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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

أليغري ينافس مورينيو على أوزيل
ب ـ ـعـ ــد طـ ـ ـ ـ ّـي صـ ـفـ ـح ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـن ـج ــم
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو مــن
ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي إلـ ــى بــرشـلــونــة
اإلسباني ،تتجه األنظار إلى نجم آخر
هو األملاني مسعود أوزيل الذي بدوره
قد يغادر أرسنال.
وب ـع ــدم ــا ذك ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "ذا داي ـل ــي
مـ ـ ـي ـ ــرور" اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة أن مــان ـش ـس ـتــر
يــونــايـتــد يـسـعــى إل ــى ض ــم أوزيـ ــل في
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة الـحــالـيــة مقابل
مبلغ  40مليون يــورو وعــدم االنتظار
لضمه مجانًا في الصيف املقبل عند
انتهاء عقده ،مضيفة أن مدرب يونايتد
البرتغالي جوزيه مورينيو طلب من
إدارة ناديه تقديم عرض للتعاقد مع
األملاني الذي يرى فيه إضافة للفريق
في دوري أبطال أوروب ــا ،فــإن الجديد
أمس دخول يوفنتوس اإليطالي على
خط صفقة أوزيل.
إذ بحسب صحيفة "كــوريـيــري ديللو
س ـب ــورت" اإلي ـطـ ّـال ـيــة ،ف ــإن يــوفـنـتــوس
يـنـتـظــر أن يـتـعــثــر ان ـت ـقــال أوزيـ ــل إلــى
يونايتد من أجل أن يحاول ضمه في
الصيف املقبل.
وأضافت الصحيفة أن مدرب "اليوفي"
ماسيميليانو أليغري يبدي اهتمامًا
كبيرًا بالحصول على خدمات أوزيل.

21

ينتظر «اليوفي» تعثّر االنتقال المحتمل ألوزيل إلى يونايتد (أ ف ب)

وفي إنكلترا ،نصح املدرب األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو إدارة توتنهام
هــوتـسـبــر ب ـعــدم إج ـب ــار ه ــداف ــه ه ــاري
كــايــن على البقاء فــي صـفــوف الـنــادي
اللندني إذا كــان يــريــد الــرحـيــل ،فيما
حدد الالعب شروطه لالستمرار وهي
الفوز باأللقاب.

وقـ ـ ــال بــوك ـي ـت ـي ـنــو ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام:
"هاري مميز ألنه يحب توتنهام وكان
دائمًا مع توتنهام .لكننا نحتاج إلى
أن نـكــون أذك ـي ــاء فــي طــريـقــة التعامل
معه .على الالعب أن يختار البقاء هنا،
ال يمكنك إجبار الالعب على البقاء".
وواص ــل" :وظيفتنا هــي أن نعمل معًا

وأن نـحــاول تحقيق كــل مــا نــريــده في
ال ـن ــادي ،وبــالـطـبــع ه ــاري الع ــب مميز
للغاية .قلت له إن حفنة من الالعبني
ي ـقــررون الـبـقــاء مــع فــريــق واح ــد طيلة
مسيرتهم".
من جهة أخرى ،يبدي ناديان صينيان
على األقل اهتمامهما بالحصول على
خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند
األملـ ــانـ ــي وم ـن ـت ـخ ــب الـ ـغ ــاب ــون ب ـي ــار-
ايميريك أوباميانغ ،وذلــك بحسب ما
كشفت وسائل إعالم صينية.
ويثير أوباميانغ اهتمام العديد من
األندية األوروبية العريقة ،إال أن وكالة
نقلت عن مصدر
"شنيخوا" الصينية ّ
من نادي بكني غوان ،فضل عدم كشف
اسمه ،أن النادي كان "قــاب قوسني أو
أدنــى" من التوقيع مع الغابوني بعد
مفاوضات دامت أكثر من شهرين.
إال أن النادي الصيني اصطدم بطموح
مــواط ـنــه غــوانـغـجــو إي ـفــرغــرانــد ال ــذي
دخل على الخط في اللحظات األخيرة
وت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـعـ ــرض ق ـي ـم ـت ــه  70م ـل ـيــون
يـ ـ ـ ــورو ،ب ـح ـســب ال ـص ـح ــف الـصـيـنـيــة
الـتــي كشفت أن بـطــل الـ ــدوري املحلي
فــي املــواســم السبعة األخـيــرة مستعد
ملنح أوباميانغ راتبًا سنويًا قدره 18
مليون يورو.

