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مشاكل بلجيكا السياسية تلقي بظاللها على ملفها المشترك مع هولندا

مصلحة الجماهير نقطة قوة لملف قطر الستضافة مونديال 2022

)أ.پ( إستيبان كامبياسو وتياغو موتا وديان ستانكوڤيتش فرحني بالفوز على بارما 

رئيس ملف قطر الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يسلم امللف إلى ممثل »فيفا« ماييز نيوكولز

 وحتظى لعب���ة كرة القدم 
بشعبية هائلة في البلدين حيث 
تعتبر الرياضة األكثر رواجا، 
والبلدان متفوقان في كرة القدم 
خصوصا اسبانيا بطلة اوروبا 
عام 2008 وبطل���ة العالم عام 

.2010
 انفق���ت البرتغ���ال أمواال 
طائلة عندما استضافت كأس 
أوروبا قبل ست سنوات وبنت 
مالعب حديثة ورممت أخرى، 
لكن مدينتني فقط ستستضيفان 
مباريات في كأس العالم وهما 
لش���بونة العاصم���ة وبورتو 
األكثر سكانا بني مختلف املدن 
البرتغالي���ة، في املقابل، متلك 
اسبانيا اكبر املالعب في اوروبا 
والعال���م بوجود س���انتياغو 
برنابيو اخل���اص بنادي ريال 
مدريد والذي استضاف نهائي 
أبطال اوروبا املوس���م  دوري 
املاضي، وكام���ب نو اخلاص 

بنادي برشلونة.
 وبفضل الشواطئ اجلميلة 
الرائ���ع واألطباق  والطق���س 
الشهية، فإن البلدين يعتبران 
مكان���ني مفضل���ني ألنص���ار 
املنتخبات، علما أن اس���بانيا 
تع���ول كثيرا على الس���ياحة 
الت���ي تعتبر من أهم اجلوانب 
االقتصادية في البالد والتي تدر 
مبالغ تقدر بنحو 40 مليار يورو 

سنويا.
 وتبدو الصح���ف احمللية 
في الدولتني متفائلة بقدرتهما 
على نيل ش��رف االستضافة، 
وقد تلقت اسبانيا والبرتغال 
دعما كبيرا من القارة األميركية 
اجلنوبي���ة التي متل���ك ثالثة 
التنفيذية  اللجنة  أصوات في 
حيث قررت رسميا دعم امللف 

املشترك.

 تع���ول قطر عل���ى بطولة 
مدمجة تأخذ في عني االعتبار 
مصالح أنصار املنتخبات وما 
يتكبدونه من مشقة سفر ملتابعة 
منتخباتهم الوطنية من خالل 
ترشيحها الستضافة كأس العالم 
2022، والتي سيتم اإلعالن عن 
مستضيفها في الثاني من الشهر 

املقبل.
 والن املالعب املعتزم تشييدها 
لهذا احل���دث الكبير ال تفصل 
بينها سوى بضعة كيلومترات، 
فان هذا األمر سيتيح للجمهور 
إمكانية مشاهدة أكثر من مباراة 
في الي���وم الواحد، كما يقلص 
أعباء املشاكل اللوجستية التي 
يعانون منها في التنقل من مدينة 
الى أخرى ملؤازرة منتخباتهم 
الوطنية وصعوبة ايجاد فنادق 

في بعض األحيان.
 وشدد الشيخ محمد بن حمد 
آل ثاني رئيس جلنة ملف قطر 
على هذه النقطة بالذات بقوله 
»ف���ي كل دورة توجد مخاوف 
لوجس���تية، لك���ن ف���ي قطر 
س���ننظم بطولة عالم مدمجة 
الالعبني واملشجعني  وسنأخذ 
بعني االعتبار، توجد فكرة ان 
الدول الصغيرة ليست قادرة 
العالم  على اس���تضافة كأس 
من الناحية اللوجستية، وهذا 

خطأ«.
 وأوضح »هناك أزمة مالية 
الكل  العالم حاليا،  وركود في 
قلق في كيفي���ة إنفاق أمواله، 
لذلك لن يكون املشجع القادم 
مضطرا لشراء أكثر من تذكرة 
س���فر واحدة، وحجز أكثر من 
غرفة واحدة في الفندق، كما انه 
سيكون قادرا على مشاهدة ثالث 
مباريات في اليوم الواحد، وعلى 

أقل تقدير مباراة او اثنتني«.

