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سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

بودولسكي يختار التجربة اليابانية
بينما تنشط األندية الصينية بضم
نخبة الالعبني فــي الـكــرة األوروب ـيــة،
ق ــرر الـنـجــم األمل ــان ــي ال ــدول ــي الـســابــق
ل ــوك ــاس ب ــودول ـس ـك ــي س ـل ــوك طــريــق
معاكس باختياره اللعب في الجارة
ال ـق ــري ـب ــة الـ ـي ــاب ــان ب ـق ـم ـيــص فـيـسـيــل
كوبي قادمًا من غلطة ســراي التركي
في نهاية املوسم الحالي ،بحسب ما
ذكرت يومية "حرييت" التركية.
وت ـب ـلــغ قـيـمــة الـصـفـقــة ال ـتــي سيعلن
عنها رسميًا "فــي األي ــام املقبلة" 2,7
مليون يورو بحسب الصحيفة.
ّ
وتوصل العب بايرن ميونيخ السابق
إلــى اتـفــاق مــع الـنــادي ليحمل ألوانه
خالل ثالث سنوات ،حيث سينال 15
مليون يورو.
وبحسب "حرييت" ،رفض غلطة سراي
ع ــرض ــا أولـ ـي ــا م ــن الـ ـن ــادي ال ـيــابــانــي
بقيمة مليوني يورو ،مشددًا على أنه
لن يتنازل عن مهاجمه األملاني بأقل
مــن املبلغ ال ــذي دفـعــه مــن أجــل ضمه
( 2,5مليون يورو).
وانـ ـ ـض ـ ــم ب ــودولـ ـسـ ـك ــي ( 31عـ ــامـ ــا)،
ص ــاح ــب  48ه ــدف ــا ف ــي  128مـ ـب ــاراة
دولـ ـي ــة ،إل ــى غـلـطــة سـ ــراي ف ــي 2015
قادمًا من أرسنال اإلنكليزي ،وأصبح

من الالعبني املحبوبني لدى جماهير
الفريق التركي.
وقد قلل حارس مرمى بايرن ميونيخ
ومنتخب أملــانـيــا ،مــانــويــل نــويــر ،من
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــي أوردت

احتمال انتقاله إلى مانشستر سيتي
اإلنكليزي الذي يدربه مدربه السابق
اإلسباني جوسيب غوارديوال.
وكان حارس املرمى الدولي ( 30عامًا)
ق ــد م ــدد ف ــي نـيـســان  2016ع ـقــده مع

وافق بودولسكي على االنضمام إلى فيسيل كوبي الياباني (أ ف ب)

مارادونا يشغل شرطة مدريد

النادي البافاري حتى حزيران ،2021
إال أن تقارير صحافية عدة ربطت في
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة بـيـنــه وب ــن االنـتـقــال
إلى النادي اإلنكليزي الذي يعاني من
أداء حــارســه األســاســي التشيلياني
كالوديو برافو.
وق ــال نــويــر" :ل ــم يحصل ات ـصــال (مــع
وراض هنا.
غــوارديــوال) وأنــا سعيد
ٍ
ّ
يشرفني وجود أحاديث وتقارير عن
ذلك ،إال أن بيب لديه رقم هاتفي ،ولم
يتصل بي".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد كــري ـس ـت ـيــان دري ـســن
ع ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـب ــاي ــرن
ميونيخ لصحيفة "بيلد" أن الـنــادي
ال ـب ــاف ــاري رف ــض عــرضــا بـقـيـمــة 100
مليون يــورو من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي لضم نجمه توماس مولر
في الصيف املاضي.
وقال دريسني للصحيفة األملانية" :لقد
تلقينا فاكسًا من إنكلترا بخصوص
ُ
م ــول ــر ،ل ـكــن ال ـصـفـقــة ل ــم ت ـنــاقــش من
األسـ ــاس" .وأض ــاف" :إذا كــان الــاعــب
مناسبًا لنا ويظهر بشكل جيد ،فمن
ً
الـغـبــاء أن نقبل مـقــابــا مــاديــا مهما
كان ثمنه ونضعف الفريق بالتخلي
عن واحد من أكبر النجوم".

