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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

برازيلي جديد في تشكيلة باريس سان جيرمان
بعد نيمار ودانــي ألفيش في الصيف
املاضي ،سيصل العب برازيلي جديد
إلــى بــاريــس ســان جـيــرمــان الفرنسي،
لـ ـك ــن لـ ـي ــس ب ـس ـع ــر نـ ـج ــم ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني السابق طبعًا وهو ويندل،
الع ــب وس ــط فـلــومـيـنـنـســي الــدفــاعــي،
الـ ــذي ت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ات ـف ــاق م ــع ال ـنــادي
ال ـبــاري ـســي لـيـلـعــب ف ــي ص ـفــوفــه ب ــدءًا
م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي ،ويـحـقــق «حـلـمــا»
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا قـ ـ ـ ــال وكـ ـيـ ـل ــه ك ـ ــارل ـ ــوس
هنريكي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وفي حال عدم قدومه إلى باريس في
الشتاء املقبل ،فقد يعار ابن العشرين
سنة لستة أشهر إلى بورتو البرتغالي
ً
مـثــا «للتأقلم مــع الـكــرة األوروب ـي ــة»،
بحسب ما قال انتيرو هنريكي ،املدير
الــريــاضــي لـســان جـيــرمــان ،للصحيفة
الرياضية اليومية.
وقـ ــال وك ـيــل ال ــاع ــب« :أيـ ــا يـكــن خـيــار
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ،فـ ـه ــذا حـلــم
سيتحقق .وي ـنــدل جــاهــز .لــديــه نفس
أس ـل ــوب (اإلي ـط ــال ــي م ــارك ــو) ف ـيــراتــي.
لديه الكثير من الشخصية ويلعب من
قلبه .شــاهــده انـتـيــرو هنريكي كثيرًا
وهو يلعب».
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان ب ـح ــاج ــة
إل ـ ــى ت ــدعـ ـي ــم وس ـ ـطـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـق ـ ّـدم
اإلي ـط ــال ــي ت ـيــاغــو م ــوت ــا بــال ـع ـمــر (35

ع ــام ــا) ،وال ـغــائــب راه ـنــا إلصــابـتــه في
ركبته اليمنى .ويتبادل أدريــان رابيو
واألرج ـن ـت ـي ـنــي جــوفــانــي ل ــو سيلسو
ً
املشاركة بدال منه.
ّ
وإذا ك ــان س ــان جـيــرمــان قــد ض ــم هــذا
الــاعــب ال ـشــاب ،ف ــإن بــرشـلــونــة يبدي
اهتمامًا كبيرًا بموهبة برتغالية وهو

أومارو أمبالو العب بنفيكا.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــا»
اإلسـبــانـيــة ،فــإن ال ـنــادي الكاتالوني
ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى ض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب ال ـب ــال ــغ
م ــن ال ـع ـمــر  16ع ــام ــا ،وال ـ ــذي يتمتع
بـ ـمـ ـه ــارات ك ـب ـي ــرة ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ري ــال
مـ ــدريـ ــد كـ ـ ــان قـ ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدم ق ـب ــل أش ـه ــر
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ّ
لضمه ،لكن بنفيكا رفضه.
بعرض
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـعـ ـت ــزم ال ـ ـحـ ــارس
اإلس ـب ــان ــي امل ـخ ـضــرم إي ـكــر كــاسـيــاس
تــرك بورتو البرتغالي في االنتقاالت
ال ـش ـت ــوي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـح ـســب صـحـيـفــة
«آس» اإلسبانية.
وي ـن ـت ـهــي ع ـقــد ك ــاس ـي ــاس م ــع بــورتــو
فــي الصيف الـقــادم ،وطبقًا ملــا كشفته
صحيفة برتغالية ،فإن الالعب يسعى
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ف ــري ــق ج ــدي ــد فــي
الـشـتــاء بسبب ابـتـعــاده عــن املـشــاركــة
في املباريات.
وأشارت «آس» إلى أن عودة كاسياس
إل ــى ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي سـتـكــون أم ـرًا
صعبًا لـلـغــايــة ،لـكــن ال ـحــارس الــدولــي
السابق لديه خيارات أخرى.
ويـبــدو أن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
ه ــو أق ـ ــرب الـ ـخـ ـي ــارات ل ـكــاس ـيــاس في
الفترة املقبلة ،حيث ّ
تكهنت الصحيفة
اإلسبانية بأنه قد ينتقل إلى نيوكاسل
ليكون مع مواطنه ،مدربه السابق في
ريال مدريد ،رافايل بينيتيز.
وإلى حني جلوسه على مقاعد البدالء،
حـقــق كــاسـيــاس م ـشــاركــات جـيــدة مع
بــورتــو هــذا املــوســم ،فلم تهتز شباكه
س ــوى  6م ــرات فـقــط فــي  10مـبــاريــات
في ال ــدوري البرتغالي ودوري أبطال
أوروبا.