بوتين: أوروبا الشرقية لم تستضف المونديال بيكام يساند ملف أستراليا وأميركا
لف���ت رئيس الوزراء الروس���ي ڤالدميير بوتني 
انتباه االحت���اد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( الى ان 
نهائيات كأس العالم لم جتر في أوروبا الش���رقية 
على اإلطالق، وذلك عش���ية التصويت على حتديد 
مكان إقام���ة مونديال ع���ام 2018. وقال بوتني، في 
مؤمتر صحافي مشترك مع املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل في خت���ام مباحثاتهما في برلني، »أعتقد ان 

عدم إجراء نهائيات كأس العالم في أوروبا الشرقية 
على اإلطالق يعتبر دافعا مقنعا ومهما التخاذ قرار 
لصالح روسيا«. وتتنافس روسيا على استضافة 
هذا املونديال مع كل من اجنلترا، وهولندا وبلجيكا 
وإسبانيا والبرتغال، وستجرى القرعة الستضافة 
مونديال 2022 بني كل من الواليات املتحدة األميركية 

وأستراليا واليابان وكوريا اجلنوبية وقطر.

س���باق احلصول على شرف 
االستضافة.

 وكانت اإلش���ارة السلبية 
األولى عندم���ا أصدرت جلنة 
التقييم التابع���ة لفيفا بيانها 
 � الهولن���دي  املل���ف  بش���أن 
البلجيكي، منتقدة فيه غياب 
الضمانات احلكومية البلجيكية 
التي تعتبر أساسية لنجاح امللف 

او فشله.
 وي���رى البعض ان بلجيكا 
قد ال تكون بعد س��بعة أعوام 
ونص���ف العام البل���د ال���ذي 
يعرفه اجلميع اآلن، وذلك في 
التي  الداخلية  ظل األص���وات 
تطالب بالط���الق واالنفصال 
الداخلي في هذا البلد استنادا 
الى اللغة احملكية، وذلك بسبب 
عدم جناح األط���راف املعن���ية 
في التوصل الى اتفاق بي���نها، 
ما يهدد الوضع السيادي احلالي 
للب���الد التي قد تنقس���م الى 

أجزاء.

اتحاد الجارين االيبيريين

وسيحاول اجلاران االيبيريان 
اسبانيا والبرتغال الظفر بشرف 
تنظي���م كأس العالم عام 2018 
بعد ان تقدما مبلف طموح لهذه 

الغاية.

هائلة للمنطقة بأسرها من خالل 
خلق فرص عمل جديدة للتعاون 
ب���ني مختلف فئ���ات املجتمع 

واالستثمار املتبادل«.

صورة ضبابية

من جهة أخرى، يأمل القيمون 
على امللف الهولندي � البلجيكي 
ان تلعب فضيحة الرشوة التي 
هزت االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، دورا في حتويل األصوات 
ملصلحتهم واحلصول على شرف 
استضافة مونديال 2018، لكن 
املشاكل السياسية التي تعصف 
ببلجيكا قد تلقي بظاللها وتقلل 
من حظوظ شريكي كأس أوروبا 
2000 في نيل شرف احتضان 
العرس الكروي العاملي للمرة 
الهولنديون  األولى، ويتفاخر 
بأن ملفهم املشترك مع جيرانهم 
البلجيكيني يعتبر »االنظف« الن 
الطرفني لم يحتكما الى اخلداع 

واإلغراء وشراء األصوات.
الهولندي  امللف   كما يركز 
� البلجيكي في ترشيحه على 
موضوع البيئة والنجاح الذي 
حققه البلدان عند استضافتهما 
املشتركة لكأس أوروبا 2000، 
»لم اكن يوما متفائال الى هذا 
احلد«، ه���ذا ما قال���ه رئيس 

الصورة تبدو ضبابية بسبب 
املشاكل السياسية التي تعصف 
ببلجيكا والتي قد تتسبب في 
إغ���راق اجل���ار الهولندي في 

معني من األصوات واعتقد اننا 
منلكها«.