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
كليفالند يحلق بجناحيه المتألقين

ّ
حــلــق كليفالند كافالييرز بجناحيه،
ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس وك ــاي ــري إيــرف ـي ـنــغ،
ال ـل ــذي ــن ق ـ ــادا ح ــام ــل ال ـل ـق ــب إلـ ــى ف ــوز
جــديــد ج ــاء ع ـلــى ح ـســاب مينيسوتا
تمبروولفز  ،108-116فــي دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وسـجــل كــل مــن جيمس وإيــرفـيـنــغ 25
ن ـق ـطــة ،م ــع  8م ـتــاب ـعــات و 14تـمــريــرة
حاسمة ل ــأول ،و 7متابعات للثاني،
وأض ــاف زميلهما تشانينغ فــراي 21
نقطة مع  10متابعات.
واف ـت ـقــد كـلـيـفــانــد نـجـمــه كـيـفــن لــوف
الـ ـ ــذي س ـي ـغ ـي ــب سـ ـت ــة أس ــابـ ـي ــع بـعــد
خضوعه لعملية جــراحـيــة فــي ركبته
اليسرى.
وخ ـ ـضـ ــع ل ـ ــوف ( 28ع ـ ــام ـ ــا) ل ـف ـحــص
باألشعة ،االحد ،بعد شعوره بأوجاع
فــي مفصل ركبته خــال امل ـبــاراة التي
فـ ــاز ف ـي ـهــا فــري ـقــه ال ـس ـبــت ع ـلــى دنـفــر
نــاغـتــس  ،109-125ث ــم أك ــد كليفالند

أورالن ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك  -سـ ــان أن ـطــونـيــو
سبرز ،تورونتو رابـتــورز  -تشارلوت
ه ـ ــورنـ ـ ـت ـ ــس ،ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس -
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،بروكلني
نـتــس  -مـيـلــووكــي ب ــاك ــس ،ديـتــرويــت
بيستونز  -داالس مافريكس ،هيوسنت
روك ـ ـتـ ــس  -مـ ـي ــام ــي ه ـ ـيـ ــت ،مـمـفـيــس
غريزليس  -نيو أورلـيــانــز بيليكانز،
يوتا جــاز  -بورتالند تــرايــل بــايــزرز،
دنفر ناغتس  -مينيسوتا تمبروولفز،
فينيكس صنز  -لوس أنجلس اليكرز،
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  -نيويورك
نيكس ،لوس أنجلس كليبرز  -أتالنتا
ه ــوك ــس ،غ ــول ــدن س ـتــاي ــت ووريـ ـ ـ ــرز -
ساكرامنتو كينغز.

ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء أن العـ ـب ــه خـ ـض ــع لـعـمـلـيــة
جراحية.
وهـ ـ ـ ــذا ه ـ ــو الـ ـ ـف ـ ــوز ال ـ ـ ـ ـ ــ 38ل ـك ـل ـي ـفــانــد
مـتـصـ ّـدر ترتيب املنطقة الشرقية في
 54م ـب ــاراة ،وال ـس ــادس ف ــي مـبــاريــاتــه
السبع األخيرة .كذلك هو الفوز الثاني
لكليفالند على مينيسوتا في غضون
أسبوعني ،بعد أن تغلب عليه 97-125
في األول من شباط الحالي.
وجاء فوز حامل اللقب رغم تألق نجم
مينيسوتا تمبروولفز الكندي اندرو
ويغينز بتسجيله  41نقطة .وأضــاف
كــارل  -أنطوني تاونز  25نقطة مع 8
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
وفي مباراتني أخريني ،فاز ساكرامنتو
كينغز على لوس أنجلس اليكرز -97
 ،96وش ـي ـكــاغــو بــولــز ع ـلــى تــورون ـتــو
رابتورز .94-105
وهـ ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
كليفالند كافالييرز  -أنديانا بايسرز،

سجل كل من إيرفينغ
(الصورة) وجيمس 25
نقطة (إنترنت)

استحقاق آسيوي يفرض انطالقة مبكرة للدوري
تـنـطـلــق املــرح ـلــة ال ـســاب ـعــة ع ـشــرة من
الدوري اللبناني لكرة القدم مبكرًا هذا
األسبوع بسبب ارتباط ناديي الصفاء
وال ـن ـج ـم ــة ب ـم ـســاب ـقــة ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلس ـ ـي ـ ــوي بـ ــدايـ ــة األس ـ ـب ـ ــوع امل ـق ـب ــل،
فيستضيف الصفاء الرابع بـ 27نقطة
فــريــق اإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــال ـيــه الـتــاســع
ب ــ 17نقطة الـيــوم عند الـســاعــة 14.15
على ملعب العهد .هو لقاء "أوالد العم"
وبالتالي يكون له حساباته الخاصة
وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل س ـعــي ك ــل فــريــق
للفوز .فالصفاء يريد النقاط الثالث
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى مـ ــاء وج ـه ــه م ــن جـهــة،
والبقاء قريبًا من فرق املقدمة من جهة
أخ ــرى ،وخـصــوصــا فــي ظــل الـعــروض
امل ـه ــزوزة وغـيــر املقنعة الـتــي يقدمها
ب ـطــل ل ـب ـنــان ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة؛
وآخ ــره ــا الـنـتـيـجــة املـفــاجـئــة بتعادله
ّ
متذيل الترتيب 3 - 3
مع االجتماعي
بعدما كان فائزًا في الشوط األول .0- 2

