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ما بين �سعي الأندية ورغبات الالعبين
م�صير النجوم ما زال مع ًا

�إيقاف بالتر وبالتيني لثماني �سنوات
لجنة الأخالقيات تق�صم ظهر بالتيني وبالتر

في خضم األحاديث الكثيرة واإلشاعات التي
ال تنتهي حول انتقال العب إلى نا ٍد وبقاء آخر،
وبينما تبدي األندية رغبتها في الحفاظ على
نجم معين ،تظهر ميلها إلى التخلي عن آخر.

أعلنت لجنة األخالقيات المستقلة
عن الفيفا ،إيقاف ك � ٍل من جوزيف
بالتر وميشال بالتيني عن ممارسة
أي نشاط متعلق بكرة القدم ،لمدة
ثماني سنوات ،وذلك بعد إدانتهما في
تهمة الدفع غير المشروع.
وسبق لهذه اللجنة ،أن عاقبت
بالتر وبالتيني باإليقاف عن العمل
لمدة  90يوما ً على ذم��ة التحقيق،
بعد تورط األول في عملية دفع غير
م��ش��روع��ة ،بقيمة  2مليون دوالر
لنائبه ،إال أن كالً منهما نفى التهمة
عن نفسه ،قبل أن ُتثبت التحقيقات
إدانتهما.
وكان محامي العجوز السويسري،
قد ادّع��ى بأن موكله أعطى بالتيني
المليوني دوالر بطريقة شرعية،
وباتفاق مكتوب ،ونفس األم��ر أكده
الرجل الفرنسي ،حيث أكد هو اآلخر
أن��ه تلقى المبلغ بطريقة قانونية
نظير عمله في الفيفا.
إال أن تحقيقات لجنة األخالقيات،
أثبتت أن هذه الصفقة تمت بطريقة
غير قانونية ،ل ُتفرض عليهم عقوبة
اإلي��ق��اف ع��ن م��م��ارس��ة أي نشاط
ري��اض��ي متعلق ب��ك��رة ال��ق��دم لمدة
ثماني سنوات ،باإلضافة إلى تغريم
ص��اح��ب الـ 79سنة بمبلغ ق��دره
 50000فرانك سويسري ،ونائبه
السابق .80000
وبذلك ،لن يتمكن بالتر من حلمه
األخ��ي��ر ال���ذي ك��ش��ف ع��ن��ه م��ؤخ��را ً
لوسائل اإلع�لام ،وهو تسليم جوائز
الكرة الذهبية في حفل الفيفا الذي
سيُقام في مدينة زيورخ في كانون
الثاني ال ُمقبل.

آرسنال يخطط
لضم نجم ريال مدريد

دخل خاميس رودريجيز جناح فريق ريال
مدريد اإلسباني لكرة القدم ،دائ��رة اهتمامات
نادي آرسنال بطل كأس االتحاد اإلنكليزي في
العامين األخيرين.
وأش��ارت صحيفة «دون بالون» اإلسبانية
إلى أن المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير
الفني ل��ن��ادي آرس��ن��ال ،يريد تدعيم صفوف
الفريق بالعب التيني آخ��ر ،تحسبا ً لرحيل
المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بنهاية
الموسم الحالي في صيف .2016
وأضافت الصحيفة اإلسبانية أن إشاعات
الرحيل تطول دائما ً خاميس رودريجيز بسبب
سوء العالقة بينه وبين رافائيل بينتيز المدير
الفني للفريق الملكي ،رغم تألق الالعب مؤخرا ً
بصناعة  3أهداف في الفوز الكاسح على رايو
فايكانو بنتيجة  2-10في الدوري اإلسباني.
ولفتت إل��ى أن خاميس رودريجيز ارتبط
اسمه باالنضمام إلى أندية إنكليزية أخرى مثل
مانشستر سيتي وتشيلسي.
ج��دي��ر بالذكر أن ري���ال م��دري��د تعاقد مع
رودريجيز مقابل  63مليون جنيه إسترليني
لنادي موناكو الفرنسي بعد تألق الالعب في
مونديال  2014بالبرازيل ،وتتويجه بجائزة
هداف البطولة برصيد  5أهداف.

