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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

دورتموند وتوخيل نحو الطالق؟
خ ــرج ــت الـ ـسـ ـج ــاالت ب ــن ب ــوروس ـي ــا
دورتـمــونــد األملــانــي ومــدربــه توماس
توخيل إلى العلن ،ما ينذر بانفصال
قــريــب بينهما ،خصوصًا أن األخير
ّ
أكد أمس أن من السذاجة التفكير في
أن مستقبله مضمون مع الفريق.
وق ــال توخيل فــي املؤتمر الصحافي
عشية م ـبــاراة فريقه مــع أوغـسـبــورغ
في الدوري املحليّ ،
ردًا على سؤال عن
اسـتـمــراره مــع الفريق املــوســم املقبل:
«ل ـســت ال ـش ـخــص امل ـنــاســب للحديث
عن هذا األمر» ،وأضاف« :سيكون من
السذاجة من جانبي القول إن األمور
تستطيع أن تكمل هكذا» ،مشيرًا إلى
أنـ ــه «لـ ــو س ـئ ـلــت ع ــن هـ ــذا األم ـ ــر قـبــل
أسابيع ،لقلت لكم إني شبه واثق من
أني سأكون املدرب في املوسم املقبل».
وتأتي تصريحات توخيل ( 43عامًا)
عقب أســابـيــع مــن الـتــوتــر بينه وبني
إدارة ال ـ ـنـ ــادي ،وال س ـي ـمــا الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ه ــان ــز -ي ــواك ـي ــم فــاتـسـكــه،
ورئيس النادي رينهارد روبــال الذي
ّأيد موقف فاتسكه.
ورجـ ـح ــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة أملــان ـيــة
أن ي ـتــرك تــوخـيــل ال ـفــريــق ف ــي نهاية
املوسم الحالي.
وفي أملانيا أيضًا ،أكد بايرن ميونيخ

ً
املـتـ َّـوج بطال لـلــدوري ،رحيل مدافعه
هــولـغــر بــادشـتــوبــر عــن صـفــوفــه هــذا
الصيف ،بحسب ما ذكر في بيان.
وينتهي عقد الالعب البالغ من العمر
 28ع ــام ــا م ــع الـ ـب ــاف ــاري ف ــي نـهــايــة
املوسم ،وهو معار حاليًا إلى شالكه

منذ الشتاء املاضي.
وب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى إس ـب ــان ـي ــا ،تــوصــل
ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع ح ــارس ــه
األملــانــي م ــارك  -أنــدريــه تـيــر شتيغن
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـمـ ــديـ ــد عـ ـ ـق ـ ــده ح ـ ـتـ ــى ،2022
بحسب ما أوردت صحيفة «سبورت»

أكد توخيل أنه ال يضمن بقاءه مع دورتموند (أ ف ب)

صافرة ألمانية لنهائي
«التشامبيونز ليغ»

ال ـكــاتــالــون ـيــة ع ـلــى غــاف ـهــا ،ح ـيــث ال
يبقى سوى اإلعالن الرسمي للتمديد.
ّ
وقدم الحارس البالغ  25عامًا موسمًا
مميزًا مــع الـفــريــق الكاتالوني لينال
ثقة اإلدارة بالتمديد له.
وفــي برشلونة أيـضــا ،وصـلــت أحــام
خوان كارلوس أونزوي مساعد املدرب
لويس إنريكه لخالفته إلــى نهايتها
بعد أن هــدد نجم الـفــريــق البرازيلي
نيمار بالرحيل في حال بقاء األول مع
«البرسا» ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«إل مــونــدو ديبورتيفو» ،وذلــك على
خ ـل ـف ـيــة الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ـحـ ــاد ال ـ ـ ــذي وق ــع
بينهما في خالل تدريبات الفريق في
أيــار املــاضــي ،والــذي وصــل إلــى غرفة
تبديل املــابــس ،وتـحــدث عنه عاملو
النادي.
وف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ق ـ ـ ــال أون ـ ـ ـ ــزوي
ل ـن ـي ـم ــار« :إذا واصـ ـل ــت ال ـس ـي ــر عـلــى
هـ ــذا امل ـ ـنـ ــوال ،فـسـيـنـتـهــي األمـ ـ ــر ب ــك،
مثل رونالدينيو» ،في إشــارة إلــى أن
م ـس ـت ــواه س ـي ـتــراجــع ك ـمــا ح ـصــل مع
نجم برشلونة السابق.
وأثار هذا التعليق غضب نيمار الذي
ّ
يكن احترامًا كبيرًا ملواطنه وصديقه
رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو الـ ـف ــائ ــز ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
األلقاب مع "البرسا".

