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رياضة
جوائز

أصداء عالمية

محرز خارج المرشحين للتشكيلة المثالية لعام !2016
بــرز فــي القائمة املختصرة النهائية
ل ــاع ـب ــن ال ـ ـ ـ  55امل ــرشـ ـح ــن ل ـج ــائــزة
الـتـشـكـيـلــة املـثــالـيــة ل ـعــام  2016الـتــي
أع ـل ـن ـه ــا اتـ ـ ـح ـ ــاد الع ـ ـبـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
امل ـح ـتــرفــن ،غ ـيــاب ال ـج ــزائ ــري ري ــاض
محرز عنها ،كما أنها لــم تشهد اسم
اإلنكليزي واين روني.
والـ ـغ ــري ــب أن اس ـ ــم مـ ـح ــرز ورد بــن
املـ ــرش ـ ـحـ ــن لـ ـلـ ـف ــوز ب ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـك ــرة
الذهبية املمنوحة من مجلة "فرانس
فــوت ـب ــول" الـفــرنـسـيــة وج ــائ ــزة أفـضــل
الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي سـيـمـنـحـهــا
االتحاد الدولي لكرة القدم.
ويـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدد مـ ـصـ ـي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة وفـ ــق
تصويت يشارك فيه أكثر من  25ألف
العب محترف من أكثر من  75دولة.
ويـعـتـبــر ات ـح ــاد الــاع ـبــن املـحـتــرفــن
"ف ـ ـي ـ ـف ـ ـبـ ــرو" وشـ ـ ــركـ ـ ــاؤه ال ــوطـ ـنـ ـي ــون
مـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ج ـم ــع األص ـ ـ ـ ــوات مــن
الالعبني املحترفني حول العالم.
وهنا املرشحون:
 ل ـ ـحـ ــراسـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :ال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــيكـ ـ ـ ـ ــاوديـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــو ،واإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي
ج ـيــان ـلــوي ـجــي بـ ــوفـ ــون ،واإلس ـب ــان ــي
دي ـف ـي ــد دي خـ ـي ــا ،وال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي
كيلور نافاس ،واألملاني مانويل نوير.

استُبعد محرز رغم ترشحه لجائزتي الكرة الذهبية و«الفيفا» (أ ف ب)

 ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع :الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي داف ـ ـيـ ــد أالبـ ــاواألمل ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروم بـ ــوات ـ ـي ـ ـنـ ــغ
وف ـي ـل ـيــب الم ،واإلسـ ـب ــانـ ـي ــان ج ـي ــرار
بيكيه وج ـ ــوردي أل ـبــا واألرجـنـتـيـنــي
خ ــافـ ـيـ ـي ــر م ــاسـ ـكـ ـي ــران ــو ،والـ ـع ــاج ــي
س ـي ــرج أوري ـ ـيـ ــه والـ ـب ــرازيـ ـل ــي تـيــاغــو
سيلفا ،واإلسـبــانــي هكتور بيليرين،

واإلي ـط ــال ـي ــان ل ـي ــون ــاردو بــونــوتـشــي
وجــورج ـيــو كـيـيـلـيـنــي ،واإلس ـبــان ـيــان
سيرجيو رامــوس ودانيال كارفاخال
وال ـب ــرازي ـل ــي مــارس ـي ـلــو والـبــرتـغــالــي
ب ـي ـب ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي رافـ ـ ــايـ ـ ــل فـ ـ ـ ــاران،
والبرازيلي دانــي ألفيش ،والبرازيلي
ديفيد لــويــز ،واألوروغــويــانــي دييغو