مونديال 2018

مكافأة مونديالية كبيرة لالعبي ألمانيا
رغ ـ ــم أن ال ــاعـ ـب ــن األملـ ـ ـ ــان ال ي ــول ــون
ّ
الـ ـج ــان ــب امل ـ ـ ـ ــادي أهـ ـمـ ـي ــة وال ي ـشــكــل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــم الـ ـح ــاف ــز األس ــاس ــي
ّ
لتحقيق االنتصارات ،وهذا ما يتضح
ً
م ـثــا م ــن خ ــال رف ــض كـثـيــريــن منهم
عــروض األندية األوروبـيــة والبقاء في
«البوندسليغا» ،إال أن االتحاد األملاني
لكرة القدم أعلن على موقعه الرسمي
في شبكة «اإلنترنت» أن كل العــب في
«املــان ـشــافــت» سـيـنــال  350أل ــف يــورو
مكافأة في حــال احتفاظ أملانيا بلقب
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ــروس ــي
الصيف املقبل ،بعدما حصل كل منهم
ع ـل ــى  300ألـ ــف يـ ـ ــورو ب ـع ــد ال ـت ـتــويــج
باللقب العاملي في البرازيل عام .2014
ولم يرصد االتحاد األملاني أي مكافأة
في حــال التأهل إلــى دور ال ـ  ،16لكنها
سـتـكــون  75أل ــف ي ــورو لـكــل الع ــب في
حــال بـلــوغ ربــع النهائي ،ثــم  125ألف
يورو في حال بلوغ نصف النهائي ،ثم

 150ألــف يــورو في حــال إنهاء العرس
الـعــاملــي فــي املــركــز الـثــالــث ،و 200ألــف
يورو في حال التأهل إلى النهائي.
وقـ ــال االمـ ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد األملــانــي
فريديريك كوريوس إن «املفاوضات مع
القائد مانويل نوير والفريق بأكمله

كانت هادئة ومفتوحة وسهلة».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد
األملــانــي رايـنـهــارد غريندل« :بالنسبة
ً
لالعبينا ،أن يصبحوا أبـطــاال للعالم
م ــرت ــن مـتـتــالـيـتــن ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تاريخ كرة القدم األملانية فذلك يشكل

سيحصل كل العب على  350ألف يورو في حال التتويج بالمونديال (أرشيف)

حـ ــاف ـ ـزًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا» ،م ـض ـي ـف ــا« :س ـي ـك ــون
لـقـبــا أب ــدي ــا يـسـتـحــق م ـكــافــأة خــاصــة،
لـكـنـنــا نـشـعــر ج ـي ـدًا ب ــأن ه ــذا الـفــريــق
سـيـضــع ه ــذا ال ـت ـحــدي ال ــري ــاض ــي في
ص ـلــب اه ـت ـمــامــاتــه ،ول ـي ــس ال ـجــوانــب
االقتصادية».
وأعرب املدير العام للمانشافت أوليفر
بـيــرهــوف عــن سـعــادتــه بالتوصل إلى
اتفاق في وقت مبكر جدًا «حتى نتمكن
ً
من التركيز أوال على املسائل الرياضية
قبل البطولة وأثناءها».
وأوق ـ ـع ـ ــت الـ ـق ــرع ــة أمل ــانـ ـي ــا امل ــرش ـح ــة
بقوة لنيل اللقب للمرة الخامسة في
تاريخها فــي املجموعة الـســادســة مع
املكسيك والسويد التي أقصت إيطاليا
بـطـلــة ال ـعــالــم أربـ ــع مـ ــرات م ــن املـلـحــق
األوروبي ،وكوريا الجنوبية.
ويسعى املنتخب الــذي يــدربــه يواكيم
لوف إلى أن يكون أول منتخب يحتفظ
بلقبه بعد نظيره البرازيلي عام .1962