الدوري األميركي للمحترفين

تأهل غير عادي لسان أنطونيو إلى نهائي «الغربية»
ح ـ ّـول س ــان أنـطــونـيــو س ـبــرز امل ـبــاراة
الـ ـس ــادس ــة ف ــي ال ـس ـل ــة م ــع هـيــوســن
روك ـت ــس إل ــى ك ــاب ــوس حـقـيـقــي على
األخ ـ ـيـ ــر ،ح ـي ــث اك ـت ـس ـحــه بـ ـف ــارق 39
نقطة  75-114فــي عـقــر داره ،وحجز
ب ـط ــاق ــة ت ــأه ـل ــه إلـ ــى ن ـه ــائ ــي املـنـطـقــة
الغربية فــي «ب ــاي أوف» دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
ونجح فريق املدرب غريغ بوبوفيتش
في حسم املباراة والسلسلة  ،2-4رغم
غ ـي ــاب ن ـج ـمــه ك ــاوه ــي ل ـي ـن ــارد ال ــذي
تعرض اللتواء في كاحله األربعاء في
املباراة الخامسة التي فاز بها فريقه
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ومــن املتوقع أن يكون لينارد جاهزًا
ل ـخــوض امل ـب ــاراة األولـ ــى فــي سلسلة

نـهــائــي املـنـطـقــة الـغــربـيــة عـلــى ملعب
«أوراكـ ـ ـ ـ ــل أري ـ ـنـ ــا» الـ ـخ ــاص ب ـغــولــدن
ستايت ووريرز وصيف بطل الدوري،
وذلك بحسب ما كشف مصدر لشبكة
«إي أس بي أن» الرياضية ،مشيرًا إلى
أنه كان بإمكان الالعب املشاركة أيضًا
ف ـ ّـي م ـ ـبـ ــاراة ،أمـ ــس ل ـكــن بــوبــوفـيـتــش
فضل عدم املخاطرة.
وف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ل ـي ـنــارد ع ــن امل ـب ــاراة
الـســادســة بــن قطبي والي ــة تكساس،
حـ ـم ــل الم ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس أل ـ ـ ــدري ـ ـ ــدج س ــان
أن ـط ــون ـي ــو ع ـل ــى ك ـت ـف ـيــه ولـ ـع ــب دورًا
حاسمًا فــي حجز بطاقة الـتــأهــل إلى
نهائي املنطقة للمرة األولى منذ 2014
ح ــن واصـ ــل زح ـفــه ح ـتــى ت ــوج بلقب
الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وت ــأل ــق أل ــدري ــدج الـ ــذي يـبـلــغ نهائي
املنطقة للمرة األولى بعد  6محاوالت
فــاش ـلــة (واحـ ـ ــدة م ــع س ــان أنـطــونـيــو
وخمس مع فريقه السابق بورتالند
ترايل بــايــزرز) ،بتسجيله  34نقطة
مع  12متابعة ،وهي أرقام لم يحققها
أي العب من سبرز في «البالي أوف»
مـ ـن ــذ  2008ح ـ ــن حـ ـق ــق ذلـ ـ ــك الع ــب
االرتـ ـ ـك ـ ــاز امل ـع ـت ــزل ت ـي ــم دانـ ـك ــن ضــد
فينيكس صنز.
وحسم سان أنطونيو املواجهة منذ
ال ـش ــوط األول الـ ــذي أن ـه ــاه وه ــو في
املـقــدمــة ب ـفــارق  19نـقـطــة فــي م ـبــاراة
ع ــان ــى فـ ــي خ ــال ـه ــا ن ـج ــم ه ـيــوســن
ج ـي ـم ــس هـ ـ ـ ــاردن األم ـ ـ ّـري ـ ــن واك ـت ـف ــى
ب ـت ـس ـج ـيــل  10نـ ـق ــاط فـ ـق ــط ،ب ـعــدمــا

نـجــح ف ــي مـحــاولـتــن فـقــط م ــن أصــل
 11م ـح ــاول ــة ق ـبــل أن يــرت ـكــب خـطــأه
السادس ويخرج من امللعب قبل 3,15
دقائق على صافرة النهاية.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردن ،بـ ــرز
تريفور أري ــزا فــي صفوف هيوسنت،
بـتـسـجـيـلــه  20ن ـق ـطــة ،إال أن ذل ــك لم
يـكــن كــافـيــا لتجنيب فــريـقــه الهزيمة
الرابعة واإلبقاء على آماله بمحاولة
تـ ـك ــرار س ـي ـنــاريــو  2015ح ــن وصــل
إلــى نهائي املنطقة حيث خسر أمام
غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت الـ ـ ــذي ت ـ ــوج الح ـقــا
باللقب.
ويلعب الـيــوم واشنطن وي ــزاردز مع
بــوسـطــن سلتيكس امل ـت ـقـ ّـدم  2-3في
هذه السلسلة.