ثالثة عمالقة في البريميرليغ
يتنافسون على ضم بنزيما

أك��دت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية ،أن
المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على استعداد
للرحيل عن ريال مدريد في كانون الثاني المقبل
بحجة ع��دم سعادته في الفريق الملكي هذا
الموسم.
الفرنسي كان يعيش موسما ً صعبا ً مع الفريق
تحسن في
منذ بداية الموسم الحالي ولكنه
ّ
اآلونة األخيرة وال يجب إغفال قضيته األخالقية
مع ماثيو فالبوينا التي أض ّرت به كثيراً.
وفي هذا الصدد ،ذكرت تقارير إخبارية أن
أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
وتشلسي ت��رغ��ب ف��ي التعاقد م��ع المهاجم
الفرنسي ف��ي أق���رب ف��رص��ة ممكنة لتدعيم
صفوفهم للمستقبل.
وأش��ارت أخبار إلى أن الالعب يملك عالقة
متوترة مع مدرب الفريق الحالي بينيتز ،كما
أن بعض المصادر المقربة من الالعب أكدت أنه
فقد بعض دعم زمالئه بعد القضية األخيرة التي
احتلت الرأي العام الفرنسي.

شتيغن يهدد بالرحيل عن
برشلونة بسبب سياسة إنريكي

يم ّر الحارس األلماني الشاب مارك أندريه
تير شتيغن ،بحالة نفسية سيئة للغاية بعد
جلوسه بديالً في مباراتي الفريق الكتالوني
أمام جوانجزو إيفرغراند الصيني وريفر بليت
األرجنتيني ف��ي ك��أس العالم لألندية التي
أقيمت باليابان ،وتوج بها البارسا ليحرز لقبه
الخامس في عام .2015
وأش��ارت صحيفة «دون بالون» اإلسبانية
إلى أن تير شتيغن اعتزم الرحيل عن النادي،
العتراضه على الجلوس احتياطيا ً ألي حارس
مرمى في هذا السن ،ويسعى إلى االنتقال إلى
فريق آخر يثبت فيه قدراته مما يجبر برشلونة
ع��ل��ى ض��م��ه م��ج��ددا ً واالس��ت��ع��ان��ة ب��ه بشكل
أساسي.
ودعمت الصحيفة موقفها بأن تير شتيغن
اختفى من مراسم االحتفال مع زمالئه بالفوز
بلقب كأس العالم لألندية بعد الفوز على ريفر
بليت بثالثية نظيفة ،حيث ك��ان يتوقع أن
يشارك في ه��ذه البطولة لمنحه دقائق لعب
أكبر بعد قبوله قرار لويس إنريكي بأن يكون
الحارس التشيلي كالوديو برافو أساسيا ً في
مباريات الدوري.
وطبق إنريكي سياسة ال��دور بين حارسي
برشلونة ،حيث يشارك تير شتيغن في مباريات
دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس
السوبر األوروب���ي واإلسباني ،إال أن الغياب

عن كأس العالم لألندية كان بمثابة الصدمة
للحارس األلماني الواعد المنضم للبلوغرانا آتيا ً
من بوروسيا مونشنغالدباخ في صيف .2014