الدوري األميركي للمحترفين

رقم قياسي في الرميات الثالثية لكليفالند
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ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه ع ــن أول  27م ـ ـبـ ــاراة فــي
ه ــذا امل ــوس ــم بـسـبــب إص ــاب ــة عضلية،
عاد كاوهي ليونارد إلى املالعب لكن
فريقه سان أنطونيو سبرز خسر أمام
مضيفه داالس مافريكس  ،95-89في
دوري كــرة السلة األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني.
ول ـعــب ل ـيــونــارد  15دقـيـقــة ف ـقــط ،قــدم
ً
خاللها ً
أداء رائ ـعــا ،مسجال  13نقطة
مع ست متابعات ،وترك امللعب عندما
ك ــان فــريـقــه متقدمًا فــي الــربــع الثالث
.50-55
ل ـك ــن داالس ح ـس ــم ال ـن ـت ـي ـجــة ب ـ ــاألداء
الـجـمــاعــي حـيــث سـجــل لــه هــاريـســون
ب ــارن ــز  17ن ـق ـطــة و 6م ـت ــاب ـع ــات وك ــل
م ــن ويـسـلــي مــات ـيــوز وي ــوج ــي فيريل
ودجاي دجاي باريا  16نقطة.
ّ
في املقابل ،تركز اعتماد سان أنطونيو
على الماركوس أولدريدج الذي سجل
 23نـقـطــة و 12مـتــابـعــة ورودي غــاي
الذي سجل  21نقطة.
وحـســم كليفالند كــافــالـيـيــرز وصيف

البطل وثاني املنطقة الشرقية نتيجة
املباراة مع ضيفه أتالنتا هوكس -123
 ،114محققًا فوزه الثاني على التوالي،
والحادي عشر على أرضه والعشرين
في البطولة مقابل  8هزائم.
وأل ـح ــق كـلـيـفــانــد ال ـهــزي ـمــة ال ـحــاديــة
وال ـع ـشــريــن (م ـقــابــل سـتــة ان ـت ـصــارات
فقط) بأتالنتا صاحب املركز الخامس
عشر األخير في املنطقة الشرقية ،بعد
ن ـجــاح العـبـيــه بـتـحـقـيــق رق ــم قياسي
للموسم بعدد املحاوالت الناجحة في
التسديدات الثالثية الذي بلغ  20رمية
(أي  60نقطة).
وكالعادة ،كان ليبرون جيمس أفضل
املسجلني لكليفالند بـ  25نقطة مع رقم
قـيــاســي شخصي فــي ع ــدد املتابعات
( ،)17وأض ــاف خمسة مــن زمــائــه ما
ي ــزي ــد ع ـلــى  13ن ـق ـطــة ،أب ــرزه ــم كــايــل
ك ــورف ــر ب ـ ـ  19ن ـق ـطــة 18 ،م ـن ـهــا م ــن 6
رميات ثالثية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان ت ـ ــاوري ـ ــن ب ــران ــس
األف ـضــل ل ــدى أتــانـتــا بـ ـ  24نـقـطــة و7

متابعات و 6تمريرات حاسمة.
وفــي باقي املباريات ،فــاز ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى ف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز -99
 ،92ون ـ ـيـ ــويـ ــورك ن ـي ـك ــس ع ـل ــى ل ــوس
أن ـ ـج ـ ـلـ ــس اليـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرز  109-113ب ـع ــد
ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد ،وب ـ ــروك ـ ـل ـ ــن ن ـ ـتـ ــس ع ـلــى
واشنطن ويزاردز  ،98-103فيما خسر
مينيسوتا تمبروولفز أمام فيالدلفيا
س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز  118-112بـعــد
الـتـمــديــد ،ودي ـتــرويــت بيستونز أمــام
دنفر ناغتس .103-84
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بــايـســرز  -أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر،
أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك  -ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
كليبرز ،واشنطن وي ــزاردز  -ممفيس
غريزليس ،بوسطن سلتيكس  -دنفر
ن ــاغ ـت ــس ،م ـي ــام ــي ه ـي ــت  -ب ــورت ــان ــد
ترايل باليزرز ،نيو أورليانز بيليكانز
 مـيـلــووكــي بــاكــس ،شـيـكــاغــو بــولــز -يوتا جــاز ،فينيكس صنز  -تورونتو
رابتورز ،هيوسنت روكتس  -تشارلوت
هورنتس.