السلة اللبنانية

ّ
نهائي سلوي مشتعل بإدارة فنية وطنية
عبد القادر سعد
ضــرب فريق هومنتمن موعدًا ناريًا
مع فريق الرياضي في نهائي بطولة
لبنان لكرة السلة ،حني أنهى سلسلة
نصف النهائي مــع منافسه املتحد
 ،1 - 3بـعــد فـ ــوزه عـلـيــه ف ــي امل ـب ــاراة
الــرابـعــة ،42 - 38 ،22 - 19( 77 - 88
 )77 - 88 ،61 - 68على ملعب مجمع
الصفدي في طرابلس.
نـ ـه ــائ ــي م ـش ـت ـع ــل ب ـ ــن حـ ــامـ ــل ال ـل ـقــب
ال ــري ــاض ــي وهــوم ـنـت ـمــن اآلت ـ ــي لـكـتــابــة
تاريخ جديد للنادي ،مع تأهله للمرة
األولــى إلى نهائي بطولة لبنان .كتابة
تــاريــخ جــديــد أيـضــا لــاعــب هومنتمن
ف ــادي الـخـطـيــب ،ال ــذي يملك صفحات
تــاريـخـيــة كـثـيــرة سـيـحــاول أن يضيف
إليها صفحة جديدة بإحراز اللقب مرة
جديدة مع فريق جديد سيكون الرابع
فــي مسيرته بـعــد الحكمة والــريــاضــي
والشانفيل.
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد س ـ ـي ـ ـك ـ ـتـ ــب أي ـ ـضـ ــا
ل ـل ـم ــدرب ــن ال ــوط ـن ـي ــن أحـ ـم ــد فـ ــران
ف ــي ال ــري ــاض ــي وجـ ــو م ـج ــاع ــص مــن
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،إلحـ ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ل ـل ـمــرة

سيكون الصراع قويًا بين الخطيب وجان عبد النور في النهائي (سركيس يريتيسيان)

األولــى كمدرب أول .نهائي بصناعة
وطـنـيــة وم ــدرب ــن محليني يتأهالن
لـلـمــرة األول ــى إل ــى الـنـهــائــي ،رغ ــم أن
ف ــران سـبــق أن ع ــاش ه ــذه الـتـجــربــة،
لـ ـك ــن ك ـ ـمـ ــدرب مـ ـس ــاع ــد .س ـي ـت ــواج ــه
امل ــدرب ــان عـلــى م ــدى سـبــع مـبــاريــات
تتألف منها سلسلة النهائي ،حيث
يحرز اللقب الفريق الفائز في أربع
مباريات ،ويملك هومنتمن أفضلية
األرض ،وسيبدأ السلسة على أرضه،

لكونه أنهى املوسم املنتظم متصدرًا.
أمـ ــس ت ــأه ــل هــوم ـن ـت ـمــن ع ـلــى حـســاب
فريق مكافح مقاتل ،هــو املتحد الــذي
ح ـ ـ ــاول ح ـت ــى الـ ــرمـ ــق األخ ـ ـيـ ــر ال ـب ـق ــاء
منافسًا .فلم يستسلم العبوه ومدربه
البوسني آالن أبــاز أمــام كوكبة نجوم
ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن ،ف ـل ـع ـب ــوا وت ـ ـقـ ــدمـ ــوا فــي
ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـل ـق ــاء ،وح ــاول ــوا
ّ
جر السلسلة إلى مباراة خامسة ،لكن
خ ـبــرة الع ـبــي هــومـنـتـمــن وحـضــورهــم
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الـ ـب ــدن ــي م ـن ـح ــا الـ ـضـ ـي ــوف أف ـض ـل ـيــة
الفوز والتأهل ،فيما استحق أصحاب
ّ
األرض كل االحترام على ما قدموه في
سلسلة نصف النهائي.
ف ـن ـيــا ،كـ ــان ال ـخ ـط ـيــب أف ـض ــل مسجلي
هومنتمن برصيد  27نقطة ،وأضــاف
دواين جاكسون  24نقطة ،وآتر ماجوك
وإيلي شمعون  12نقطة لكل منهما ،مع
 19متابعة و« 3بلوك شوت» ملاجوك.
ول ــدى املـتـحــد ،ك ــان مــالـفــن كليفالند
األف ـض ــل ب ـ ــ 27ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف رام ـيــل
كــوري  15نقطة ،فيما سجل ديواريك
سـبـنـســر  13نـقـطــة ،وإي ـل ــي رس ـتــم 10
نقاط.
قـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة طـ ــاقـ ــم ح ـ ـكـ ــام م ـت ـع ــدد
الـجـنـسـيــات ،بــوجــود الـحـكــم اللبناني
عادل خويري ،والكازاخستاني أنطون
كوزلوف ،واألردني محمد تراوني.
م ــواجـ ـه ــة ال ــري ــاض ــي وه ــوم ـن ـت ـم ــن ال
تـنـحـصــر ب ــال ــرج ــال ،ف ــال ـس ـي ــدات على
موعد مع نهائي قوي أيضًا سينطلق
الـيــوم عند الساعة  17.00على ملعب
الرياضي في سلسلة مؤلفة من خمس
مباريات يحرز اللقب الفائز في ثالث
منها.