يخصص 29
مانشستر يونايتد
ّ
مليون استرليني لضم محرز

يستعد مسؤولو ن��ادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،للتحرك بجدية من أجل إتمام صفقة
التعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز ،نجم
فريق ليستر سيتي متصدر الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم الموسم الحالي.
وأش��ارت صحيفة « 10سبورت» الفرنسية
إلى أن إدارة الشياطين الحمر جهزت عرضا ً
ماليا ً قيمته  29مليون جنيه إسترليني ،لضم
محرز في سوق االنتقاالت الشتوية في كانون
الثاني المقبل ،رغم أن الالعب نفسه أكد أنه من
غير المنطقي أن يرحل عن ناديه وسط الموسم.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن رياض
محرز ( 24سنة) يقدم مستويات رائعة هذا
الموسم ،حيث سجل  13هدفاً ،وصنع ستة
أهداف أخرى لزمالئه ،ما ساهم في تصدّر ناديه
لجدول البريميير ليغ بعد مرور  17جولة من
المسابقة.
وأك��دت أن هناك أندية أخ��رى ترغب بقوة
في ضم الجناح الجزائري الشاب أبرزها نادي
آرسنال بطل كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
في العامين األخيرين.

مدرب واتفورد يؤكد :إيغالو لن
يرحل في كانون الثاني

قال كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد،
إن الهداف النيجيري أوديون إيغالو ،لن يرحل
حتى نهاية الموسم الحالي على األقل بعدما
خطف األن��ظ��ار بتألقه في ال���دوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
وأظهر إيغالو قوته في تسجيل األه��داف
عندما أح��رز هدفين ف��ي م��ب��اراة انتهت بفوز
واتفورد 3-صفر على ليفربول في الدوري أول
من أمس األحد ليرفع رصيده إلى  12هدفا ً في
المسابقة هذا الموسم.
وهناك تفاهم واض��ح بين إيغالو وزميله
تروي ديني الذي سجل خمسة أهداف في آخر
ست مباريات بالدوري ليساهم ذلك في صعود
واتفورد إلى المركز السابع في الدوري.
وق��ال سانشيز لوسائل إع�لام بريطانية:
«أعتقد أن إيغالو مهاجم ذكي ولقد اختار منذ
خمسة أشهر البقاء هنا في واتفورد».
وانتقل إيغالو إلى واتفورد في تموز 2014
على سبيل اإلعارة من أودينيزي اإليطالي بعدما
قضى قبلها فترة إعارة في غرناطة اإلسباني
وقبل أن يقرر مؤخرا ً البقاء بشكل نهائي مع
الفريق اإلنكليزي.
وقال سانشيز« :إنه ذكي جدا ً ويعرف أن هذا
االختيار األنسب له ،أعتقد أنهي سينهي الموسم
الحالي مع واتفورد».

�أن�شيلوتي يتعادل مع غوارديوال في النجاح ويختلف في الأ�سلوب
عندما يحل كارلو أنشيلوتي مكان
جوسيب غوارديوال في الصيف المقبل،
سيتكرر سيناريو ال��م��درب الجديد
لبايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم
حيث يتولى مسؤولية الفريق مدرب
من الطراز األول عائدا ً من فترة أجازة
من التدريب.
ولكن هذا ال يعني أن أنشيلوتي 56
سنة يع ّد نسخة مطابقة لغوارديوال
ال��ذي يرحل عن الفريق البافاري في
الصيف بعد نهاية عقد كانت مدته
ثالثة أعوام.
وكان جوسيب غوارديوال قد قضى
فترة أجازته من التدريب ،بعد الرحيل
عن برشلونة اإلسباني ،في نيويورك،
بينما اختار أنشيلوتي مدينة فانكوفر
الكندية ،مسقط رأس زوجته ،لقضاء
فترة الراحة.
وتبدو السيرة الذاتية ألنشيلوتي
حافلة ب��اإلن��ج��ازات كما ه��ي الحال
بالنسبة إل��ى غ��واردي��وال ،حيث فاز
بثالثة ألقاب ب��دوري أبطال أوروب��ا
ولقبين في ك��أس العالم لألندية مع
ميالن اإليطالي وريال مدريد االسباني
ك��م��درب ،بعد أن ت��وج بكال اللقبين
كالعب في صفوف ميالن.
كذلك قاد أنشيلوتي فريق تشيلسي
للتتويج بثنائية ال��دوري اإلنكليزي
الممتاز وكأس االتحاد اإلنكليزي في
 2010وف��از ب��ال��دوري الفرنسي مع
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان ف��ي 2013
كما ق��اد ميالن للفوز بلقب ال��دوري
اإليطالي.
وم��ع ذل��ك ،ي��درك أنشيلوتي أيضا ً
م��رارة الهزيمة حيث خسر مع ميالن
نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005
بضربات ال��ج��زاء الترجيحية أم��ام