كوتينيو لن يلعب قبل  20يومًا

أعلن برشلونة اإلسباني أن العبه الجديد
البرازيلي فيليبي كوتينيو سيغيب نحو 20
يومًا بسبب إصابة في فخذه األيمن ،بعد
خضوعه للفحص الطبي ،ما يعني عدم خوضه
مباراته األولى معه قبل أواخر كانون الثاني.
وذكر النادي الكاتالوني أن "كوتينيو يعاني
من تمزق في العضلة الداخلية اليمنى للفخذ
األيمن .مدة غيابه تقدر بنحو  20يومًا" ،علمًا
بأن البرازيلي غاب عن مباراتي ناديه السابق
ليفربول اإلنكليزي في العام الجديد بسبب
اإلصابة.

صالح األفضل مجددًا

نال النجم املصري محمد صالح ،العب
ليفربول ،جائزة أفضل العب في الدوري
اإلنكليزي املمتاز عن شهر كانون األول املاضي
وذلك للشهر الثاني على التوالي .وسجل صالح
 6أهداف وصنع  4أهداف في كانون األول.

أزارنكا تنسحب أيضًا من ملبورن

تواصلت االنسحابات من بطولة أوستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة
املضرب ،وجديدها مع البيالروسية فيكتوريا
أزارنكا ،وذلك بحسب ما أعلن منظمو البطولة.
وكانت أزارنكا ،الفائزة بلقب أوستراليا عامي
 2012و 2013قد نالت بطاقة دعوة للمشاركة
في البطولة املقررة بني  15و 28الشهر الحالي.

الكرة األوروبية

بولت يبدأ خطواته األولى في عالم الكرة
هـ ــل س ـي ـص ـب ــح ال ـ ـع ـ ــداء ال ـج ــام ــاي ـك ــي
األس ـطــوري أوســايــن بــولــت العــب كرة
ق ــدم قــري ـبــا؟ األم ــر ب ــات مـمـكـنــا ،إذ إن
"اإلعصار" الذي اعتزل مضمار ألعاب
القوى في صيف عام  ،2017سيحظى
بـ ـف ــرص ــة اخـ ـتـ ـب ــار ق ـ ــدرات ـ ــه الـ ـك ــروي ــة
عندما يخوض تجربة مــع بوروسيا
دورتموند األملاني.
ولطاملا أعرب البطل العاملي واألوملبي
وح ــام ــل ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ال ـعــاملــي في
سـبــاقــي الـســرعــة ( 9,58ث ــوان فــي 100
م و 19,19فــي  200م) ،ع ّــن رغـبـتــه في
لعب كرة القدم ،وكان يفضل أن يختبر
قــدراتــه مــع الفريق الــذي يعشقه وهو
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة ن ـشــرت ـهــا ص ـح ـي ـفــة "ذا

ص ـنــداي إك ـس ـبــرس" الـبــريـطــانـيــة ،أكــد
الجامايكي البالغ من العمر  31عامًا:
"س ـن ـقــوم بـتـجــربــة مــع دروت ـمــونــد في
آذار ،وسـ ـتـ ـح ــدد مـ ــا سـ ــأقـ ــوم بـ ــه فــي
مسيرتي ،أي طريق ستسلكه".
وواص ـ ــل" :إذا ق ــال ــوا إن ــي ج ـيــد ،وإن ــي
بحاجة إلى بعض التمارين ،فسأقوم
ب ــذل ــك .أش ـع ــر ب ــال ـت ــوت ــر .أنـ ــا ال أتــوتــر
عادة ،لكن هذا األمر مختلف ،هذه كرة
القدم اآلن .أحتاج إلى الوقت للتأقلم،
لكني سأعتاد عليها ما إن ألعب بضع
مباريات".
ويتشارك بولت مع دورتموند الراعي
ال ــرسـ ـم ــي ،وه ـ ــو ش ــرك ــة ال ـت ـج ـه ـيــزات
الرياضية "بوما" التي كانت خلف هذه
التجربة.