اختار االتحاد األوروبي لكرة القدم األملاني
فيليكس بريش حكمًا رئيسيًا لنهائي دوري
أبطال أوروبا املقرر في الثالث من حزيران املقبل
بني يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد اإلسباني
حامل اللقب.
وسبق للحكم األملاني البالغ من العمر  41عامًا
أن قاد خمس مباريات في النسخة الحالية من
املسابقة القارية ،وستكون مباراة كارديف في
ويلز املباراة النهائية القارية الثانية له بعدما
قاد نهائي "يوروبا ليغ" عام  2014بني إشبيلية
اإلسباني وبنفيكا البرتغالي.
وسيتفاءل يوفنتوس خيرًا بالحكم األملاني الذي
قاد مباراته في ذهاب دور الـ  16من النسخة
الحالية ضد مضيفه بورتو البرتغالي حيث
خرج بطل إيطاليا فائزًا .0-2

ً
برشلونة بطال لليغا
ّوالريال ألوروبا؟

رشح الكاتب فيليب كير ،أحد أشهر الروائيني
االسكوتلنديني وصاحب سلسلة قصص
"سكوت مانسون" التي تتناول عالم كرة القدم
بأسلوب تشويقي ،برشلونة للتتويج بالدوري
اإلسباني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وكشف كير عن توقعاته خالل زيارته مدينة
فالنسيا أثناء مشاركته في مهرجان "في أل
سي نيغرا" حيث يقدم أحدث أعماله "سيدة
زغرب" .وأشار الروائي املعروف بأنه مشجع
ألرسنال اإلنكليزي إلى أنه متابع لـ"الليغا" وأن
برشلونة هو أحد أكثر الفرق التي تعجبه إلى
جانب ريال مدريد.

دخال السجن بسبب هالك

قررت محكمة سويدية الحكم على شخصني
بالسجن بتهمة االحتيال على نادي سيبغ
الصيني بمبلغ  370ألف يورو ( 403آالف دوالر
أميركي) خالل انتقال النجم البرازيلي هالك.
ُ
وحكم على حسني برجاوي ( 33عامًا) الذي
انتحل صفة محام برازيلي وسيط في الصفقة
بالسجن ثالث سنوات ،فيما ُحكم على شريكته
في غسل األموال سيلفيا يانسون ( 38عامًا)
بالسجن  18شهرًا.

الكرة اللبنانية

تمارين المنتخب
تنطلق االثنين
يطلق الجهاز الفني ملنتخب لبنان لكرة القدم،
بقيادة املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش،
غد االثنني برنامج التحضير للمباراة
بعد ٍ
أمام ماليزيا املقررة في  13حزيران املقبل،
وذلك في إطار الجولة الثانية من الدور
الحاسم لتصفيات كأس آسيا «اإلمارات
.»2019
وأوضح رادولوفيتش أن البرنامج ّ
يضم ثالث
ّ
وتتضمن املرحلة األولى تدريبات
مراحل،
على ملعب بيروت البلدي ،سيخضع لها
 16العبًا ،أراد الجهاز الفني الوقوف على
جهوزهم ،وخصوصًا أن موعد املباراة
يصادف بعد نحو شهر ونصف شهر من
اختتام املوسم املحلي.
وتنطلق التحضيرات ضمن املرحلة الثانية
يوم  29الجاري ،حيث يبدأ املحترفون في
الخارج املستدعون للتشكيلة االلتحاق
بزمالئهم ،تليها املرحلة الثالثة من  5حزيران
حتى موعد املباراة في مدينة جوهور،
وستضم صفوف املنتخب خاللها الالعبني
املختارين للقاء.
وقد أبدى رادولوفيتش تفاؤله باملرحلة
املقبلة ،وقدرة منتخب لبنان على حصد
ثالث نقاط إضافية تعزز رصيده ضمن
املجموعة الثانية التي ّ
تضمه إلى هونغ كونغ
وماليزيا وكوريا الشمالية.
وكان منتخب لبنان قد استهل الدور الحاسم
من التصفيات بالفوز على أرضه في 28
آذار املاضي على هونغ هونغ .0-2