ليفربول اإلنكليزي ،بعد أن كان ميالن
متقدما ً  / 3صفر في الشوط األول من
المباراة.
ويبدو أنشيلوتي خ��ي��ارا ً مناسبا ً
للغاية بالنسبة إلى بايرن ميونيخ،
ال��ن��ادي األب��رز في ألمانيا في الوقت
الحالي وال��ذي يمتلك خمسة ألقاب
في الكأس األوروب��ي��ة ودوري أبطال
أوروب���ا ،ويحمل ال��رق��م القياسي في
عدد مرات التتويج بالدوري األلماني
(بوندسليجا) برصيد  25لقبا ً إلى
جانب  17لقبا ً في كأس ألمانيا.
ومع ذلك ،ال تقتصر قيمة أنشيلوتي
ك��م��درب على األل��ق��اب ال��ت��ي حققها،
وق��د أش���ارت صحيفة «سودويتشه
تسايتونج» إلى أن اإليطالي أنشيلوتي

يشكل مفهوما ً مختلفا ً عن غوارديوالً،
وق��د اصطدما في ال��دور قبل النهائي
ب��دوري األبطال في  2014عندما فاز
ري���ال م��دري��د  - 5صفر ف��ي مجموع
مباراتي الذهاب واإلياب.
ُ
يشك أي
وذك���رت الصحيفة« :ل��م
العب أنشيلوتي بشكل علني من قبل،
ُ
يشك منه أي ناد .لم يدخل في
كما لم
عداء مع أي شخص طوال  40سنة في
العمل بكرة القدم».
ودرب أنشيلوتي نجوما ً بارزين
على مستوى العالم منهم كريستيانو
رونالدو وزالتان إبراهيموفيتش وفرانك
المبارد ،وعمل مع رؤساء أندية بارزين
مثل رومان أبراموفيتش وفلورنتينو
بيريز وسيلفيو برلسكوني.

وقال رونالدو عقب رحيل أنشيلوتي
ع��ن ري���ال م��دري��د« :إن���ه رج��ل لطيف
وشخص حساس .يتحدث إلينا كل
ي��وم ،ليس معي فقط وإن��م��ا م��ع كل
الالعبين ،قضى وقتا ً ممتعا ً معنا ،إنه
شخص مذهل ومدرب رائع».
وأدل����ى األل��م��ان��ي ت��ون��ي ك��روس
العب خط وسط ريال مدريد بتعليق
مشابه في مقابلة مع صحيفة «دي
تسايت» األسبوعية في العاشر من
كانون أول الحالي ،حيث صرح قائالً:
«إن��ه يمتلك كل متطلبات النجاح،
الفكر التكتيكي وهو أمر ليس سهالً
في ريال مدريد ،الكل كان حزينا عند
رحيله  -بما في ذلك من لم يشاركوا
وكان لديهم ما ربما يدعو إلى انتقاده