أمـ ـ ــا اإلخ ـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــالـ ـي ــه واآلتـ ـ ــي
ب ـج ــرع ــة م ـع ـنــويــة ك ـب ـي ــرة ب ـع ــد ف ــوزه
الكبير على السالم زغرتا  1 - 3فيعلم
أن نـقــاط امل ـب ــاراة ستجعله فــي مأمن
الى حد كبير من الهبوط الى الدرجة
الـثــانـيــة ،حـيــث سيصبح رص ـيــده 20
نقطة ويتقدم مــركـزًا بانتظار نتيجة
التضامن صور الثامن بـ 20نقطة ،لكن
ّ
مــن  15م ـبــاراة .األخـيــر سيحل ضيفًا
غدًا على النجمة الوصيف برصيد 28
نقطة على ملعب طرابلس عند الساعة
 .15.00وسـيـفـتـقــد الـتـضــامــن العـ َـبــن
أســاسـيــن هـمــا بــال حــاجــو ويــوســف
ّ
سيصعب
عـنـبــر بــداعــي اإلي ـق ــاف ،مــا
مهمته أمــام فريق يمر بأفضل أيامه
بقيادة مدربه جمال الحاج الذي نجح
بشكل كبير في تقديم فريقه بصورة
رائعة فنيًا.
ي ـس ـبــق ل ـق ــاء ط ــراب ـل ــس ،مـ ـب ــاراة على
ملعب بحمدون تجمع العهد املتصدر
بــرصـيــد  33نـقـطــة وب ـم ـب ــاراة أق ــل مع
ضيفه االجتماعي األخير بسبع نقاط

عند الساعة  .14.15صراع مفتوح بني
ت ـعــزيــز الـ ـص ــدارة وم ـح ــاول ــة ال ـهــروب
مــن الـهـبــوط ،لكن املهمة صعبة على
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن م ـ ــع غ ـ ـيـ ــاب الع ـب ـه ــم
عبدالله عيش بسبب اإليقاف.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة يـ ـ ــوم ال ـس ـبــت
بلقاءين ،يجمع األول الـســام زغرتا
الخامس برصيد  27نقطة مع ضيفه
ط ــراب ـل ــس ال ـع ــاش ــر ب ـ ــ 16ن ـق ـطــة عـلــى
ملعب املرداشية عند الساعة .14.15
م ـ ـب ـ ــاراة الـ ـخ ــاس ــري ــن فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي ،م ــع س ـقــوط ال ـس ــام الكبير
أم ـ ـ ــام اإلخ ـ ـ ـ ــاء وحـ ــالـ ــة رفـ ـ ــع ال ـص ــوت
الـ ـت ــي ع ــاش ـه ــا الـ ـف ــري ــق ال ــزغ ــرت ــاوي
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،ف ـ ــي وج ــه
ال ـطــراب ـل ـس ـيــن ال ــذي ــن خـ ـس ــروا أم ــام
الـنـبــي شـيــت مـتــأثــريــن بـغـيــاب ثالثة
الع ـبــن أســاس ـيــن ه ــم :أب ــو ب ـكــر املــل
وس ـ ـعـ ــد يـ ــوسـ ــف وغ ـ ـ ـ ـ ــازي ال ـح ـس ــن
بسبب اإلي ـقــاف ال ــذي سـيـســري على
هذا األسبوع أيضًا.
ويلعب عند الساعة  15.30الراسينغ

استدعت إدارة أحد فنادق مدريد الشرطة
اإلسبانية إثر وقوع مشادة بني األسطورة
األرجنتيني دييغو مارادونا وصديقته الحميمة،
بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة
"فرانس برس".
وقال املصدر ،الذي طلب عدم كشف هويته،
إنه "لدى وصول العناصر وأجهزة الطوارئ،
لم يظهر على هؤالء األشخاص (مارادونا
وصديقته) أي أثر إلصابة ولم يتقدما بشكوى،
كان ثمة نقاش فقط".
وقد وصل مارادونا إلى مدريد لحضور لقاء
ذهاب دور الـ  16في دوري أبطال أوروبا بني
ريال مدريد ونابولي اإليطالي.

