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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

زيدان يمدّد ومينا جديد برشلونة
ح ـس ــم ال ـف ــرن ـس ــي زيـ ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان،
مــدرب ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،الجدل
الذي أثير أخيرًا حول احتمال إقالته،
ب ـتــأك ـيــده ب ـعــد ت ــأه ــل فــري ـقــه إل ــى ربــع
نـهــائــي ك ــأس إسـبــانـيــا أن ــه م ــدد عقده
مع النادي امللكي حتى .2020
لكن «زي ــزو» يــدرك أن األمــور يمكن أن
تتعقد مــع فــريــق بحجم ريــال مــدريــد،
وهــذا مــا أشــار إليه بالقول إن تمديد
العقد ال يعني أنه ضامن ملستقبله في
«سانتياغو برنابيو» ،وما يهمه اآلن
هــو الـتــركـيــز عـلــى ال ـحــاضــر ،مضيفًا:
«أنــا أستمتع بما أقــوم بــه يوميًا ،ألن
هذا هو واقع األمور .ال يمكنني توقع
أن ـ ــي س ــأك ــون م ــدرب ــا ب ـع ــد ع ــام ــن أو
ثالثة أعوام ،ألن األمور ال تسير بهذه
ال ـطــري ـقــة .أع ـلــم ك ـيــف ت ـس ـيــر ،ال شــيء
أكثر من ذلك ،حتى هذا العقد ال ّ
يغير
أي شيء».
وإذا ك ــان ــت م ــدري ــد ق ــد ض ـم ـنــت بـقــاء
زيدان ،فإن برشلونة كانت على موعد
م ــع تــدع ـيــم جــديــد لـفــريـقـهــا ،إذ أعـلــن
«ال ـب ــرس ــا» تــوص ـلــه إل ــى ات ـف ــاق لـضـ ّـم
قلب الدفاع الكولومبي ييري مينا من

ضمّ «البرسا» مينا من بالميراس مقابل  11,8مليون يورو (أرشيف)

بامليراس البرازيلي مقابل  11,8مليون
يورو .وارتبط عقد الالعب املمتد حتى
عـ ــام  2023ب ـب ـنــد ج ــزائ ــي قـ ـ ــدره 100
مليون ي ــورو ،بحسب مــا ذكــر النادي
الكاتالوني.
وي ـت ـم ـتــع م ـي ـنــا ( 23ع ــام ــا) ال ـ ــذي بــدأ
مسيرته في مركز خط الوسط ،ببنية
جـســديــة ضخمة (1,95م) ،وه ــو دافــع
عن ألوان بامليراس منذ أيار  2016بعد

قدومه من سانتا فيه .وذكر برشلونة
أن مينا «خــاض  49مـبــاراة مــع فريقه
ً
البرازيلي ،مسجال  9أهداف .وسجل 3
أهــداف مع املنتخب الكولومبي في 9
مباريات منذ حزيران .»2016
وف ـ ـ ــي إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ،دخ ـ ـ ــل م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد على نحو مفاجئ على خط
ص ـف ـقــة ن ـجــم أرسـ ـن ــال الـتـشـيـلـيــانــي
أليكسيس سانشيز ،بحسب موقع

ميورا يواصل مشواره
في سن الـ 51

«سكاي سبورتس».
ويـ ـب ــدو يــونــاي ـتــد م ـس ـت ـع ـدًا ل ــدف ــع 28
مـلـيــون ي ــورو ،وه ــو أكـثــر مـمــا عرضه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بـخـمـســة مــايــن،
ويتوقع أيضًا أن يعرض العب الوسط
األرم ـي ـنــي هـنــريــك مـخـيـتــاريــان ضمن
الصفقة.
إلــى ذل ــك ،أعـلــن أرس ـنــال انـتـقــال العبه
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــران ـس ـي ــس كـ ــوكـ ــان إل ــى
فالنسيا اإلسـبــانــي مقابل  13مليون
يورو.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ح ــدد «الـ ـغ ــان ــرز» مــوع ـدًا
مع بــوردو الفرنسي للتفاوض بشأن
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات ال ـب ــرازي ـل ــي
مالكوم.
وف ــي فــرن ـســا ،أك ــد ال ـب ــرازي ـل ــي تـيــاغــو
سـيـلـفــا ق ــائ ــد ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
رغبة زميله العب الوسط األرجنتيني
خــاف ـي ـيــر ب ــاس ـت ــوري ف ــي الــرح ـي ــل عن
فريق العاصمة خالل فترة االنتقاالت
الشتوية .وقال سيلفا في تصريحات
صحافية« :أعتقد أن بــاسـتــوري أبلغ
النادي رغبته في الرحيل ،لكنهما لم
يتوصال إلى اتفاق».