االتحاد اللبناني للمالكمة اختتم مو�سمه الريا�ضي
بتنظيم بطولة الميالد والمولد النبوي
اختتم االتحاد اللبناني للمالكمة موسمه الرياضي لعام 2015
بتنظيم بطولة الميالد والمولد النبوي في قاعته في المدينة
الرياضية ،في حضور جمهور كبير من محبي رياضة المالكمة.
شارك في هذه البطولة  30مالكما ً من األندية التالية :المركز
العالي للرياضة العسكرية ،النادي الشعبي ،نادي البشارة ،نادي
تايغر ،نادي الفتيان ،نادي الفتوة ،النادي األولمبي ،نادي lycee
 ،de villeنادي . fit for life
وق��د تميزت البطولة بمشاركة فتيان ت��ت��راوح أعمارهم بين
الحادية عشرة والرابعة عشرة .وأشعلت روح الحماس والتشجيع
ل��دى الجمهور الحاضر ،وبالرغم من ع��دم إقامة بعض األوزان
بسبب اقتصار المشاركين في كل وزن منها على مالكم واحد فقط،
فإن النتائج الفردية لبقية األوزان التي شهدت مباريات فعلية
أسفرت عن فوز المالكمين التالية أسماؤهم بالمراكز األولى وهم:
 في الفئة العمرية أقل من  14سنة :بسام الخولي  -حبيب باللالصياد .وكالهما من النادي الشعبي ،وراي��ن الخوري من نادي
الليسيه .دو فيل.
 -أما في فئة الكبار فقد فاز بالمركز األول نديم سلوم في وزن

 81كلغ للدرجة األولى وهو من نادي الليسيه دو فيل .بينما فاز
بالمركز األول كل من المالكم عبد اللطيف ديماسي في وزن فوق
الثقيل ،والمالكم حسن شميساني في وزن  81كلغ ،وكالهما من
النادي الشعبي.
 وفي ترتيب األندية فاز النادي الشعبي صيدا بالمركز األولفي كل من الفئة العمرية المدرسية أقل من  14سنة ،وفي فئة الكبار
من  19ولغاية  40سنة.
وقد شارك في قيادة وتنقيط المباريات كل من السادة :رئيس
لجنة الحكام الحكم الدولي هيثم منذر ،والحكام السادة :عباس
طحان ،ومحي الدين طرحة ،والقضاة السادة أحمد النابوش ومحمد
االلطي وحسن ناصيف ومحمد العمر .وقام بتوقيت المباريات
بشارة عبود ،وأشرف على البطولة األمين العام المحامي محمد
الخليلي ،وأش��رف على الناحية الصحية للمالكمين األخصائي
طانيوس النجار.
وساهم مدرب المنتخب الوطني المدرب الدولي مصطفى الزينو
في القيام بالمهمات التي وكلت إليه من ضمن المهمات التنظيمية
للبطولة.

لم تكن هناك مالحظات سلبية ،وهذا
أمر استثنائي».
وحتى غوارديوال ،الذي يمتلك فرصة
وداع بايرن ميونيخ فائزا ً معه بثالثية
ال��دوري والكأس ودوري األبطال مثل
سابقه يوب هاينكس في عام ،2013
وصف أنشيلوني بأنه مدرب وشخص
استثنائي.
وق���ال ك��ارل-ه��اي��ن��ز رومينيجه
رئيس بايرن ميونيخ أول من أمس
األح��د إن أنشيلوتي «خبير ه��ادئ
وم��ت��وازن ،يعرف كيف يتعامل مع
النجوم كما يفضل األسلوب متعدد
األوج���ه ف��ي اللعب ،كنا نتابع هذا
ووج��دن��اه ،إننا نتطلع إل��ى العمل
معه ».وبعد رحيله عن ريال مدريد،
خضع أنشيلوتي لعملية جراحية
في الظهر وقرر قضاء فترة راحة في
فانكوفر مسقط رأس زوجته الثانية
التي ارتبط بها في العام الماضي،
سيدة األعمال ماريان برينا ماكالي.
وقال أنشيلوتي ،مؤخرا ً فقط ،إنه ال
يشعر بتعجل إزاء العودة للتدريب،
وأض��اف في تصريحاته لصحيفة
«إندبندنت»« :إن لم أجد ناديا ً لديه
مشروع جيد ،يمكن أن أنتظر ،ماذا
أف��ع��ل؟ ،أش��اه��د المباريات وأصيد
األس��م��اك ،كل ه��ذه األش��ي��اء أفعلها،
لننتظر حتى الصيف ونرى».
وق���ال أنشيلوتي ال���ذي وق���ع مع
البايرن عقدا ً لمدة ثالثة أعوام يبدأ في
أول تموز  2016ليقود من جديد فريقا ً
يزخر بالنجوم أمثال توماس مولر
وروبرت ليفاندوفسكي وآريين روبن
«إن��ن��ي فخور للغاية بتولي تدريب
فريق كبير مثل ب��اي��رن اع��ت��ب��ارا ً من
الموسم المقبل».

