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الكرة األوروبية

املشهد الذي لم يكن جمهور
أرسنال يريد رؤيته (أ ب)

فابريغاس في «البرسا»

ٌ
إفالس لطرفي الصفقة

انتهت واحدة من أطول املفاوضات في تاريخ كرة القدم ،استمرت ألكثر
من عامنيّ ،
فجدد سيسك فابريغاس في نهايتها عالقته مع ّ
حبه األول ،أي نادي
ً
برشلونة الذي عاش طويال هوس استعادة العبه «املسروق» من أكاديميته
املعروفة بـ«ال ماسيا»
شربل كري ّّم

ص �� ٌ
�ور ع� ��دة ي �م �ك �ن �ه��ا أن ت� �م � ّ�ر أم ��ام
ع �ي �ن��ي م ��ن ت��اب��ع ع ��ن ك �ث��ب وي��وم �ي��ًا
مسلسل ان�ت�ق��ال ال��دول��ي اإلس�ب��ان��ي
س �ي �س��ك ف ��اب ��ري� �غ ��اس م� ��ن أرس� �ن ��ال
اإلنكليزي إلى برشلونة ،وخالصات
ع��دة يمكن أن يستخلصها من هذه
الصفقة التي لم يكن يحتاج النادي
ال�ك��ات��ال��ون��ي إل�ي�ه��ا ف�ن�ي��ًا أو ال �ن��ادي
اللندني إليها ماديًا.
وبطبيعة الحال ،تضارب املشهد في
نفوس مشجعي برشلونة وأرسنال،
إذ إن ال�ف��رح��ة ال�ع��ارم��ة للكاتالونيني
ال �ت��ي وص �ل��ت إل ��ى ح � ّ�د ال �ن �ش��وة بعد
رؤي ��ة ف��اب��ري �غ��اس ب��ال�ق�م�ي��ص األزرق
واألحمر ،قابلها غثيان عند اللندنيني
ال ��ذي ��ن أب � ��دوا اش �م �ئ��زازه��م م ��ن رؤي ��ة
الكابنت السابق ّ
يقبل شعار «البرسا»
فور تقديمه إلى وسائل اإلع�لام .وإذا
ك��ان��ت ك��ل امل�ش��اه��د متوقعة على هذا
ال �ص �ع �ي��د ،ي �ب ��دو ت �خ� ّ�ي��ل ان �ع �ك��اس��ات
ٍّ
امل �ش �ه ��د ال �ف �ن ��ي ل� �ك ��ل م� ��ن ب��رش �ل��ون��ة
وأرس � �ن ��ال ب �ع��د ات� �م ��ام ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة
مثيرًا للجدال إلى ٍّ
حد بعيد.
امل� �ح� �ط ��ة األول� � � � ��ى ه � ��ي م� �ل� �ع ��ب «ن ��و
كامب» ،حيث بدأت مكاتب املراهنات
ت� ّ
�رج��ح ع��دم إم�ك��ان لعب فابريغاس
أس��اس �ي��ًا ألك �ث��ر م ��ن  23م� �ب ��اراة في
امل��وس��م املقبل ،ف��ي إش��ارة منها إلى
ع� ��دم وج � ��ود م �ك��ان ل ��ه ف ��ي تشكيلة
امل ��درب ج��وس�ي��ب غ ��واردي ��وال ،حيث
تبدو أع�م��دة خ��ط ال��وس��ط ثابتة في
مكانها ويمثلها ش��اف��ي هرنانديز
وس �ي��رج �ي��و ب��وس �ك �ت��س وأن ��دري ��س
إينييستا ،وم�ع�ه��م أح��د الجناحني
ب��درو رودري�غ�ي��ز أو ال��واف��د الجديد
ال�ت�ش�ي�ل�ي��ان��ي أل�ي�ك�س�ي��س س��ان�ش�ي��ز.
ل� ��ذا ،ي�م�ك��ن ال �ق ��ول إن ب��رش �ل��ون��ة لم
يكن في حاجة فنية إلى فابريغاس،
وخصوصًا مع وج��ود بديل لشافي
ه��و ال �ص��اع��د ت�ي� ُ�اغ��و أل �ك��ان �ت��ارا .بل
إن ال �ه��وس ال ��ذي أص �ي��ب ب��ه ال�ن��ادي
وامل � ��دي� � �ن � ��ة ب � ّ
�رم � �ت � �ه ��ا ك � � ��ان ال �س �ب��ب
األس � ��اس � ��ي ف � ��ي ال � ��دف � ��ع الس� �ت� �ع ��ادة
الالعب الذي خطفه الفرنسي أرسني