الدوري األميركي للمحترفين

لو وليامس يُسقط غولدن ستايت بـ  50نقطة قياسية
ع ــاش ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز أمـسـيــة
رائـ ـع ــة ب ــال ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى غ ــول ــدن
س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فــي
عـقــر داره ب ـفــارق  19نقطة ،106-125
إذ كــان نجمه لــو ولـيــامــس فــي يومه،
بـتـسـجـيـلــه  50ن ـق ـطــة ،ف ــي دوري كــرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وكان الربع الثالث حاسمًا في املباراة،
ألنه شهد تسجيل وليامس  27نقطة
ليحقق فريقه فوزه األول على غولدن
ستايت منذ كــانــون األول عــام ،2014
عـلـمــا ب ــأن ال ـفــائــز خ ــاض املـ ـب ــاراة في
غياب نجمه بالك غريفني.
وخ ـط ــف ول ـي ــام ــس ال ـ ــذي ح ـق ــق رق ـمــا

ق ـي ــاس ـي ــا ش ـخ ـص ـيــا ب ـن ـق ــاط ــه الـ ـ ـ ـ ،50
األض ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن نـ ـج ــم ووري ـ ـ ـ ـ ــرز ك ـي ـفــن
دوران ــت الــذي بــات بعمر ال ـ  ،29ثاني
أصغر العب يتخطى حاجز الـ  20ألف
نـقـطــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري األم ـيــركــي
بعد لـيـبــرون جيمس ال ــذي حقق هذا
اإلنـجــاز بعد أيــام قليلة على احتفاله
بعيد ميالده الـ .28
وأن ـه ــى دورانـ ـ ــت ال ـعــائــد ب ـعــد إصــابــة
أبعدته عن املالعب ،املباراة بتسجيله
 40نقطة ،ليصبح أيضًا الالعب الرقم
 44الذي يصيب هذا الرقم.
وم ـ ـنـ ــي أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا سـ ـيـ ـت ــي ث ــان ــدر
بـ ـخـ ـس ــارت ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي

بسقوطه أمــام مينيسوتا تمبروولفز
 104-88في مباراة سجل فيها جيمي
باتلر  26نقطة ونجح في  8متابعات
للفائز.
أم ـ ــا ن ـج ــم ثـ ــانـ ــدر راس ـ ــل وسـ ـتـ ـب ــروك،
ف ـس ـجــل  َ 38ن ـق ـطــة م ــع  10م ـتــاب ـعــات،
لكنه لم يلق مساهمة فعالة من بقية
زم ــائ ــه ،وت ـحــدي ـدًا كــارمـيـلــو أنـطــونــي
الذي اكتفى بـ  15نقطة.
وفي املباريات األخــرى ،فاز ديترويت
بيستونز على بروكلني نتس ،80-114
وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس
 119-122ب ـع ــد ش ــوط ــن إض ــاف ـي ــن،
وأتــان ـتــا هــوكــس عـلــى دن ـفــر ناغتس

 ،97-110وهـ ـي ــوس ــن روك ـ ـتـ ــس عـلــى
ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز ،112-121
وممفيس غريزليس على نيو أورليانز
بيليكانز  ،102-105وميلووكي باكس
عـ ـل ــى أورالنـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك ،103-110
وداالس مــافــري ـكــس ع ـلــى ت ـشــارلــوت
هــورن ـت ــس  ،111-115وم ـي ــامــي هيت
على إنديانا بايسرز  ،106-114ويوتا
جاز على واشنطن ويزاردز .104-107
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
ت ـ ــورون ـ ـت ـ ــو راب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــورز × ك ـل ـي ـف ــان ــد
كافالييرز ،ساكرامنتو كينغز × لوس
أنجلس كليبرز ،لوس أنجلس اليكرز
× سان أنطونيو سبرز.

السلة اللبنانية

سيواصل أسطورة كرة القدم اليابانية
كازويوشي ميورا ،الذي سيحتفل بعيد ميالده
الـ  51في  26شباط املقبل ،كتابة التاريخ ،إذ ّ
مدد
عقده مع ناديه يوكوهاما ،ليعزز رقمه القياسي
بوصفه الالعب األكبر سنًا في املالعب اليابانية.
وسيخوض املهاجم امللقب بـ «امللك كازو»
موسمه الـ  33في مسيرته االحترافية ،بعد
تألقه الالفت عام  2017الذي شهد تحطيمه
الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيًا
ً
الذي كان مسجال باسم اإلنكليزي األسطورة
ستانلي ماتيوز.
وكان ميورا قد قال إنه يريد مواصلة اللعب
حتى بلوغ الـ  60من عمره!