االتحاد اللبناني يجدد
عقد رادولوفيت�ش
يدخل منتخب لبنان لكرة القدم معسكرا ً داخليا ً في
بيروت من  11إلى  13كانون الثاني المقبل ،بإشراف
المدير الفني المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش ،أي
خ�لال األسبوع ال��ذي سيلي انتهاء مرحلة الذهاب من
الدوري العام.
ومن المنتظر أن يستدعي رادولوفيتش وجوها ً جديدة،
لالختبار خالل المعسكر ،وذلك من الالعبين المحليين
والمحترفين.
وقبل سفره لتمضية عطلة أعياد نهاية العام مع عائلته
وإلقائه محاضرات في دورة إعداد مدربين من المستوى
األول ّ
ينظمها االتحاد األوروبي لكرة القدم لبلدان منطقة
البلقان في بودغوريتسا ،عاصمة مونتينيجرو ،جدد
رادولوفيتش وجهازه الفني المعاون عقدهما مع االتحاد
اللبناني حتى أيار .2017
ويجري االتحاد اللبناني اتصاالت ليخوض المنتخب
لقاء دوليا ً وديا ً في شباط المقبل ،تحضيرا ً لمباراتيه أمام
كوريا الجنوبية وميانمار في آذار المقبل ،المدرجتين ضمن
التصفيات المزدوجة لكأسي العالم  2018وآسيا .2019

بالتيني بعد العقوبة
الرادعة :لن أتنازل عن حقي

أول رد فعل لبالتيني بعد العقوبة
الصادمة ك��ان انتقاد ال��ق��رار ال��ذي
اتخذته لجنة األخالقيات المستقلة،
ب��إي��ق��اف��ه ع��ن م��م��ارس��ة أي نشاط
ري��اض��ي متعلق ب��ك��رة ال��ق��دم لمدة
ثماني سنوات ،بعد إدانته بالحصول
على مبلغ كبير بطريقة غير شرعية،
باالتفاق مع جوزيف بالتر.
وكانت لجنة األخالقيات قد أوصت
بإيقاف بالتر وبالتيني لمدة  90يوما ً
على ذمة التحقيق ،وذلك بسبب تهمة
الدفع غير المشروع ،حيث أظهرت
التحقيقات األولية ،أن صاحب الـ79
سنة ،وقع في المحظور بدفع مليوني
دوالر لنائبه بطريقة غير قانونية أو
شرعية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ن��ف��ي ك��� ٍل من
الرجلين السويسري والفرنسي

التهمة ،بعد حظرهما عن العمل في
مجال كرة القدم ثالثة أشهر ،إال أن
تحقيقات اللجنة المستقلة ،أكدت
أن ه��ذه العملية تمت بطريقة غير
قانونية.
وفي أول تعليق له بعد العقوبة،
قال بالتيني لوكالة «فرانس برس»:
«هكذا سأذهب إلى محكمة التحكيم
ال��ري��اض��ي ،وأن���ا ع��اق��د ال��ع��زم على
اللجوء إلى المحكمة كي أحصل على
تعويضات عن كل ما حدث معي .حقا ً
أنا عانيت كثيرا ً خالل هذه األسابيع
الطويلة ج���داً ،ال��ق��رار غير مفاجئ
بالنسبة لي ،أنا مقتنع أن القرار تم
اتخاذه من قبل يوم  18كانون األول،
وهذا الحكم ُمثير للشفقة».
وجاء حديث بالتيني ،بعد أقل من
ساعة على بيان االتحاد األوروب��ي
(يويفا) الذي أعلن فيه دعمه الكامل
وال ُمطلق لرئيسيه ،وذلك باللجوء إلى
القانون إلظهار براءته.