تركيا تنافس
على «يورو ...»2024

أكدت تركيا أنها ستترشح الستضافة كأس
أوروبا في كرة القدم  ،2024في خطوة تلقى
دعم الرئيس رجب طيب إردوغان ،وتسعى من
خاللها أنقرة إلى وضع املخاوف األمنية ووضع
البنى التحتية جانبًا.
وسبق لتركيا أن تقدمت بطلب استضافة
نسخة  ،2016إال أنها خسرت التصويت بفارق
صوت واحد ملصلحة فرنسا .وبالنسبة إلى
نسخة  ،2024يتوقع أن تواجه تركيا منافسة
قوية من أملانيا.
وأعلن رئيس االتحاد التركي لكرة القدم يلدريم
دميرورن أن بالده ستتقدم رسميًا بطلب
الترشح إلى االتحاد األوروبي للعبة في الثاني
من آذار املقبل.

 ...واإلسرائيليون يخشون
اللعب على أراضيها

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

رياضة
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السابع بـ 21نقطة مع األنصار الثالث
ب ـ ــ 28نـقـطــة ع ـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا .لـقــاء
تـعــزيــز ال ـع ــودة لــأنـصــاريــن بـقـيــادة
املــدرب سامي الشوم وتحقيق الفوز
ال ـثــانــي فــي ع ـهــده ،مـقــابــل الــراسـيـنــغ
ال ـ ـسـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ــى تـ ـع ــوي ــض خـ ـس ــارت ــه
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أمـ ــام ال ـص ـفــاء مع
افـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاده ملـ ـه ــاجـ ـم ــه مـ ـحـ ـم ــد ج ـع ـفــر
املوقوف.
ويختتم األسـبــوع السابع عشر يوم
األحـ ــد ب ـل ـقــاء ال ـن ـبــي ش ـيــت ال ـس ــادس
بــ 25نقطة مع ضيفه شباب الساحل
الـحــادي عشر ب ــ 13نقطة على ملعب
النبي شيت فــي الـبـقــاع عند الساعة
 .14.15صــاحــب األرض يـسـعــى الــى
ف ــوزه الـثــالــث مــع غـيــاب العـبــه محمد
املوسوي بداعي اإليقاف ،أما الساحل
فـ ــا يـ ـ ــزال ي ـب ـحــث عـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط ،رغ ــم
ال ـع ــروض ال ـج ـيــدة ،وه ــو سيستعيد
الع ـب ــه ال ـغ ــان ــي ع ـي ـســى ي ـع ـقــوبــو ،ما
ّ
سيشكل إضافة إلى الفريق في وسط
امللعب.

منع جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي "شني
بيت" فريق إيروني نهاريا من املشاركة في
مباراة لكرة السلة في مواجهة رويال هالي
غازي عنتاب ضمن مرحلة التصفيات في كأس
أوروبا في مدينة غازي عنتاب التركية ،بسبب
تهديدات أمنية "استثنائية".
ويأتي املنع بعد أيام من كشف وسائل إعالم
تركية عن توقيف الشرطة أربعة أشخاص في
غازي عنتاب يشتبه بتحضيرهم العتداء كبير
باسم "داعش".

السلة اللبنانية

فوز جديد لهومنتمن
أضاف فريق هومنتمن فوزًا جديدًا الى
سجله في بطولة لبنان لكرة السلة ،وكان
هذه املرة على ضيفه املتحد بفارق 14
نقطة  72 - 86في قاعة مزهر ،بغياب
جمهور هومنتمن املوقوف اتحاديًا ضمن
مباريات املرحلة الثالثة إيابًا.
وكان أفضل مسجل في املباراة العب
هومنتمن دواين جاكسون برصيد 27
نقطة منها  5ثالثيات من أصل  16محاولة
و 8متابعات و 5تمريرات حاسمة ،وأضاف
فادي الخطيب  17نقطة و 7متابعات و4
تمريرات حاسمة ،وكيفني غالواي  14نقطة
و 5متابعات و 8تمريرات حاسمة ،وايلي
شمعون  10نقاط منها  3ثالثيات.
ومن الخاسر ،كان ديواريك سبنسر
األفضل بـ 24نقطة منها  6ثالثيات من
أصل  17محاولة و 6متابعات و 5تمريرات
حاسمة ،وأضاف عمر االيوبي  14نقطة
منها  4ثالثيات من أصل  5محاوالت،
وراميل كوري  12نقطة و 4متابعات و3
تمريرات حاسمة.
وهذا الفوز الـ 11لهومنتمن مقابل خسارة
واحدة ليعزز موقعه في الصدارة ،في حني
خسر املتحد للمرة السادسة مقابل 6
انتصارات ،ليبقى في املركز الخامس.
وتستكمل املرحلة اليوم عند الساعة
 20.30بلقاء بيبلوس وضيفه ميروبا في
قاعة مجمع الرئيس ميشال سليمان.