قرعة أوسترالية
سهلة لفيديرر ونادال

يستهل السويسري روجيه فيديرر املصنف
ثانيًا مشوار الدفاع عن لقب بطولة أوستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ،بمواجهة
يفترض أن تكون سهلة ضد السلوفيني الياز
بيديني ،بحسب القرعة التي ُسحبت أمس في
ملبورن.وستكون مباراة الدور األول من البطولة
األوسترالية التي تنطلق االثنني املقبل وتستمر
حتى  28الشهر الحالي ،األولى بني فيديرر
( 36عامًا) الساعي إلى لقبه الكبير الرقم ،20
والسلوفيني املصنف  51عامليًا.
ويسعى فيديرر إلى لقبه السادس في ملبورن،
لكنه قد يصطدم بالكندي ميلوش راونيتش في
الدور الرابع بعدما وقعا معًا في النصف الثاني
من القرعة.
أما بالنسبة إلى اإلسباني رافايل نادال املصنف
أول ،فهو يبدأ مشواره ضد مصنف في املركز
الـ  ،83هو فيكتور استريال بورغوس من
جمهورية الدومينيكان في النصف األول من
القرعة.
بدوره ،سيجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف  14نفسه على مسار الفرنسي غايل
مونفيس في الدور الثاني في حال تخلصه من
األميركي دونالد يونغ في الدور األول.

أخبار رياضية

ستة أجانب في الحكمة والهدف مالي
عبد القادر سعد
حـ ـس ــم الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر أم ــر
تشكيلته ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي دورة
دب ــي الــدول ـيــة وال ـتــي سـتـقــام مــن 18
إل ــى  27ال ـحــالــي ،ف ــي صــالــة ال ـنــادي
األهـ ـل ــي  -دبـ ـ ــي ،وت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا 10
فــرق هــي منتخب اإلم ــارات واألهلي
والـ ــزمـ ــالـ ــك مـ ــن مـ ـص ــر ،وال ــري ــاض ــي
وال ـح ـك ـم ــة وهــوم ـن ـت ـمــن م ــن ل ـب ـنــان،
وسـ ــا امل ـغ ــرب ــي ،وال ـن ـج ــم ال ــرادس ــي
التونسي ،والنصر الليبي ،و«.»BAA
وسـ ـتـ ـق ــام الـ ـق ــرع ــة فـ ــي  15ال ـح ــال ــي،
وسيكون سال حامل اللقب على رأس
مجموعة ،والرياضي الوصيف على
رأس املـجـمــوعــة األخ ـ ــرى ،وسـتـكــون
ال ـقــرعــة مـ ّ
ـوج ـهــة ،وي ـحــق للمنتخب
اإلمـ ــاراتـ ــي اخ ـت ـيــار امل ـج ـمــوعــة الـتــي
تناسبه بحسب لوائح البطولة.
والــافــت أن ثــاثــة ف ــرق بطلة خــارج
بالدها مشاركة في الدورة ،وهو أمر
يحصل لـلـمــرة االولـ ــى ،ه ــي :الـنــادي
الرياضي بطل آسيا ،هومنتمن بطل
ال ـعــرب وجـمـعـيــة ســا املـغــربــي بطل
الدورة وبطل أفريقيا.
مدرب الحكمة فؤاد أبو شقرا ،أوضح
لــ«األخـبــار» سبب االستعانة بستة
الع ـبــن أج ــان ــب ف ــي ال ـ ـ ــدورة ،مـشـيـرًا
إلـ ــى أن ال ـف ــري ــق يـ ـش ــارك ت ـحــت اســم
«ط ـيــران اإلم ـ ــارات» ،وف ــي ح ــال فــوزه
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سيعود ستوغلين إلى الحكمة للعب لبنانيًا في دورة دبي (أرشيف)

ف ــي الـ ـ ــدورة سـيـحـصــل عـلــى مـكــافــأة
مـ ــاديـ ــة ي ـح ـت ــاج ـه ــا الـ ـ ـن ـ ــادي ك ـث ـي ـرًا.
فالهاجس املالي يقلق املسؤولني عن
النادي ،وهو كان حاضرًا أمس خالل
زيارة رئيس الحكمة سامي برباري
واملـ ـ ــدرب أب ــو ش ـقــرا ل ــراع ــي أبــرشـيــة
بـ ـي ــروت ل ـل ـم ــوارن ــة امل ـ ـطـ ــران بــولــس
مطر ،في مقر املطرانية في األشرفية،

إذ إلــى جــانــب تهنئة مطر باألعياد
ودعــوتــه إلــى رعــايــة وحـضــور العيد
ال ـ  75لنادي الحكمة ُ املزمعة إقامته
في شهر َاذار املقبل ،ش َ
رحت أوضاع
ال ـ ـنـ ــادي وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي راف ـق ـتــه
ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إض ــاف ــة إل ــى
الصعوبات املادية التي يعاني منها
فريقا كرة القدم وكرة السلة.