وكـشــف بــولــت "أن أح ــد أكـبــر أحــامــي
هــو التوقيع مــع مانشستر يونايتد.
إذا قــال دورتـمــونــد إنــي جيد بما فيه
ّ
فسأنكب (على العمل) وأتمرن
الكفاية،
بكل عزيمة".
وواصل" :تحدثت إلى (مدرب يونايتد
ال ـ ـسـ ــابـ ــق االس ـ ـكـ ــوت ـ ـل ـ ـنـ ــدي) أل ـي ـك ــس
فيرغيسون وقلت له إن عليه التوصية
بـ ــي .ف ـق ــال لـ ــي ،إذا وص ـل ــت إلـ ــى قـمــة
لـيــاقـتــي ال ـبــدن ـيــة وأص ـب ـحــت ج ــاه ـزًا،
فسيرى ما في إمكانه فعله".

بيروت يستضيف المعهد
األنطوني اليوم

سيقوم بولت بتجربة مع
دورتموند في آذار (أرشيف)

الدوري األميركي للمحترفين

فوزان في الثواني الخمس األخيرة
س ــدد ج ــاي مــاكــولــم س ـلــة ذه ـب ـيــة في
آخ ـ ــر  5,9ث ـ ــوان ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة بـمـنــح
فــريـقــه بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز فــوزًا
م ـه ـم ــا ع ـل ــى ض ـي ـف ــه سـ ـ ــان أن ـطــون ـيــو
سـبــرز بنتيجة  110-111فــي ال ــدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة
السلة.
وأنهى ماكولم اللقاء وفي رصيده 25
ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف م ــوري ــس هــاركـلـيــس
 19ن ـق ـطــة ل ـي ـســاهــم أي ـض ــا ف ــي ال ـفــوز
الـخــامــس لفريقه فــي آخــر  7مباريات
والثالث تواليًا على أرضه والـ  21هذا
املوسم من أصل  39مباراة.
أمــا مــن ناحية ســان أنطونيو ،فتألق
الع ــب بــورتــانــد ال ـســابــق الم ــارك ــوس
أل ــدري ــدج بتسجيله  30نـقـطــة مــع 14
م ـتــاب ـعــة ،بـيـنـمــا أص ـبــح األرجـنـتـيـنــي
مانو جينوبيلي أول العب في تاريخ
ال ــدوري بعمر األرب ـعــن عــامــا أو أكثر
يدخل مــن مقاعد الـبــدالء ويسجل 20
نقطة أو أكثر ملباراتني على التوالي.
وسجل جينوبيلي السبت  26نقطة،
ب ـي ـن ـهــا  6ث ــاثـ ـي ــات ،ل ـي ـض ـي ـف ـهــا إل ــى
الـنـقــاط ال ـ  21الـتــي سجلها الخميس
ضد فينيكس صنز.

سجل ماكولم سلّة الفوز لبورتالند على سبرز في آخر  5,9ثوان

وحذا ميامي هيت حذو بورتالند وفاز
على يوتا جــاز بفارق نقطة 102-103
بفضل سلة من جوش ريتشاردسون
في آخر  5,1ثوان من اللقاء.
ووضـ ـ ــع ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس اليـ ـك ــرز ح ـدًا
مل ـس ـل ـســل ه ــزائـ ـم ــه امل ـت ـت ــال ـي ــة ع ـن ــد 9

م ـب ــاري ــات ،وذلـ ــك ب ـف ــوزه ع ـلــى ضيفه
أتالنتا هوكس .119-132
ودخ ــل الي ـكــرز إلــى امل ـبــاراة وهــو على
بعد هزيمة واح ــدة مــن معادلة أطــول
سلسلة هزائم في تاريخه وقدرها 10
مباريات متتالية حققها موسم -2015