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي
مونديال األندية
تأهل ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا إلى
نهائي مونديال األندية بفوزه على الجزيرة
اإلماراتي  1-2في نصف النهائي.
وتقدم الجزيرة في الدقيقة  41عبر البرازيلي
رومارينيو ،لكن البرتغالي كريستيانو
رونالدو تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة
 53بتسديدة قوية.
وانتظر الريال حتى الدقيقة  81ليسجل هدف
الفوز عبر الويلزي غاريث بايل العائد من
ً
اإلصابة فور نزوله بديال للفرنسي كريم
بنزيما بمتابعة من داخل منطقة الجزاء.
وسيلتقي الريال بذلك غريميو البرازيلي بطل
ليبرتادوريس في املباراة النهائية السبت
املقبل.

نيجيريا تبقى في المونديال
رغم تخسيرها أمام الجزائر...
حسم االتحاد الدولي لكرة القدم نقطة من
رصيد نيجيريا في الدور الحاسم من
تصفيات أفريقيا املؤهلة إلى مونديال 2018
لكرة القدم بعد اعتبارها خاسرة إلشراكها
العبًا غير مؤهل في مباراتها األخيرة ضد
الجزائر ،بحسب ما ذكر «الفيفا».
وانتهت املباراة بالتعادل  1-1في الجزائر في
 10تشرين الثاني املاضي ،لكن نيجيريا التي
أشركت شيخ عبدالله الحاصل على إنذارين،
اعتبرت خاسرة .3-0
ولم يؤثر ذلك على ترتيب املجموعة الثانية،
إذ كانت نيجيريا قد ضمنت تأهلها على
حساب زامبيا والكاميرون .وأصبح رصيدها
ً
 13نقطة بدال من  14مقابل  8لزامبيا و7
للكاميرون ،فيما حققت الجزائر األخيرة
فوزها الوحيد لترفع رصيدها إلى أربع
نقاط ،علمًا بأنها حققت نتيجة مميزة في
مونديال  2014عندما أحرجت أملانيا البطلة
في الدور الثاني بعد التمديد.
وقال «الفيفا» في بيان« :لم تؤثر العقوبة
على النتيجة النهائية للتصفيات ،حيث
ّ
ضمنت نيجيريا التأهل لكأس العالم (ودعت
الجزائر كذلك املنافسات) قبل هذه املباراة».

 ...وإيقاف كاردونا لن يبعده
عن البطولة
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف الالعب
الكولومبي الدولي إدوين كاردونا خمس
مباريات بعد توجيهه حركات «عنصرية»
في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية الشهر
املاضي.
ّ
وغرم «الفيفا» العب وسط بوكا جونيورز
األرجنتيني  20ألف فرنك سويسري
( 20173دوالرًا أميركيا) ،بحيث يتم إيقافه
عن مباريات كولومبيا الخمس الودية املقبلة.
ولكولومبيا مباراة ودية واحدة مبرمجة
قبل نهائيات املونديال ضد فرنسا في
آذار املقبل ،لكنها على األرجح ستخوض 5
مباريات قبل الصيف ،ما يسمح لكاردونا
باللعب في املباراة االفتتاحية في دور
املجموعات ضد اليابان في  19حزيران.

أزارنكا بإمكانها المشاركة
في ملبورن
ّ

تلقت العبة كرة املضرب البيالروسية
فيكتوريا أزارنكا التي تواجه نزاعًا على
حضانة ابنها ،بطاقة دعوة للمشاركة في
بطولة أوستراليا املفتوحة َّ
املتوجة مرتني
بلقبها .
وأوضح كريغ تايلي ،مدير أولى البطوالت
ّ
األربع الكبرى ،أنه سيوفر كل مساعدة
للمصنفة أولى عامليًا سابقًا للمشاركة في
منافسات ملبورن حيث حققت إنجازات
الفتة ،وقال« :وضع فيكا الحالي صعب
للغاية بالنسبة إليها ،وقد ّ
توصلنا إلى تقديم
أي دعم بمقدورنا».
وتابع« :كحاملة للقب مرتني ،منحناها بطاقة
ّ
دعوة ونتطلع إلى رؤيتها في مالعب ملبورن
مجددًا في كانون الثاني».