غودين ،واألملاني ماتس هاملس.
 للوسط :اإلسباني تشابي ألونسووال ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــانـ ــي أرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال،
واإلس ـبــان ـيــان سـيــرجـيــو بوسكيتس
وأندريس إينييستا والكرواتي إيفان
راكـيـتـيـتــش ،والبلجيكيان كيفن دي
بروين وإيدين هازار ،واألملاني طوني
ك ــروس وال ـكــرواتــي لــوكــا مــودريـتــش،
واألملاني مسعود أوزيل ،والفرنسيون
ديميتري باييه وبول بوغبا ونغولو
ك ــان ـت ــي ،واإلسـ ـب ــان ــي دافـ ـي ــد سـيـلـفــا،
واإليطالي ماركو فيراتي.
 ل ـل ـه ـج ــوم :األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرجـيــوأغـ ـ ــويـ ـ ــرو ،والـ ــوي ـ ـلـ ــزي غـ ــاريـ ــث بــايــل
والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي
كريستيانو رونــالــدو ،واألرجنتيني
ب ــاول ــو دي ـ ـبـ ــاال ،وال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــوان
غ ــري ــزم ــان ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي غــون ــزال ــو
ه ـ ـي ـ ـغ ـ ــواي ـ ــن ،والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش ،والبولوني روبــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي واألمل ـ ــان ـ ــي ت ــوم ــاس
مــولــر ،واألرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
وال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واألوروغ ــوي ــان ــي
ل ـ ــوي ـ ــس سـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــز ،وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
جايمي فاردي.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
وستبروك يتعملق مجددًا بـ {تريبل دابل» تاسعة
أثـبــت راس ــل وسـتـبــروك م ــرة جــديــدة
ّ
قوته وقــاد فريقه أوكالهوما سيتي
ثـ ــانـ ــدر إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى واش ـن ـط ــن
وي ـ ـ ـ ــزاردز  115-126ب ـع ــد ال ـت ـمــديــد،
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني في كرة السلة.
وحقق وستبروك الثالثية املزدوجة
(تــريـبــل داب ــل) الــرابـعــة على التوالي
وال ـتــاس ـعــة ه ــذا امل ــوس ــم وال ـســادســة
واألربـ ـع ــن ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ــواق ــع 35
نـقـطــة م ــع  14مـتــابـعــة و 11تـمــريــرة
حاسمة.
نقطة،
31
بتسجيل
بيل
برادلي
وبرز
ّ
لـكـنــه ل ــم يـمـنــع واش ـن ـط ــن م ــن تـلــقــي
خسارته الحادية عشرة.
واستعاد سان أنطونيو سبرز ثاني
املنطقة الغربية توازنه بتغلبه على
داالس مافريكس  ،87-94بعدما كان
أورالن ــدو ماجيك قــد أوقــف مسلسل
ان ـ ـت ـ ـصـ ــاراتـ ــه امل ـت ـت ــال ـي ــة عـ ـن ــد تـســع

عـلــى ممفيس غــريــزلـيــس ،105-120
وبـ ــورتـ ــانـ ــد تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـلــى
إنديانا بايسرز  ،109-131وميامي
ه ـيــت ع ـلــى دن ـف ــر نــاغ ـتــس ،98-106
وفينيكس صنز على أتالنتا هوكس
 ،107-109ول ــوس أنـجـلــوس اليـكــرز
على شيكاغو بولز .90-96
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارلـ ـ ــوت ه ـ ــورن ـ ـت ـ ــس  -داالس
مافريكس ،بروكلني نتس  -ميلووكي
بــاكــس ،كليفالند كافالييرز  -لوس
أنجلس كليبرز ،ممفيس غريزليس -
أورالندو ماجيك ،يوتا جاز  -ميامي
هـ ـي ــت ،غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز -
هيوسنت روكتس.

