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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

نجمان ألمانيان على أجندة أرسنال وليفربول

ٌّ
وضـ ـ ــع كـ ـ ــل مـ ــن أرسـ ـ ـن ـ ــال ول ـي ـف ــرب ــول
اإلن ـك ـل ـيــزيــن أع ـي ـن ـه ـمــا ع ـلــى نـجـمــن
أمل ــان ـي ــن ف ــي ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
ال ـفــرن ـســي لـتــدعـيــم صـفــوفـهـمــا خــال
فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحسب صحيفة «مترو» اإلنكليزية،
يـنــوي أرس ـنــال ش ــراء الــدولــي األملــانــي
ً
ج ــولـ ـي ــان دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر ،لـ ـيـ ـك ــون ب ــدي ــا
ل ـل ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســان ـشـيــز
املتوقع تركه للنادي اللندني.
وكـ ـ ـ ــان ف ــري ــق «الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــرز» قـ ــد حـ ــاول
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع دراكـ ـسـ ـل ــر ف ــي الـصـيــف
املــاضــي ،لكنه لــم يـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــاري ـســي الـ ــذي يستعد
لالستغناء عنه اآلن مقابل  40مليون
ج ـن ـيــه اس ـت ــرل ـي ـن ــي .وت ـش ـي ــر م ـص ــادر
للصحيفة إلى ارتفاع إمكانية حصول
تلك الصفقة ،بسبب رغبة باريس سان
جيرمان فــي خطف سانشيز تحديدًا
قبل مانشستر سيتي ،لذا قد يستخدم
دراكسلر كطعم في هذا اإلطار.
بــدوره ،يسعى ليفربول إلى الحصول
على خــدمــات ال ـحــارس األملــانــي كيفن
تـ ــراب ،بـحـســب مــا ذك ــر مــوقــع «ل ــو 10
سبورت» الفرنسي.
ولم يشارك تراب إال في أربع مباريات

ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم م ـ ــع فـ ــريـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الـفــرنـسـيــة ،وه ــو يــريــد أن يـلـعــب ملــدة
أطــول لتعزيز فرصه في املشاركة مع
منتخب بــاده في كــأس العالم ،2018
وقـ ـ ــد س ـب ــق أن ع ـ ّـب ــر عـ ــن رغ ـب ـت ــه فــي
االنتقال إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز،
ما سيسهل املهمة على ليفربول ،الذي
ي ـعــانــي م ــن ه ـب ــوط م ـس ـتــوى حــارســه

الحالي البلجيكي سيمون مينيوليه.
وعلى الخط اإلنكليزي أيضًا ،كشفت
تـقــاريــر صحافية عــن رغـبــة اإليطالي
أن ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي ،م ـ ــدرب تـشـلـســي،
ف ــي ض ــم نـجــم وس ــط ب ــاي ــرن ميونيخ
األملــانــي أرت ــورو فـيــدال خــال الصيف
املقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ال كـ ـ ـ ــوارتـ ـ ـ ــا»

ال يشارك تراب ودراكسلر كأساسيين في باريس (ارشيف)

ال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ـي ــة« :ك ــونـ ـت ــي ي ــرغ ــب فــي
ضـ ــم ف ـ ـيـ ــدال ،ف ـه ـم ــا يـ ـع ــرف أح ــده ـم ــا
اآلخـ ــر ج ـي ـدًا خ ــال فـتــرتـهـمــا مـعــا في
يوفنتوس ،حيث فــازا بــالــدوري ثالث
م ــرات» .وأضــافــت الصحيفة« :كونتي
ات ـ ـصـ ــل بـ ـفـ ـي ــدال ش ـخ ـص ـي ــا مـ ــن أج ــل
إقناعه باالنتقال إلــى تشلسي ،حيث
سـتـقــدم إدارة "ال ـب ـل ــوز" رات ـب ــا سنويًا
مـغــريــا لـلـنـجــم الـتـشـيـلـيــانــي يـبـلــغ 15
مليون يورو سنويًا».
وختمت« :سيوافق بايرن على رحيل
صاحب ال ـ  30عامًا ،الــذي يمتد عقده
مــع ال ـنــادي الـبــافــاري حتى  ،2019إذا
حصل على مبلغ كبير مقابل التخلي
عن خدماته».
وفي إسبانيا ،يتطلع أالفيس إلى ضم
املدافع الدولي املكسيكي ميغيل ّليون،
وهو ينتظر فقط موافقة ناديه بورتو
البرتغالي إلتمام الصفقة.
وأك ــدت صحيفة «آ بــوال» الرياضية
أن الالعب اللبناني األصل وافق على
االنتقال معارًا إلى أالفيس ،لكونه لم
يخض هــذا الـعــام ســوى  4مباريات
فــي الـ ــدوري ،مــا يضع مشاركته مع
منتخب بــاده فــي مــونــديــال روسيا
بخطر.

