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سوق االنتقاالت

الدوري األميركي للمحترفين

غوتزه لن يرحل عن بايرن ميونيخ في الشتاء
ل ــم يـنـتـظــر ال ــدول ــي األمل ــان ــي مــاريــو
ً
غ ــوت ــزه ط ــوي ــا ل ـلــرد ع ـلــى شــائـعــات
انتقاله من بايرن ميونيخ في الشتاء،
مؤكدًا أنه سيبقى وفيًا لفريقه حتى
الصيف املقبل على األقل.
وقــال غوتزه ( 23عامًا) في تصريح
على هامش معكسر الفريق البافاري
في قطر« :أستطيع أن أستبعد فكرة
ال ــرحـ ـي ــل عـ ــن بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ه ــذا
الـشـتــاء .ل ـ ّ
ـدي عـقــد مـعــه حـتــى ،2017
وأنا سعيد جدًا».
وأضاف «لكن سأفكر بالطبع بما قد
يحصل فــي ال ـص ـيــف» ،مــؤك ـدًا «عــدم
معرفته» بمدى اإلهتمام به من قبل
ليفربول االنكليزي ومدربه السابق
ف ــي ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األمل ــان ــي
يورغن كلوب.
وعـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــول ـ ـ ــي االيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ك ـ ــارل ـ ــو
أن ـش ـي ـل ــوت ــي اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ب ــاي ــرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل اإلسـ ـب ــان ــي
جوسيب غوارديوال في الصيف ،قال
غوتزه« :أحــب أن أعمل تحت إمرته.
لم يقل (مواطنه) طوني كروس عنه
إال كل الخير».
ي ــذك ــر أن كـ ـ ــروس ي ــداف ــع ع ــن أل ـ ــوان

ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ال ـ ــذي أق ــال
أنـشـيـلــوتــي م ــن مـنـصــب امل ـ ــدرب في
نهاية املوسم املاضي.
كذلك وفي أملانيا ،استبعد بوروسيا
دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد فـ ـ ـك ـ ــرة رحـ ـ ـي ـ ــل هـ ــدافـ ــه
الغابوني بيار  -إيميريك أوباميانغ

اف ـض ــل الع ــب افــري ـقــي ف ــي  2015من
صفوفه.
وص ــرح امل ــدرب تــومــاس توشيل على
هامش املعسكر الشتوي الــذي يقيمه
الـفــريــق االملــانــي فــي دب ــي« :ال أتخيل
للحظة واحدة رحيل أوباميانغ .إنها

مدد إنتر ميالنو عقد باالسيو لعام إضافي (أرشيف)

قاعدة في الفريق ،ولدينا عمل كبير
سنقوم به معه .ال توجد اي محادثات
بهذا الخصوص».
ويرتبط أوبــامـيــانــغ ،متصدر ترتيب
الهدافني في «البوندسليغا» برصيد
 18هـ ــدفـ ــا وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
االن ـك ـل ـيــزي وخ ـصــوصــا مــن املـتـصــدر
أرس ـن ــال ،بـعـقــد مــع دورت ـمــونــد يمتد
حتى .2020
وفـ ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،مـ ـ ــدد األرج ـن ـت ـي ـن ــي
املخضرم رودريغو باالسيو عقده مع
انتر ميالنو عامًا اضافيًا ،بحسب ما
ذكر النادي.
وينتهي عقد باالسيو األســاســي مع
الـ ـن ــادي ال ـل ــوم ـب ــاردي أواخ ـ ــر املــوســم
الحالي ،وتم تمديده حتى  30حزيران
.2017
وقــال باالسيو ( 33عامًا) الــذي انضم
الــى انـتــر ميالنو فــي تـمــوز  2012من
م ــواط ـن ــه جـ ـن ــوى« :ه ـ ــذا أمـ ــر رائ ـ ــع أن
أمضي عامًا جديدًا مع انتر ،أحد أكبر
األندية في العالم».
وتابع العب بوكا جونيورز السابق:
«جميل أن تــرى دعــم الـنــادي واملــدرب
وسأقدم دائمًا كل ما في وسعي».