العهد يستضيف
الشباب العربي اليوم

وأبلغ برباري مطر أن ديون النادي
تــامــس فــي الحقيقة املـلـيــون دوالر
ّ
أمـ ـي ــرك ــي ،خ ــاف ــا مل ــا ُيـ ـش ــاع ع ــن أن
الــديــون تـصــل إل ــى  4مــايــن دوالر،
وقـ ـ ــد أب ـ ـ ــدى املـ ـ ـط ـ ــران مـ ـط ــر ت ـفـ ّـه ـمــه
لـ ـظ ــروف ال ـ ـنـ ــادي ،م ــؤكـ ـدًا ت ـجــاوبــه
واس ـت ـعــداده الـكــامـلــن لـلــوقــوف إلــى
ج ــان ــب ال ـح ـك ـم ــة ،ك ـم ــا ك ـ ــان دائـ ـم ــا،
وطـ ــالـ ــب زائ ـ ـ َـري ـ ــه ب ـت ـس ـل ـي ـمــه ك ـتــابــا
رس ـم ـي ــا م ــن ال ـل ـج ـنــة اإلداري ـ ـ ـ ــة بـعــد
عودته من روماَ ،
تشرح فيه أوضاع
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي املـ ـ ــاديـ ـ ــة وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ــي
يــواجـهـهــا حــال ـيــا ،واع ـ ـدًا بــالــوقــوف
إل ــى جــانــب ال ـن ــادي ودع ـمــه وإع ــادة
ّ
الثقة لحل كل مشاكله وإعادته إلى
سكة األلقاب والبطوالت.
وه ـ ـ ــي لـ ـيـ ـس ــت امل ـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يتخطى فيها عدد الالعبني األجانب
الـ ـث ــاث ــة فـ ــي دورة دب ـ ـ ــي ،ك ـم ــا هــو
معتمد في لبنان ،ذلك أن الرياضي
وهومنتمن سـبــق أن شــاركــا بأكثر
مـ ـ ــن ث ـ ــاث ـ ــة ال َّع ـ ـ ـبـ ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث ي ـل ـعــب
بعضهم ممجنسني.
أما العبو الحكمة فهم :ديماريوس
بــولــدز مــن املـتـحــد ،ج ــون بــوهــانــون
م ــن ال ـت ـض ــام ــن ،ت ـي ــري ــل س ـتــوغ ـلــن،
جـ ـ ــاي ي ــونـ ـغـ ـبـ ـل ــود ،أتـ ـي ــر م ــاج ــوك،
ودواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــاك ـ ـ ـسـ ـ ــون .وسـ ـيـ ـلـ ـع ــب
س ـتــوغ ـلــن ومـ ــاجـ ــوك َّويــون ـغ ـب ـلــود
كالعبني لبنانيني مجنسني.

يفتتح اليوم األسبوع الـ  13من الدوري اللبناني
لكرة القدم بلقاء يجمع العهد املتصدر برصيد
 26نقطة ،مع ضيفه الشباب العربي الحادي
عشر قبل األخير برصيد  6نقاط على ملعب
العهد عند الساعة  .14.15ويلعب السبت في
التوقيت عينه ،التضامن صور مع الصفاء على
ملعب صور ،والراسينغ مع السالم زغرتا على
ملعب بحمدون ،فيما يلعب األنصار مع طرابلس
على ملعب صيدا عند الساعة .16.00
ويختتم األسبوع األحد بلقاءي اإلصالح البرج
الشمالي مع اإلخاء األهلي عاليه على ملعب
صور عند الساعة  ،14.15والنجمة مع النبي
شيت عند الساعة  16.00في صيدا.

استكمال المرحلة الـ 15
في بطولة السلة

تستكمل اليوم املرحلة الـ  15في بطولة
لبنان لكرة السلة بلقاء وحيد يجمع اللويزة
مع مضيفه الرياضي الساعة  20.30على
ملعب اللويزة ،بينما يلعب غدًا املتحد مع
ضيفه الشانفيل في طرابلس الساعة ،17.00
والتضامن مع ضيفه هومنتمن في التوقيت
عينه على ملعب مجمع نهاد نوفل .وتختتم
املرحلة األحد بلقاء الحكمة وضيفه بيبلوس
على ملعب غزير عند الساعة .17.00