الكرة اإلسبانية

ميسي حسم «الكالسيكو» مشيًا!
رغـ ـ ـ ــم أن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ح ـ ـقـ ــق بـ ـقـ ـي ــادة
ن ـج ـمــه األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
ف ـ ــوزًا ك ــاس ـح ــا ع ـل ــى ري ـ ــال م ــدري ــد فــي
«كالسيكو» الدوري اإلسباني ،إال أن ما
كشفه موقع صحيفة «إل بيريوديكو»
ك ــان الف ـتــا ،إذ إن «ل ـيــو» قـضــى معظم
دقائق املباراة وهو يتمشى!
وأشار املوقع إلى أن «البرغوث» قضى
 %83.10من دقائق املباراة متمشيًا ،في
وقــت أكــد فيه أن  %10.80مــن الدقائق
كان بالكاد يركض فيها.
وأض ــاف أن ميسي قـضــى  %4.95من
الــدقــائــق وهــو يــركــض بنحو طبيعي،
بينما امل ـفــاجــأة كــانــت بنسبة ركضه
بسرعة ،التي بلغت  %1.15فقط.
وخـتــم املــوقــع بــأن النجم األرجنتيني
قطع مسافة  8.03كيلومترات فقط ،إال

أن ذلك لم يمنعه من أن يكون حاسمًا
ويقود فريقه إلى االنتصار.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أشـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
ب ــال ـب ــرازي ـل ــي بــاول ـي ـن ـيــو العـ ــب وس ــط
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـ ـ ــذي ت ــأل ــق ب ـش ـك ــل الف ــت
م ــع ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي ف ــي مــوسـمــه
األول فـ ـ ــي« ،الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا» ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
«الـكــاسـيـكــو» .وانـضــم الـبــرازيـلــي إلى
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـصـ ـي ــف املـ ــاضـ ــي ق ــادم ــا
مــن غــوانـغـجــو إي ـفــرغــرانــدي الصيني
مقابل  40مليون يــورو ،وقــد تعرضت
إدارة «البالوغرانا» النتقادات شديدة
بسبب هــذه الصفقة ،إال أن صاحب الـ
الرد عليها ،وأصبح
 29عامًا نجح في ّ
أحد أهم نجوم تشكيلة املدرب إرنستو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي .وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد قــالــت
ص ـح ـي ـفــة «إل مـ ــونـ ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو»

ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة« :بــاول ـي ـن ـيــو ل ــم يـنـجــح
فـقــط ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى دق ــائ ــق لعب
ف ــي تـشـكـيـلــة بــرش ـلــونــة ،لـكـنــه أصـبــح
واحدًا من الرجال الرئيسيني في وسط
ال ـفــريــق ،وتـسـجـيـلــه  6أهـ ــداف وصـنــع
 ،2أبــرز دليل على موهبته ،الــذي يعد
بتقديم املــزيــد مــن الـسـعــادة لجماهير
نـ ــاديـ ــه ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي م ــن املـ ــوسـ ــم» .مــن
ناحية أخرى ،أشارت الصحيفة إلى أن
القائمة التي تضم باولينيو إلى أفضل
 5العبني تألقوا في بداية مشوارهم في
«الليغا» هذا املوسم ،تشمل البرتغالي
غــونـســالــو غــويــديــش جـنــاح فالنسيا،
واألوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي م ــاكـ ـس ــي غــوم ـيــز
مهاجم سلتا فيغو ،والبرازيلي نيتو
ح ــارس مــرمــى فــالـنـسـيــا ،والـتــوغــولــي
دجيني داكونام مدافع خيتافي.