 قد يكون رئيس امللف متفائال 
لكن واقع احلال يشير الى ان 

امللف هاري بني، مضيفا »األمر 
األهم ه���و تخطي الدور األول 
التصويت(، هذه املسألة  )من 
تعن���ي انك بحاج���ة الى عدد 

 وتابع الشيخ محمد بن حمد: 
»ال يوجد قان���ون في االحتاد 
الدول الصغيرة  الدولي مينع 
من استضافة املونديال، وفضال 
عن ذلك، س���يكون االستثمار 
لفيفا مربحا للغاية من الناحية 
التجارية في منطقة الش���رق 
االوسط غير املستغلة في هذه 

الناحية بالذات لغاية اآلن«.
 وتضم قطر 1.5 مليون نسمة 
وهي تتقدم بترش���يحها نيابة 
الش���رق األوسط  عن منطقة 
بأكملها، وهذا م���ا أكده املدير 
التنفي���ذي مللف قط���ر 2022، 
حس���ن الذوادي خالل مؤمتر 
»اس���باير فور سبورت« الذي 
عقد مؤخرا في الدوحة بقوله 
»إقامة كأس العالم في منطقة 
الشرق األوس���ط من شأنه ان 
يبعث روح الوحدة أكثر وأكثر 
في هذه املنطقة باإلضافة الى 
إيجاد التنوع االقتصادي الذي 
يجتذب تدفق املشاريع التجارية 
في أسواق جديدة، ما يزيد من 
فرص العمل ويعلي شأن قطر 

واملنطقة«.
 وأضاف »ال شك أن التخطيط 
والتحضير واجلهد االقتصادي 
احلثيث قبل 12 عاما من انطالق 
كأس العالم سيسفر عن دفعة 

أكد النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام أنه مسرور 
من التقارير التي حتدثت عن رغبة ديڤيد مويس 
املدير الفني لفريق إيفرتون في اس���تقطاب قائد 
املنتخب اإلجنليزي الس���ابق إلى صفوف فريقه 
على سبيل اإلعارة من لوس أجنيليس غاالكسي 
األميركي في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة في 

يناير املقبل.

ويغادر بيكام إلى زيوريخ حلث وفود االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( على مساندة ملف إجنلترا 

الستضافة مونديال 2018.
ومع اإلعالن عن الدولتني املستضيفتني ملونديال 
2018 و2022 ي���وم اخلميس املقب���ل أكد بيكام أن 
أس���تراليا والواليات املتح���دة، كالهما خيار جيد 

الستضافة مونديال 2022.

ڤياريال يقترب من ثنائي الصدارة.. وتشلسي يواصل نتائجه المخيبة

إنتر يتنفس الصعداء وسمبدوريا يفرمل ميالن 
ودورتموند يغرد وحيدًا بالصدارة

ماغات سعيد بالهزيمة 
الثقيلة لشالكه

فيرغسون يثني
على برباتوف

 مان يونايتد عينه
على شفاينشتايغر

 بالن لم يضم فالميني

فجر امل���درب فيلكس ماغات 
املدير الفني لفريق شالكه األملاني 
لكرة القدم مفاجأة كبيرة وأبدى 
الثقيلة 5-0  سعادته بالهزمية 
لفريق���ه أم���ام مضيف���ه كايزر 
الرابعة  س���الوترن في املرحلة 
عش���رة م���ن ال���دوري األملاني 

)بوندسليغا(.
وضاعفت الهزمية من محنة 
شالكه في املوسم احلالي، حيث 
جتمد رصيد الفريق عند 13 نقطة 
م���ن 14 مباراة وظ���ل في املركز 
اخلامس عشر )الرابع من مؤخرة 

جدول املسابقة(.

أبدى السير أليكس فيرغسون 
املدير الفني لفريق مان يونايتد 
سعادته باألداء الذي قدمه العبوه 
في املباراة التي فاز فيها الفريق 
على بالكبيرن 7-1 في املرحلة 
اخلامس���ة عش���رة من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
وأثنى فيرغسون على دمييتار 
برباتوف الذي س���جل خمس���ة 
أهداف للفريق خالل املباراة »إنه 
إجناز مدهش.. لم ينجح أحد في 
حتقيق ذلك خالل فترة وجودي 

هنا سوى آندي كول«.