الفيفا

كرة ذهبية خامسة بانتظار «البرغوث» األرجنتيني
تـنـتـظــر ال ـن ـجــم االرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي كرة ذهبية خامسة عندما يقام
الليلة الساعة  19.30بتوقيت بيروت
الحفل السنوي لالتحاد الدولي لكرة
القدم في زيوريخ ،الذي يمنح جوائز
االفضل في العالم سنويًا.
جــائــزة الـكــرة الذهبية الـتــي يمنحها
«ال ـف ـي ـف ــا» وم ـج ـل ــة فـ ــرانـ ــس فــوت ـبــول
الفرنسية تبدو اقرب الى ميسي الذي
يتنافس عليها مع زميله في برشلونة
البرازيلي نيمار ومع نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واذا فــرض املنطق نفسه ،فــان ميسي
سيحرز كرته الذهبية الخامسة بعد
ف ــوزه بـهــا ارب ـعــة اع ــوام عـلــى الـتــوالــي
مــن  2009الــى  ،2012ليستعيدها من
منافسه االبــرز فــي السنوات االخيرة

اي رون ــال ــدو الـفــائــز بـهــا فــي العامني
االخيرين.
وع ــاش ميسي عــامــا رائ ـعــا فــي 2015
ق ــاد خــالــه ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي الــى
ثالثية رائعة (الدوري املحلي وكأس
اس ـب ــان ـي ــا ودوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا)،
ل ـي ـكــرر ان ـج ــاز ع ــام  ،2009ولـيـصـبــح
برشلونة اول فريق في اوروبا يحقق
هذا االنجاز مرتني.
ك ـمــا تـ ــوج م ـي ـســي م ــع بــرش ـلــونــة في
 2015بلقبي الكأس السوبر األوروبية
ً
وكـ ــأس ال ـعــالــم لــأنــديــة ،م ـسـجــا 48
هدفًا طوال السنة.
وقال رئيس نادي برشلونة جوسيب
م ـ ــاري ـ ــا بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو الذاع ـ ـ ـ ـ ــة ك ــان ــال
بـلــوس الفرنسية« :لــو كــان بامكاني
التصويت لكنت قــد اخـتــرت ليونيل

م ـي ـســي .ان ــه اف ـض ــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
وامل ان يحرز اللقب».
اما مدرب برشلونة لويس انريكه فقد
ً
اشــاد بميسي قــائــا« :انــه العــب فريد
في نوعه ومن الصعب ان يتكرر».
وفــي وقــت حصد فيه ميسي االلـقــاب
بالجملة ،لم يتمكن رونالدو من الفوز
بــأي لقب مــع الــريــال ،لكنه تــألــق على
ال ـص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـصــي بـتـسـجـيـلــه 54
هدفًا في  52مباراة.
موسمًا خارقًا
نيمار
في املقابل ،عرف
ّ
بجميع املقاييس وقــد رشـحــه النقاد
لــوضــع حـ ٍّـد لسيطرة الثنائي ميسي
ورونالدو في االعوام املقبلة لنيل هذه
ال ـجــائــزة ،عـلـمــا بــأنــه سـجــل  41هدفًا
العام املاضي.
واذا كان ميسي مرشحًا بقوة الحراز

ً
اللقب رج ــاال ،فــان االمــر عينه ينطبق
عـ ـل ــى م ـه ــاج ـم ــة م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة وق ــائ ــدت ــه ك ــارل ــي لــويــد لــدى
السيدات.
ـف ل ــوي ــد بـ ـقـ ـي ــادة مـنـتـخــب
ول ـ ــم ت ـك ـت ـ ِ
بــادهــا ال ــى الـلـقــب ال ـعــاملــي فــي كــأس
ال ـع ــال ــم ل ـل ـس ـيــدات ف ــي ك ـن ــدا الـصـيــف
املاضي بل سجلت ايضا ثالثة اهداف
في املباراة النهائية في مرمى اليابان
ب ـي ـن ـهــا واح ـ ــد م ــن م ـن ـت ـصــف امل ـل ـعــب.
وتنافس لويد على لقب افضل العبة
االملانية سيليا ساسيتش واليابانية
آيا ميياما.
كما سـتــوزع جــوائــز افضل مــدرب في
فئتي الرجال والسيدات ،ولقب اجمل
ه ـ ــدف ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة ال ـن ـج ــم امل ـج ــري
الراحل فيرينك بوشكاش.