قضى ميسي  % 83.10من دقائق
المباراة متمشيًا (أ ف ب)

أوكالهوما سيتي ثاندر .112-107
وب ــرز فــي صـفــوف غــولــدن ستايت كل
من دورانــت بتسجيله  25نقطة مع 7
مـتــابـعــات ،وطــومـبـســون مــع  24نقطة
مع  7متابعات ،ودرايموند غرين الذي
حقق "تريبل دابــل" بـ  12نقطة مع 12
مـتــابـعــة و 11ت ـمــريــرة حــاس ـمــة ،علمًا

أن بطل املوسم املاضي لعب من دون
نجمه ستيفن كوري املصاب.
أم ــا ل ــدى كـلـيـفــانــد ،ف ـكــان كـيـفــن لــوف
األبـ ـ ـ ــرز مـ ــع  31ن ـق ـطــة و 18م ـتــاب ـعــة،
وأضــاف ليبرون جيمس  20نقطة مع
 6متابعات و 6تمريرات حاسمة.
ه ـ ــذا ،وألـ ـح ــق أوك ــاه ــوم ــا ال ـخ ـس ــارة

نجم دراجات تركي ينتصر للقدس

قرر أحمد أوركن ،أحد أبرز رياضيي الدراجات
الهوائية في تركيا ،ترك فريقه اإلسرائيلي
بسبب الجدل حول اعتراف الواليات املتحدة
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وهو إجراء نددت
به أنقرة.
ونقلت وكالة «دوغان» التركية عن أوركن قوله:
ُ«قررت مغادرة الفريق (اإلسرائيلي) حتى ال
أقلق عائلتي وبلدي .إنه قرار اتخذته بمفردي،
بلدي».
وكان من أجل ّ
وكان أوركن قد وقع في أيلول املاضي عقدًا
ملدة عامني مع فريق األكاديمية اإلسرائيلية
للدراجات ،وهو أمر اعتبره اإلسرائيليون نقطة
إضافية في العالقات التركية  -اإلسرائيلية.
وقال مدير الفريق اإلسرائيلي ران مرغاليوت
األسبوع املاضي بعد اإلعالن الرسمي ملغادرة
أوركن إن رحيله «يحطم قلوبنا جميعًا».

فوز هومنتمن والمتحد
في المرحلة 12

«قمّة الميالد» بطلها غولدن ستايت ووريرز

اللقطة التي أثارت الجدل عند اعتراض دورانت لجيمس (أ ف ب)

السجن لكريستيانو رونالدو

شددت مصلحة الضرائب اإلسبانية على أن
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،ارتكب
غشًا ضريبيًا في ظروف طبيعية ،ما يستدعي
دخوله إلى السجن.
ووفقًا ملا ذكرته صحيفة «إل موندو» أمس ،فإن
كاريداد غوميز موريلو ،رئيس محامي الخزانة
في مجال الجريمة الضريبية ،قال أمام املحكمة
في بوزويلو دي أالركون إن تهمة االحتيال
املنسوبة إلى العب ريال مدريد املتهرب من دفع
ما يقرب  15مليون يورو ،هي «جريمة كبيرة
جدًا» ،مشيرًا إلى أن هناك متهمني بالتهرب
من دفع مبالغ أقل حاليًا يقبعون في السجن.
وأضاف« :الحقيقة لدينا أشخاص في السجن
حاليًا بسبب امتناعهم عن سداد  125ألف
يورو».
ُويتهم رونالدو باستخدام مالذات ضريبية
إلخفاء أمواله بعيدًا عن أعني الضرائب في
الجزر العذراء البريطانية ،حيث ُت َّ
سجل هناك
شركات وهمية من قبل أسماء كبيرة في عالم
الرياضة ،وأيضًا من مجاالت أخرى.