 يعتقد أن فريق مان يونايتد 
اإلجنليزي لك���رة القدم يدرس 
إمكانية تقدمي ع���رض قدره 12 
مليون جنيه استرليني لبايرن 
ميونيخ األملاني لضم جنم خط 
وسطه باستيان شفاينشتايغر. 
وينتهي عقد الالعب األملاني الدولي 
مع بايرن في 2012، وترددت أنباء 
عن رغبة شفاينشتايغر )26 عاما( 

في الرحيل عن النادي.

 ذك���رت صحيف���ة »فرانس 
فوتب���ول« أن لوران بالن املدير 
الفني ملنتخب فرنسا لم يستدع 
ماتيو فالميني العب خط وسط 
مي���الن اإليطال���ي. وأوضحت 
ل���م يضم  الصحيف���ة أن بالن 
فالميني ملنتخ���ب الديوك على 
الرغم من اش���ادة مدرب ميالن 
اليغري  اإليطالي ماسيميليانو 
مبستواه، حيث أكد أنه الالعب 
الوحيد الذي شهد تقدما كبيرا في 

أدائه منذ بداية هذا املوسم.

تنفس انتر مي����الن حامل اللقب الصعداء 
واستعاد نغمة االنتصارات بفوزه على ضيفه 
بارما 5 - 2 امس على ملعب »جوسيبي مياتزا« 
في املرحلة الرابعة عشرة من الدوري االيطالي. 
وتألق الصربي ديان ستانكوڤيتش الذي سجل 
ثالثية واالرجنتني استيبان كامبياسو )23( 
وتياغو موتا )72(، ولبارما هرنان كريس����بو 
)4 و36(. ورفع انتر ميالن بفوزه الس����ادس 
هذا املوس����م رصيده الى 23 نقطة في املركز 
اخلامس مؤقتا بفارق س����بع نقاط عن جاره 

ميالن املتصدر.
وفرمل س����مبدوريا ضيفه ميالن املتصدر 
وحرمه من حتقيق فوزه اخلامس على التوالي 
بإجباره على االكتفاء بالتعادل 1-1 على ملعب 

»لويجي فيراريس« .
وحص����ل ميالن على الكثي����ر من الفرص 
ترجم إح���داها الى ه�������دف رائع للبرازيلي 
روبينيو الذي تبادل الكرة مع السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش قبل ان يس����ددها في ش����باك 

احلارس جانلوكا كورتشي )43(.
لكن أصحاب األرض جنحوا في الش����وط 
الثاني في ادراك التعادل اثر ركلة ركنية وصلت 
الى دانييلي كاستالديلو الذي حول الكرة برأسه 
الى جامباولو باتزيني الذي أودعها الش����باك 

.)59(
وعلى امللعب االوملبي ف����ي تورينو، أنقذ 
س����يموني بيبي يوڤنتوس من تلقي هزميته 
األولى منذ شهرين بتسجيله هدف التعادل في 
مرم����ى فيورنتينا 1-1 قبل ثماني دقائق على 
نهاية اللقاء. ووجد يوڤنتوس نفسه متخلفا 
منذ الدقيقة 4 عندما حول ماركو موتا الكرة عن 

طريق اخلطأ الى شباك حارسه ماركو ستوراري 
عندما حاول اعتراض عرضية البيروفي خوان 

مانويل فارغاس.

إسبانيا

ضّي���ق ڤياريال اخلناق على ريال مدريد 
املتصدر وبرش���لونة حام���ل اللقب وثاني 
الترتيب بعد فوزه على مضيفه سرقس���طة 
3-0 على »ستاديو ال روماريدا« في افتتاح 
املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االسباني. 
ورفع ڤياريال رصيده الى 27 نقطة وأصبح 
عل���ى بعد اربع نقاط من برش���لونة الثاني 
وخمس من ريال مدري���د املتصدر. وتغلب 
اسبانيول على مضيفه اتلتيكو مدريد 2-3. 
ورفع اسبانيول الرابع رصيده الى 25 نقطة، 
وبق���ي رصيد اتلتيكو مدريد عند 20 نقطة. 
وعلى ملعب »رامون سانش���يز بيزخوان«، 
مني اشبيلية بهزميته الثانية على التوالي 
بني جماهيره واخلامسة هذا املوسم وجاءت 

على يد ضيفه خيتافي 3-1.