السلة اللبنانية

 ،2016ومـ ــن ت ـح ـط ـيــم أط ـ ــول سـلـسـلــة
ه ــزائ ــم م ـت ـتــال ـيــة ع ـل ــى أرضـ ـ ــه وال ـت ــي
حققها املوسم املاضي.
وكــان براندون اينغرام أفضل مسجل
فــي صـفــوف الي ـكــرز ب ـ  20نقطة مــع 7
تمريرات حاسمة ،كما أدى جوليوس
راندل دورًا مؤثرًا في الفوز بتسجيله
 15نقطة مع  9متابعات.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،كـ ـ ــان األمل ـ ــان ـ ــي دي ـن ـيــس
شــرودر األفضل في صفوف أتالنتا بـ
 27نقطة.
وفــي مباراتني أخــريــن ،فــاز نيويورك
نـيـكــس عـلــى داالس مــافــريـكــس -100
 ،96وفينيكس صنز على أوكالهوما
سيتي ثاندر .100-114
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -ميلووكي بــاكــس ،بروكلني
نتس  -تورونتو رابتورز ،نيو اورليانز
ب ـي ـل ـي ـك ــان ــز  -دي ـ ـتـ ــرويـ ــت ب ـي ـس ـتــونــز،
شـيـكــاغــو بــولــز  -ه ـيــوســن روك ـتــس،
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز  -كـلـيـفــانــد
كافالييرز ،ساكرامنتو كينغز  -سان
أنطونيو سبرز ،لوس أنجلس كليبرز
 أت ــان ـت ــا ه ــوك ــس ،غ ــول ــدن س ـتــايــتووريرز  -دنفر ناغتس.

تنطلق اليوم املرحلة الخامسة عشرة من
بطولة لبنان لكرة السلة بلقاء وحيد يجمع
بيروت مع ضيفه املعهد األنطوني على
ملعب مجمع الشياح عند الساعة .20.30
وتستكمل املرحلة الجمعة بلقاء اللويزة
وضيفه الرياضي في التوقيت عينه.
ويلعب السبت املتحد مع ضيفه الشانفيل
عند الساعة  ،17.00والتضامن الذوق مع
ضيفه هومنتمن .وتختتم املرحلة األحد
بلقاء الحكمة وضيفه بيبلوس على ملعب
غزير عند الساعة .17.00
من جهة أخرى ،ضمنت سيدات النادي
الرياضي التأهل الى فاينال  8دوري أوروبا
الشرقية لكرة السلة من املركز الثاني
للمجموعة األولى ،بعد الفوز الكاسح الذي
حققنه على حساب فريق رويال إيغلز
الهولندي متذيل الترتيب ،بفارق  54نقطة
( ،)40 – 94في ختام مبارياته في الجولة
الثالثة التي أقيمت في سلوفاكيا.
وكانت سهولة املباراة أمام الفريق الهولندي
فرصة للمدير الفني إيلي نصر ليشرك
جميع الالعبات اللواتي لم يكن أمامهن
فرصة االحتكاك في املباريات السابقة،
فتوزعت النقاط على معظم الالعبات ،حيث
سجلت شيرين الشريف  12نقطة مع
 8متابعات وأضافت عايدة باخوس 11
نقطة مع  5متابعات و 6تمريرات حاسمة
وكايلي سارتوري  11نقطة أيضًا ،وكل من
رونيكا هودج وبريتاني دانسون وأدريان
روس  10نقاط مع  10متابعات لدانسون
وكل من ملا مقدم وشانسي ماكيني 9
نقاط مع  7متابعات للثانية وميرامار
املقداد  6نقاط مع  7متابعات و 7تمريرات
حاسمة.
ويلتقي الرياضي في الفاينال  8صاحب
املركز الثالث في املجموعة الثانية والذي
سيتحدد بعد ختام الجولة الثالثة التي
تستكمل في التفيا يومي  13و 14كانون
الثاني الحالي.