السلة اللبنانية

الدوري االميركي للمحترفين

القمة التي انتظرها الجميع في يوم
عـيــد امل ـيــاد حسمها غــولــدن ستايت
ووري ـ ــرز حــامــل ال ـل ـقــب ،أمـ ــام وصـيـفــه
وضيفه كليفالند كافالييرز ،بتغلبه
ع ـل ـيــه  ،92-99ف ــي دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
م ـبــاراة رائـعــة شهدها ملعب "أوراك ــل
أري ـ ـ ـنـ ـ ــا" ل ـ ــم تـ ـحـ ـس ــم حـ ـت ــى دق ــائ ـق ـه ــا
األخ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـت ــوت ــرة بــن
الطرفني وصـ ّـبــت فــي مصلحة غولدن
متقدمًا  92-95قبل
ستايت الــذي كــان
ّ
 20ثانية على النهاية ،فانطلق ليبرون
جيمس نحو السلة بعد ثالثية غير
موفقة لووريرز وحاول التسجيل ،إال
أن كيفن دورانت أوقف تقدمه ،ليطالب
"امل ـلــك" بخطأ مــن دون أي صــافــرة من
الحكام.
واض ـطــر كليفالند بـعــد ذل ــك الرتـكــاب
األخ ـط ــاء إلي ـقــاف الـلـعــب فنجح كــاي
طــوم ـس ـبــون ف ــي تـسـجـيــل أربـ ــع نـقــاط
م ـ ــن رم ـ ـي ـ ــات ح ـ ـ ـ ــرة ،ل ـ ـي ـ ـعـ ــزز غ ــول ــدن
س ـت ــاي ــت صـ ــدارتـ ــه ل ـت ــرت ـي ـ ّـب املـنـطـقــة
الـغــربـيــة راف ـع ــا رص ـي ــده إل ــى  27ف ــوزًا
في  34مـبــاراة ،ومستفيدًا من خسارة
هيوسنت روكتس الثاني أمام مضيفه
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السابعة بهيوسنت صاحب العروض
امل ـم ـي ــزة هـ ــذا امل ــوس ــم ،ل ـي ــرف ــع بـ ــدوره
رصيده إلى  19فوزًا في  34مباراة في
املركز الخامس للمنطقة الغربية.
سجل ألوكالهوما كل من بول جورج
 20ن ـق ـط ــة وك ــارمـ ـيـ ـل ــو انـ ـط ــون ــي ،20
ولهيوسنت جيمس ه ــاردن  29نقطة
مع  8متابعات و 14تمريرة حاسمة،
وكل من تريفور اريزا وايريك غوردون
 20نقطة.
وخـ ـ ـس ـ ــر ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس أمـ ـ ــام
واشـنـطــن وي ـ ــزاردز  ،111-103ولــوس
أنـ ـجـ ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز أمـ ـ ـ ــام م ـي ـن ـي ـســوتــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،121-104ب ـي ـن ـمــا ف ــاز
ف ـي ــادل ـف ـي ــا س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـس ــرز عـلــى
نيويورك نيكس .98-105
وهـ ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
داالس مافريكس  -تورنتو رابـتــورز،
ديترويت بيستونز  -إنديانا بايسرز،
م ـي ــام ــي ه ـي ــت  -أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك،
ميلووكي باكس  -شيكاغو بولز ،سان
أنطونيو سبرز  -بروكلني نتس ،دنفر
نــاغـتــس  -يــوتــا ج ــاز ،فينيكس صنز
 ممفيس غــريــزلـيــس ،ل ــوس أنجلسكليبرز  -ساكرامنتو كينغز.
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حقق فريق هومنتمن فوزًا سهال على مضيفه
اللويزة بفارق  26نقطة وبنتيجة  ،63-89ضمن
منافسات املرحلة  12من بطولة لبنان في كرة
السلة .وكان افضل مسجل في املباراة العب
الفائز سام يونغ برصيد  23نقطة و 6متابعات
و« 2بلوك شوت» ،وأضاف ولتر هودج  17نقطة
منها  3ثالثيات من  7محاوالت و 5متابعات
و 8تمريرات حاسمة ،في حني سجل مكرم
بن رمضان  16نقطة و 15متابعة ،وإسماعيل
احمد وهايك غيوكجيان  11نقطة لكل منهما
مع  9متابعات و 6تمريرات حاسمة لألول و6
متابعات للثاني .ومن الخاسر ،كان ترافيس
فرانكلني ومارفيل هاريس األفضل بـ 21نقطة
لكل منهما مع  5متابعات لألول و 4للثاني،
وأضاف براندن موبلي  6نقاط فقط ومثلها
متابعات ،واكتفى جيمي سالم  5نقاط و3
متابعات .وفي جبيل ،فازاملتحد على مضيفه
بيبلوس  .81-99وكان افضل مسجل في
املباراة العب الفائز ديماريوس بولدز برصيد
 22نقطة و 6متابعات ،وأضاف دارين تاونز 21
نقطة و 12متابعة ،وريكاردو بويل  19نقطة
و 5متابعات و 8تمريرات حاسمة ،واكتفى عمر
االيوبي بـ 15نقطة.
ومن الخاسر ،كان راي آالن األفضل بـ 20نقطة
و 7تمريرات حاسمة ،وأضاف وأين بالكشيعار
 18نقطة و 5متابعات ،وايلي اسطفان  16نقطة
منها  4ثالثيات من  8محاوالت ،وكورتني
سيمز بـ 11نقطة و 11متابعة .وتختتم
املرحلة اليوم عند الساعة  20:30بلقاء و املعهد
االنطوني والشانفيل وضيفه الشانفيل.