السلة اللبنانية

هومنتمن يصدم بيبلوس وخسارة ثانية تواليًا للحكمة
شــاهــد جـمـهــور ك ــرة الـسـلــة اللبنانية
أج ـمــل م ـب ــاراة ه ــذا امل ــوس ــم ،تـلــك التي
جمعت هومنتمن وضـيـفــه بيبلوس
وانـتـهــت ملصلحة صــاحــب األرض 83
 - 83 ،67 - 57 ،45 - 36 ،26 - 21( 76 )76على ملعب سنتر مزهر ،في ختام
املرحلة الثانية من بطولة لبنان لكرة
السلة.
أمام جمهور كبير مأل مدرجات امللعب
وك ــان الــاعــب الــرقــم واح ــد مــع فريقه،
نجح هومنتمن في قلب الطاولة على
ضـيـفــه وم ـفــاجــأتــه ف ــي ال ــرب ــع األخ ـيــر
ً
مسجال  26نقطة مقابل  9للجبيليني،
س ـم ـح ــت لـ ــه ب ــإسـ ـق ــاط بـ ـط ــل الـ ـك ــأس
والسوبر اللبنانية.
وكان األميركي في صفوف هومنتمن
نــورف ـيــل بـيـلـلــي األف ـض ــل ف ــي امل ـب ــاراة
بعدما سجل  22نقطة و 16متابعة و2
«ب ـلــوك ش ــوت» ،فيما أض ــاف مواطنه
ج ــاســن ت ــاب ــس  22نـقـطــة اي ـض ــا و12
متابعة و 5تمريرات حاسمة .وسجل
نــديــم سـعـيــد  16نـقـطــة و 7مـتــابـعــات،
واحمد إبراهيم  14نقطة و 4متابعات.
ام ـ ــا ل ـ ــدى الـ ـخ ــاس ــر ،فـ ـك ــان األم ـي ــرك ــي
ج ــاي يــونـغـبــاد األف ـضــل بـ ـ  20نقطة

رياضة

21

و 9مـتــابـعــات و 4ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وأضـ ـ ـ ــاف م ــواطـ ـن ــه ش ـ ـيـ ــروود ب ـ ــراون
 17نـقـطــة و 9مـتــابـعــات ،فـيـمــا اكتفى
األم ـيــركــي اآلخ ــر ستيفن ب ــورت بـ ـ 16
نـقـطــة و 5ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،وسجل
العب هومنتمن السابق املخضرم جو
فوغل  13نقطة و 13متابعة ،وأضاف
باسل بوجي  10نقاط و 15متابعة و2

«بلوك شوت».
وكـ ـم ــا كـ ـ ــان خـ ـت ــام امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
صاخبًا ،جــاء افتتاح املرحلة الثالثة
على نفس الصورة ،وذلك عندما الحق
الشانفيل خسارة ثانية على التوالي
ب ـض ـي ـف ــه الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـن ـت ـي ـج ــة 82-93
(األرباع ،)82-93 ،63-65 ،42-43 ،19-25
على ملعب املريميني في ديك املحدي.

كان جمهور هومنتمن الالعب الرقم واحد في المباراة مع بيبلوس (سركيس يرتسيان)

واسـ ـتـ ـم ــر عـ ـج ــز ال ـح ـك ـم ــة عـ ــن الـ ـف ــوز
على الشانفيل في ملعب االخير منذ
 ،2013ليتكرر سيناريو امل ـبــاراة امــام
التضامن ال ــذوق ال ــذي كــان قــد اسقط
«االخـ ـ ـض ـ ــر» ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ـ ًـاضـ ـي ــة،
ّ
ليسجل االخـيــر بالتالي بــدايــة سيئة
بكل املعايير في املوسم الجديد ،الذي
بفوز على هوبس.
كان قد بدأه
ٍ
وكــان العــب الحكمة السابق تيرينس
ليزر االفضل لدى الشانفيل بـ  24نقطة
م ــع  8م ـتــاب ـعــات ،واضـ ــاف الـجــورجــي
نيكولوز تسكتشفيلي  21نقطة و11
متابعة ،وروني فهد فهد  18نقطة مع
 9تمريرات حاسمة ،واالميركي اآلخر
ديشون سيمز  17نقطة و 9متابعات.
اما لدى الحكمة ،فقد كان إيلي رستم
االف ـض ــل بـ ـ  22نـقـطــة ،ت ــاه االمـيــركــي
مايك إيفيبيرا بـ  21نقطة ،ثم مواطنه
جـ ــاريـ ــد ف ــايـ ـم ــوس بـ ـ ـ  18ن ـق ـطــة و13
متابعة.
وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة ال ـيــوم بـمـبــاراتــن
ت ـقــامــان ال ـســاعــة  ،20.30حـيــث يلعب
اللويزة وضيفه هومنتمن على ملعب
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ج ــونـ ـي ــة ،وه ــوب ــس مــع
الرياضي على ملعب مجمع املر.