مفاج�آت و�أ�سماء غير متوقعة
في الت�شكيلة المثالية لعام 2015
قدم المركز الدولي للدراسات الرياضية ومقره سويسرا
التشكيلة المثالية الفضل  11العبا ً في عام  2015بحسب
دراس��ة تحليلية ألداء كل العب في البطوالت المحلية
واألوروبية ووسط العديد من المفاجآت.
وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أنه قبل بضعة
أسابيع على الكشف عن جائزة أفضل العب في العالم
لعام  2015والتي يتنافس عليها الثالثي االرجنتيني
ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا (برشلونة)
والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ،كشف
مركز الدراسات الرياضية عن التشكيلة المثالية والتي
خلت من نجوم في حجم رونالدو ونيمار وسواريز.
وت��ض��م التشكيلة المثالية ل��ع��ام  2015النجوم

كالتالي:
مانويل نوير (بايرن ميونيخ) في حراسة المرمى.
وفي الدفاع:
دان��ي الفيس (برشلونة) ،وتياجو سيلفا (باريس
سان جيرمان) ،وجورجيو كليني (يوفنتوس) وناتشو
مونريال (ارسنال).
وفي وسط الملعب:
ج��ون��دوج��ان (ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د) ،ودي بروين
(مانشستر سيتي) وسانتي ك��ازورال ومسعود اوزيل
(ارسنال).
وفي الهجوم:
ليونيل ميسي (برشلونة) وادين هازارد (تشيلسي).

�ألمانيا توزع جوائز ال�شخ�صية الريا�ضية لعام 2015
ت��وج نجم مسابقات الترياثلون
(ال��ث�لاث��ي) ي��ان ف��رودي��ن��و ونجمة
دف���ع ال��ج��ل��ة كريستينا شفانيتز
والفريق األلماني بطل العالم في
التزلج الشمالي بجوائز الشخصية
الرياضية لعام  2015في ألمانيا.
وحسمت الجوائز من خالل تصويت
شارك فيه أكثر من ثالثة آالف صحافي
رياضي بألمانيا ،وقد جرى توزيعها
مساء أول من أمس األحد في حفل أقيم
في مدينة بادن-بادن.
وأحرز فرودينو ،الذي أصبح في
تشرين أول الماضي أول محترف

ترياثلون يضيف لقب بطولة العالم
ل��ل��رج��ل ال��ح��دي��دي إل���ى الميدالية
الذهبية األولمبية ،الجائزة لينهي
احتكارها لثالثة أع��وام متتالية من
قبل روبرت هارتينج الفائز بالذهبية
األولمبية والمتوج بطال للعالم ثالث
مرات في رمي القرص.
أما شفانيتز ،المتوجة بالميدالية
الذهبية في بطولة العالم أللعاب
القوى في العاصمة الصينية بكين،
ف��ق��د أح�����رزت ج���ائ���زة الشخصية
الرياضية لفئة السيدات بألمانيا،
خلفا ً للبطلة األولمبية في التزلج

األلبي ماريا هوفل-رايش.
وك��ان��ت ج��ائ��زة ف��ري��ق ال��ع��ام من
نصيب فريق التزلج الشمالي الذي
يضم تينو إديلمان وإري��ك فرينزل
وفابيان ريسل ويوهانس رايدزيك،
وال��ذي أنهى فترة انتظار دام��ت 28
سنة لم تتوج ألمانيا خاللها ببطولة
العالم ،عندما أحرز اللقب في فالون
بالسويد.
وكان المنتخب األلماني لكرة القدم
قد أحرز الجائزة في العام الماضي
إثر تتويجه بلقب بطولة كأس العالم
 2014بالبرازيل.