مباريات.
وسـجــل األوس ـتــرالــي بــاتــي ميلز 23
نقطة وكاوهي لينارد  21نقطة مع 7
متابعات لسان أنطونيو ،فيما كان
ويسلي ماتيوز األفضل لدى داالس
بـ  26نقطة.
وحـقــق ك ــارل أنـطــونــي رقـمــا قياسيًا
شـخـصـيــا بتسجيله  47نـقـطــة (مــع
 18متابعة) ،لكن فريقه مينيسوتا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز خ ـس ــر أم ـ ــام ن ـي ــوي ــورك
نيكس  106-104بعد سلة لكارميلو
أنطوني قبل ثالث ثوان من النهاية.
وسـ ـج ــل أنـ ـ ـ ــدرو وي ـغ ـي ـن ــز  19نـقـطــة
أيـ ـض ــا مل ـي ـن ـي ـســوتــا ،وكـ ـ ــان الــات ـفــي
كــريـسـتــابــس بــروزيـنـغـيــس األفـضــل
لـ ـنـ ـي ــوي ــورك ب ــرص ـي ــد  29ن ـق ـط ــة و8
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
وفــي باقي املـبــاريــات ،فــاز ديترويت
بـيـسـتــونــز عـلــى بــوسـطــن سلتيكس
 ،114-121وت ـ ــورونـ ـ ـت ـ ــو رابـ ـ ـت ـ ــورز

سجل وستبروك  35نقطة
مع  14متابعة و 11تمريرة
حاسمة (أ ف ب)

الكرة اللبنانية

أسبوع قمة العهد والنجمة في الدوري
عبد القادر سعد
ح ــن ي ـن ـط ـلــق األس ـ ـبـ ــوع ال ـت ــاس ــع مــن
الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بـلـقــاء
قـ ــوي ب ــن ال ـت ـض ــام ــن صـ ــور وضـيـفــه
اإلخ ــاء األهـلــي عــالـيــه ،ويختتم بلقاء
ن ــاري ب ــن الـعـهــد وال ـن ـج ـمــة ،فــأقــل ما
يمكن القول عن هــذا األسبوع هو أنه
مشهود ويحمل فــي طياته تغييرات
على صعيد الترتيب .فما بــن هاتني
املباراتني سيلتقي األنصار مع ضيفه
ّ
النبي شيت ،ويحل االجتماعي ضيفًا
عـ ـل ــى ال ـ ـص ـ ـفـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـسـ ــام مــع
الراسينغ ،واألمــر عينه على طرابلس
ضيف الساحل األحد.
االن ـ ـط ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن مـ ـلـ ـع ــب صـ ـ ـ ـ ــور ،مــع
اسـتـضــافــة الـتـضــامــن ال ـعــاشــر بعشر
نـقــاط لــإخــاء الـثــامــن ب ــ 11نقطة عند
ال ـســاعــة  .14.15ل ـقــاء تـحـســن مــراكــز
وت ـح ـق ـي ــق نـ ـق ــاط مـ ــع غـ ـي ــاب م ـهــاجــم
الـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـس ـن ـغ ــال ــي المـ ـ ــن ف ــان ــي
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املوقوف اتحاديًا.
وفــي الجنوب أيـضــا ،يحتضن ملعب
ص ـي ــدا مـ ـب ــاراة األنـ ـص ــار ال ــراب ــع ب ــ15
نقطة مع ضيفه النبي شيت الخامس
ب ـ ـفـ ــارق ن ـق ـطــة ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة .15.00
ويــدخــل األن ـص ــار لتحقيق ف ــوز غــاب
عنه في األسبوع املاضي مع الراسينغ
حني تعادل  ،1-1لكن األهم سيكون ما
سيقدمه جمهور األن ـصــار فــي اللقاء
بـعــد مــا ق ــام بــه مــن شـتــائــم وهـتــافــات
في لقاء الراسينغ أدت الى اتخاذ قرار
إداري بحل رابطة الجمهور .وبالتالي،
سـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى األن ـ ـصـ ــاريـ ــن
وأدائـ ـه ــم الـجـمــاهـيــري الـ ــذي دأب في
الـفـتــرة األخ ـيــرة عـلــى إط ــاق الشتائم
وتغريم ناديه ماليني الليرات.
ال ـس ـبــت تـسـتـكـمــل امل ــرح ـل ــة الـتــاسـعــة
بـ ـلـ ـق ــاء ي ــن ،األول ي ـج ـم ــع ال ــراس ـي ـن ــغ
التاسع بعشر نقاط مع ضيفه السالم
زغــرتــا الـثــالــث ب ــ 15نقطة عـلــى ملعب
العهد عند الساعة  .14.15وسيفتقد

ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ م ـ ــدرب ـ ــه مـ ــوسـ ــى حـجـيــج
املوقوف شهرين والعبه غازي حنينة
امل ــوق ــوف أي ـض ــا ،ل ـكــن ملـ ـب ــاراة واح ــدة
ل ـن ـي ـلــه اإلنـ ـ ـ ــذار ال ـث ــال ــث املـ ـت ــراك ــم .أم ــا
ال ـســام فيغيب عـنــه العـبــه لـيــونــاردو
دي أوليفييرا للسبب عينه.
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا ،ي ـس ـت ـض ـيــف
ال ـص ـفــاء الــوص ـيــف ب ـ ــ 16نـقـطــة فــريــق
االجـتـمــاعــي األخ ـيــر بـســت ن ـقــاط عند
ال ـســاعــة  .14.15ل ـقــاء ال ـخــاســريــن في
األس ـبــوع املــاضــي حــن سقط الصفاء
أم ــام طــرابـلــس برباعية ،وكــذلــك األمــر
لالجتماعي أمام النبي شيت.
وي ـخ ـت ـت ــم األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـت ــاس ــع األحـ ــد
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراتـ ــن ،األول ـ ـ ـ ــى ت ـج ـم ــع ش ـب ــاب
الساحل الـحــادي عشر بثماني نقاط
مع ضيفه طرابلس السادس بـ 12نقطة
على ملعب العهد عند الساعة .14.15
وي ــدخ ــل ال ـط ــراب ـل ـس ـي ــون بـمـعـنــويــات
عالية بعد الفوز الكبير واألداء الرائع
أمـ ــام ال ـص ـفــاء ف ــي األسـ ـب ــوع املــاضــي،

الذي شهد في املقابل سقوط الساحل
أمـ ــام ال ـن ـج ـمــة .وي ـغ ـيــب ع ــن طــرابـلــس
العبه عبدالله مغربي.
أمــا ّأم املباريات فستكون على ملعب
املدينة الرياضية عند الساعة 16.30
ب ـل ـقــاء ق ـمــة ب ــن ال ـع ـهــد امل ـت ـصــدر ب ــ17
نقطة والنجمة السابع بــ 12نقطة في
لقاء املواجهة اللبنانية على الصعيد
التدريبي مع قيادة باسم مرمر للعهد
وج ـمــال ال ـحــاج لـلـنـجـمــة .ويـغـيــب عن
األول العبه حسني الزين ،وعن النجمة
قاسم الزين املوقوفان اتحاديًا.
وت ـعــد امل ـب ــاراة ب ــأن ت ـكــون جماهيرية
بــامـتـيــاز ،إذ اتـخــذ االت ـحــاد اللبناني
للعبة إجراءات خاصة للقاء ،وخصص
املـنـصــة الــرئـيـسـيــة للصحافيني فقط
وم ـنــع الـعـمــل بــالـبـطــاقــات االت ـحــاديــة
وع ـ ـ ــدم ب ـي ــع بـ ـط ــاق ــات م ـن ـص ــة ،حـيــث
سيجلس اإلداريون وحاملو البطاقات
االتـحــاديــة فــي منصة الــدرجــة األولــى،
ٌ
كل بحسب ناديه.