كوري يقود ووريرز
لفوزه الـ 34
حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الـ 34
بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 116-128
في دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وأكد ستيفن كوري أنه من أبرز املرشحني
لنيل لقب أفضل العب بتسجيله  38نقطة.
في املقابل ،كان ديماركوس كوزينيز
أفضل مسجل في صفوف الخاسر بـ 33
نقطة.
بدوره ،توقف مسلسل انتصارات شيكاغو
بولز عند  6تواليًا ،بسقوطه أمام أتالنتا
هوكس .120-105
وكان آل هورفورد هوكس األفضل لدى
الفائز بتسجيله  33نقطة.
أما لدى الخاسر ،فلم تنفع النقاط الـ 27
التي سجلها جيمي باتلر والنقاط الـ 24
التي أضافها نيكوال ميروتيتش في إبعاد
الخسارة عن بولز.
كذلك ،حقق لوس أنجلس كليبرز فوزه
الثامن تواليًا ،والرابع والعشرين هذا املوسم
بتغلبه على تشارلوت هورنتس .83-97
وفي املباريات األخرى ،فاز واشنطن
ويزاردز على أورالندو ماجيك ،99-105
وديترويت بيستونز على بروكلني نيتس
 ،89-103وتورونتو رابتورز على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،95-108ويوتا جاز
على ميامي هيت .83-98
وهنا برنامج مباريات اليوم :لوس أنجلس
كليبرز × نيو أورليانز بيليكانز ،مينيسوتا
تمبروولفز × داالس مافريكس ،ممفيس
غريزليس × بوسطن سلتيكس ،فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز × كليفالند كافالييرز،
هيوسنت روكتس × إنديانا بايسرز،
نيويورك نيكس × ميلووكي باكس ،دنفر
ناغتس × تشارلوت هورنتس ،بورتالند
ترايل باليزرز × أوكالهوما سيتي ثاندر،
لوس أنجلس اليكرز × يوتا جاز.

أصداء عالمية

بالتيني الستئناف إيقافه اليوم

سيستأنف رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
الفرنسي ميشال بالتيني ،اليوم ،قرار إيقافه عن
ممارسة أي نشاط كروي ملدة  8سنوات.
وكشف محامي بالتيني هذا املوضوع بعدما
سلمت غرفة الحكم في لجنة األخالقيات املستقلة
لالتحاد الدولي للعبة ،السبت ،حيثيات قرار
اإليقاف إلى الفرنسي وإلى الرئيس املوقوف للفيفا
السويسري جوزف بالتر الذي لقي العقوبة ذاتها.
هذا وقد قررت غرفة الحكم تمديد عقوبة إيقاف
عضو اللجنة التنفيذية السابق في «الفيفا»
التايالندي ووراوي ماكودي ملدة  45يومًا إضافيًا.
كذلك ،اكد االميركي ريتشارد كالن محامي بالتر
ان االخير سيستأنف قرار ايقافه  8سنوات.

رحيل حمادة إمام عن  68عامًا

توفي نجم الزمالك وكرة القدم املصرية السابق
حمادة إمام ،السبت ،عن عمر يناهز  68عامًا
بعدما عانى من بعض املتاعب الصحية في
السنوات األخيرة.
وإمام هو والد نجم الزمالك السابق ورئيس جهاز
الكرة الحالي في النادي حازم إمام ،وكان عضوًا
سابقًا في االتحاد املصري ثم نائبًا للرئيس،
وعضوًا في مجلس إدارة الزمالك ،وقد اشتهر
ّ
معلقًا ّ
ومقدمًا للبرامج الرياضية في عدد من
ً
الفضائيات املصرية والعربية ومحلال للمباريات.

ُمقتل متفرج في رالي داكار
قتل رجل يبلغ من العمر  63عامًا في رالي دكار
بعدما صدمته سيارة الفرنسي ليونيل بو خالل
املرحلة السابعة بني اويوني (بوليفيا) وسالتا
(األرجنتني) بحسب ما أعلن املنظمون ،الذين
أفادوا في بيان عن وقوع حادث في األراضي
البوليفية ،حيث صدم املتسابق الرقم  409ليونيل
ً
بو رجال كان موجودًا على املسار «ولم يتمكن
الفريق الطبي لألسف سوى مالحظة فداحة حال
املصاب».