جماهير ريفر بليت تعتدي على مي�سي في مطار «ناريتا»
شفت العديد من التقارير اإلعالمية اإلسبانية عن تعرض
الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة إلى
اعتداء لفظي من جماهير ريفر بليت اإلرجنتيني في مطار
ناريتا الدولي بطوكيو.
وبعد فوزه ببطولة كأس العالم لألندية للمرة الثالثة
ف��ي تاريخه عقب تغلبه على ريفر بليت األرجنتيني
بثالثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب
يوكوهاما باليابان ،غ��ادرت بعثة برشلونة في ساعة
مبكرة من صباح االثنين بتوقيت أوروبا ،اليابان متجهة
إل��ى األراض���ي اإلسبانية ،بيد أن جماهير ريفر فضلت
وداع مواطنها األرجنتيني ليونيل ميسي على طريقتها
الخاصة.
ووفقا لصحيفة «آس» اإلسبانية ،فإن جماهير ريفر
بليت وجهت إهانات لفظية إلى البرغوث األرجنتيني قبل

أن يقوم أحد المشجعين الغاضبين بالبصق على وجه
ميسي ،الذي رد عليه بلكمة استدعت تدخل المدرب لويس
إنريكي ولويس سواريز وخافيير ماسكيرانو وبعض
الحاضرين في المكان من أجل تطويق الشجار.
وأكدت صحيفة «أوليه» األرجنتينية أن الحادثة التي
لم تتطور إلى أبعد من عملية بصق ودفع على حد قولها،
وقعت بالقرب من الجوازات في مطار ناريتا بطوكيو.
وتجدر اإلشارة أن ميسي ،أحد المرشحين الثالثة للفوز
بجائزة الكرة الذهبية ،سجل هدف االفتتاح لبرشلونة
المشكوك ف��ي صحته بعد اعتماده على ي��ده اليمنى
لترويض الكرة ،وهو أحد االسباب الرئيسية التي اعزتها
الصحف إلى مهاجمة الجماهير األرجنتينية لمواطنها،
فضالً عن الحادثة األخيرة حول امتناع ميسي عن ترديد
النشيد الوطني األرجنتيني.

رامو�س :بيريز هو ملك ريال مدريد
أع�������رب ال��ل�اع����ب األس���ب���ان���ي
سيرخيو رام��وس نجم دف��اع ريال
مدريد عن تأييده لرئيس النادي
فلورينتينو بيريز .وأش��ار راموس
إلى التصريحات التي أطلقها بيريز
الشهر الماضي عندما قال إن رافايل
بينيتيز المدير الفني للفريق الملكي
هو «الحل وليس المشكلة» بالنسبة

للنادي ال��ذي يحتل المركز الثالث
ف��ي ترتيب ج���دول أن��دي��ة ال���دوري
األسباني.
وق���ال رام����وس ف��ي تصريحات
صحافية عقب فوز فريقه  2 10-أول
من أمس األح��د على راي��و فايكانو،
ال��ذي خاض معظم فترات المباراة
بتسعة الع��ب��ي��ن ف��ق��ط« :إذا ك��ان

الرئيس قال هذا فذلك ألنه يرى سببا ً
وجيهاً ...نحن بيادق وهو الملك».
واخ��ت��ت��م ق��ائ�لاً« :ن��ح��ن جميعا ً
ندعم الرئيس ...إنه يحاول تطبيق
أف���ك���اره ال��خ��اص��ة ون��ح��ن ن��ح��اول
المساعدة على تنفيذها ...كل العب
ي��ح��اول القيام بهذا على طريقته
الخاصة».