نفاد الوقود الفرضية األقرب
لتحطم الطائرة

التحقيق في تحطم الطائرة الكولومبية
يسير
ّ
التي كانت تقل على متنها فريق شابيكوينسي
ً
البرازيلي ،ما أسفر عن سقوط  71قتيال ليل
االثنني ـ الثالثاء ،إلى فرضية حدوث عطل
مرتبط باملحروقات.
وقال مدير الطيران املدني الكولومبي ألفريدو
بكانيغرا لصحافيني إن "األسباب تتوجه إلى
مشكلة محروقات ممكنة ( )...إنها فرضية
تتعزز ،لكن يجب أن يقوم املحققون بتحليلها،
مثل معلومات الصندوق األسود أو تسجيالت
برج املراقبة".
من جهته ،أكد سكرتير األمن الجوي في
الطيران املدني فريدي بونيا في مؤتمر
صحافي أن "الطائرة لم يكن فيها وقود عند
وقوع الحادث".

فضيحة تهز كرة بريطانيا

ّ
تقدم نحو  350شخصًا ببالغات عن تعرضهم
للتحرش الجنسي من قبل مدربني لفرق الناشئني
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن املجلس الوطني لقادة
الشرطة في اململكة املتحدة.
وبدأت قضية التحرش بالتفاعل بدءًا من االسبوع
املاضي ،مع كشف عدد من الالعبني السابقني
ومنهم دوليون شاركوا مع املنتخب اإلنكليزي،
بما تعرضوا له من قبل عدد من املدربني.
وتقوم  15دائرة للشرطة في اململكة املتحدة
بإجراء تحقيقات في هذه القضية التي تتصدر
عناوين الصحف البريطانية منذ حوالى
أسبوعني.

السلة اللبنانية

هومنتمن يعاني أمام اللويزة
لم تأت مباراة هومنتمن األولى ضمن
بطولة لبنان لكرة السلة سهلة على
الفريق الذي ّ
يعد منافسًا رئيسيًا على
اللقب ،إذ عانى هومنتمن قبل أن يفوز
ّ
مضيفه اللويزة ،23 - 17( 72 - 75
على
 )72 - 75 ،50 - 53 ،38 - 33على ملعب
املركزية في املرحلة األولى .فاللويزة
أحرج ضيفه كثيرًا حني تقدم عليه في
الشوط األول قبل أن ينجح هومنتمن في
قلب النتيجة في الربع الثالث.
ّ
وسجل العب هومنتمن كيفن غاالواي
«تريبل دوبل» مع  10نقاط و 11كرة
مرتدة و 10تمريرات حاسمة ،فيما
ّ
سجل دواين جاكسون  14نقطة .أما
أفضل مسجلي هومنتمن ،فكان فادي
الخطيب بعشرين نقطة ،كما ّ
سجل نديم
سعيد  11نقطة ،وهايك غيوكوتشيان
 12نقطة.
أما من جانب اللويزة ،فكان جيرون
جونسون األفضل بـ 27نقطة و 8كرات
مرتدة و 6تمريرات حاسمة ،كما ّ
سجل
ترافيس ماكغي  14نقطة ،وويندل لويس
 12وإيلي اسطفان .11
وتستكمل املرحلة اليوم بلقاء الحكمة
وميروبا عند الساعة  17.30على ملعب
غزير .من جهة أخرى ورغم رجحان
ّ
كفة املعركة في انتخابات االتحاد في
 15كانون األول ،ما زال هناك بعض
املساعي لتوافق .إذ صدر بيان عن أندية
هوبس وبيبلوس واملتحد أكدت فيه
أنها مع إيجاد تسوية في االنتخابات،
تجنبًا لحصول معركة قاسية لن تكون
نتائجها في مصلحة اللعبة.
وأشارت األندية الثالثة الى أنها في هذا
االطار تدعم مساعي رئيس اللجنة
ّ
للتوصل الى هذه
األوملبية جان همام
التسوية ،مؤكدة أن التسوية في بعض
األحيان تكون سيدة األحكام ،ومبدية
خشيتها من حصول معركة تؤدي الى
إنقسامات تنعكس سلبا على اللعبة
وأنديتها.