فرنسا

حس����م مرس����يليا حامل اللقب مواجهته 
القوية مع ضيفه مونبلييه وتصدر الترتيب 
مؤقتا بف����وزه الكبير عليه 4-0، مس����تفيدا 
من تعادل املتصدر الس����ابق ليل مع مضيفه 
بوردو 1-1 في املرحلة اخلامس����ة عشرة من 
الدوري الفرنسي. وتسببت الثلوج في تعطيل 
مباراة بريس����ت )22 نقطة( مع ضيفه لنس 
بعد خوضهما الشوط االول والنتيجة كانت 
التعادل 0-0. وس����قط س����انت اتيان في فخ 

التعادل مع مضيفه نانس����ي 1-1، فيما واصل 
موناكو عروضه املتواضعة بتعادله مع ضيفه 
نيس 1-1. وتغلب ڤالنسيان على ضيفه ارل 

افينيون متذيل الترتيب 0-3.

ألمانيا

واصل بوروسيا دورمتوند عروضه املميزة 
هذا املوسم وابتعد مجددا في الصدارة بعد 
فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 1-4 
في املرحلة الرابعة عشرة من الدوري األملاني. 
وهذا الفوز اخلامس عل���ى التوالي للفريق 
األصفر واألسود والثاني عشر هذا املوسم 
فرفع رصيده ال���ى 37 نقطة وابتعد مجددا 

بفارق سبع نقاط عن مالحقه ماينتس.

إنجلترا 

أسدى نيوكاسل خدمة ملان يونايتد بعدما 
اجبر ضيفه تشلسي حامل اللقب على االكتفاء 
بالتعادل معه 1-1 امس على ملعب »س����اينت 
جيمس بارك« في املرحلة اخلامس����ة عشرة 
من الدوري االجنلي����زي. وكان مان يونايتد 
تصدر الترتيب اثر فوزه الكاسح على بالكبيرن 
روفرز 7-1 وحافظ بفضل اخلدمة التي قدمها 
له نيوكاسل على مركزه وحيدا في الصدارة 
بعد ان كان يتقاسمها مع النادي اللندني الذي 
واصل عروضه املخيبة ف����ي اآلونة األخيرة 
وفشل في حتقيق الفوز للمرحلة الثالثة على 
التوالي ألنه خس����ر مباراتيه السابقتني أمام 
سندرالند 0-3 وبرمنغهام سيتي 0-1 سجل 
هدف نيوكاسل اندي كارول فيما سجل لتشلسي 

ساملون كالو.

لندن ال تستبعد هجومًا إرهابيًا على أولمبياد 2012

األهلي فاز على الفيوم بـ »زيزو«

إي���الف: اظه���ر تقييم امن���ي للحكومة 
البريطانية ان املئات من احتفاالت الشوارع 
واملهرجانات احمللية واملناسبات التي سيتم 
بثها على الشاشات العمالقة في جميع انحاء 
البالد والتي سيتصادف توقيتها مع دورة 
االلعاب االوملبية ع���ام 2012 في العاصمة 
البريطانية لندن من املمكن ان تصبح عرضة 

لهجوم ارهابي.
وتلقي نتائج تلك املراجعة االمنية التي 
اصدرتها احلكومة الضوء على املخاطر التي 
تش���كلها »االحداث املوازية« التي س���تقام 
جنبا الى جنب مع االلعاب، دون ان تكون 
ج���زءا منها، وفي وقت ل���م يتبق فيه على 
بدء املنافسات سوى 20 شهرا فقط، يشعر 
املسؤولون االمنيون بالقلق ازاء ما يطلقون 
عليها »عملية احالل االشياء بأشياء اخرى« 

والتي يقوم فيها االرهابيون بتغيير خططهم 
اخلاصة مبهاجمة املالعب االوملبية احملمية 
بشكل جيد ويهدفون بدال من ذلك الى مهاجمة 

االهداف االكثر ضعفا.
وعلمت صحيفة »التليغراف« البريطانية 
انه س���يتم اطالق حملة ترمي الى اخطار 
الس���لطات احمللية بجميع االحداث بحلول 
نهاية مارس املقبل، وذل���ك لتتمكن قوات 

الشرطة من تقييم املخاطر.
وقالت الصحيفة انه قد مت الكشف عن 
تفاصيل تلك العملية االمنية التي وصفت 
باالضخم على االطالق في زمن الس���لم في 
الوقت الذي قالت فيه البارونة بولني نيفيل 
جونز وزيرة االمن ان امليزانية اخلاصة بدورة 
االلعاب االوملبية والتي تقدر ب� 600 مليون 
استرليني لم تكن معفاة من التخفيضات.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
جنح مدير الكرة باألهلي سيد عبداحلفيظ في 
التوصل إلى اتفاق مع املدير الفني ملنتخب مصر 
للشباب مصطفى يونس باإلبقاء على رباعي 
شباب النادي عبداهلل عبد العظيم وحسني السيد 
وأمين أش����رف ومحمد عبدالفتاح، مع األهلي 
حلاجة الفريق األول لهم خالل الفترة املقبلة. 
وعدم سفرهم ضمن بعثة منتخب الشباب إلى 
بوركينا فاسو غدا، للمشاركة في بطولة ودية 
مع عدد من املنتخبات األفريقية للشباب. وكان 
األهلي قد حقق أول فوز له حتت قيادة مديره 

الفني اجلديد عبدالعزيز عبدالشافي »زيزو« 
وذلك في املب����اراة الودية التي جمعت الفريق 
مع نظيره الفيوم على ملعب مختار التيتش 
باجلزيرة عصر امس االول والتي انتهت بفوز 
األهلي بهدفني نظيفني، وهي املباراة التي تأتي 
في إطار استعدادات الفريق االحمر ملواجهته 
املقبلة امام سموحة في اجلولة الثالثة عشرة 
من مس����ابقة الدوري املمتاز واملقررة إقامتها 
باإلسكندرية اخلميس القادم. سجل هدفي املباراة 
محمد أبوتريكة ومعتز إينو من تسديدة قوية 

ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن شباك.

أورالندو يتخطى ويزاردز بصعوبة 
تألق دوايت هوارد في الثواني االخيرة ليقود 
فريقه اورالندو ماجيك الى الفوز على واشنطن 
ويزاردز بفارق نقطة واحدة 100-99 ضمن الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
كان واشنطن متقدما قبل ان ينطلق اورالندو 
بهجمته االخيرة، الكرة كانت بحوزة جامير نيلسون 
الذي تلقى رسالة واضحة من هوارد »ارمي الكرة 
وانا اتابعها«، فما كان من نيلس���ون إال ان ارسل 
الكرة من فوق عمالق واش���نطن ماكغي فالتقط 
هوارد املتابعة وسجل منها السلة االخيرة مانحا 
اورالندو التقدم قبل 4.3 ثوان من نهاية املباراة.

عزز اورالندو ماجيك رصيده في صدارة مجموعة 
اجلنوب الشرقي رافعا رصيده الى 12 فوزا في 16 
مباراة، في حني لقي واشنطن خسارته العاشرة 
ف���ي 15 مباراة ويحتل املرك���ز اخلامس واالخير 
للمجموعة ذاتها. وحقق شيكاغو بولز فوزه الثامن 
وجاء على حساب ساكرامنتو كينغز 96-85 معززا 

صدارته للمجموعة الوسطى.
وأحلق ميلووكي باكس اخلسارة احلادية عشرة 
بتش���ارلوت بوبكاتس 104-101 رغم تألق جنم 
االخير براندون جينينغز الذي س���جل 32 نقطة 

مع سبع متريرات حاسمة.

األنصار تخطى النجمة
حسم األنصار »الدوري اخلاص« بفوزه 
على غرميه التقليدي النجمة 1 � 0 في املباراة 
التي أجريت على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية في بيروت في املرحلة الثامنة من 
الدوري العام اللبناني ال� 51، والتي حملت 
الرقم 52 بينهما، فرفع األنصار رصيده الى 

20 فوزا مقابل 14 خسارة و18 تعادال، وتصدر 
األنصار مؤقتا في انتظار نتيجة القمة بني 

الصفاء املتصدر والعهد حامل اللقب. 
وجنح الس���الم صور في حتقيق فوزه 
األول في الدرجة األولى على ضيفه الشباب 

الغازية 3 – 0 على ملعب صور البلدي.