ف�ي�ن�غ��ر ف ��ي س ��ن امل ��راه �ق ��ة ،وال��دل �ي��ل
أن ك��ل ال��ذي��ن ت�ع��اق�ب��وا ع�ل��ى رئ��اس��ة
«ال � �ب � ��رس � ��ا» وإدارت� � � � � ��ه ف � ��ي األع � � ��وام
األخ �ي��رة وض �ع��وا ف��اب��ري�غ��اس هدفًا
أول ل �ه��م ،رغ ��م أن ال�ص�ف�ق��ة أص��اب��ت
ال � � �ن� � ��ادي ب� �ش� �ب ��ه إف � �ل� ��اس واف� ��رغ� ��ت
خ��زي�ن�ت��ه ح �ي��ث ل��ن ي �ك��ون ب �م �ق��دوره
ش� ��راء أي الع ��ب ق��ري �ب��ًا ،وه ��و ال ��ذي
يحتاج ّ
بشدة إلى قلب دفاع.
أم� ��ا امل �ح �ط��ة ال �ث� ُ�ان �ي��ة ف �ه��ي «س �ت��اد
اإلمارات» ،حيث أصيب ناديه هناك
ب ��إف�ل�اس ف �ن��ي ج� ��راء خ �س��ارت��ه أح��د
أب ��رز رم� ��وزه .وب��ال�ط�ب��ع س�ي�ك��ون من
الصعب على فينغر إي�ج��اد البديل
املناسب قبل إق�ف��ال ب��اب االنتقاالت
نهاية الشهر ال�ح��ال��ي .ل��ذا ،ال يمكن
س � � ��وى ال� � �ق � ��ول إن أرس � � �ن� � ��ال ال � ��ذي
يستغني عن أبرز العبيه واحدًا تلو
ٌ
�ال
اآلخ ��ر ،مقبل على م��وس� ٍ�م آخ��ر خ� ٍ
م��ن األل �ق ��اب ،وه ��و ال�س�ب��ب ال��رئ�ي��س
ال��ذي دف��ع م��ن دون ش��ك فابريغاس
إل ��ى ال��رح �ي��ل .أض ��ف إل ��ى ه ��ذا األم��ر
أن ص��ان��ع األل�ع��اب امل��وه��وب ل��م يعد
م��ؤم �ن��ًا ب��أف �ك��ار ف�ي�ن�غ��ر امل �ت �م �ح��ورة
ح� � ��ول ت� �ط ��وي ��ر ال �ل�اع � �ب �ي�ن ال �ش �ب ��ان
وف��ق خطة عمل طويلة األم��د وغير
ً
مضمونة لجلب األل�ق��اب ،فضال عن
س �ب� ٍ�ب إض ��اف ��ي ه ��و أن ف��اب��ري �غ��اس
ارت ��دى ش ��ارة ال �ق �ي��ادة ق�ب��ل ت�ج��اوزه
ال � �ـ 21م��ن ال �ع �م��ر ،وب��ال �ت��ال��ي ل��م يعد
ي �ح �ت �م��ل ض � �غ ��وط ال� �ف� �ش ��ل امل �ت �ك��رر
ل�ف�ي�ن�غ��ر ال� ��ذي س �ي �ك��ون ف ��ي «ف��وه��ة
امل��دف��ع» (ش �ع��ار ال �ن��ادي ه��و امل��دف��ع)
وحده من اآلن وصاعدًا.
ختامًا ،يمكن ّ
تخيل االبتسامة التي
رس �م��ت ع �ل��ى وج� ��ه م � ��درب منتخب
إسبانيا فيسنتي دل بوسكي فور
اب�لاغ��ه ع��ن وص ��ول ف��اب��ري�غ��اس إل��ى
م �ط��ار «إل ب� ��رات» ف��ي ب��رش�ل��ون��ة ،اذ
ان س�ل�اح ��ه ال � �س� � ّ�ري امل �ت �م �ث��ل ب�خ��ط
الوسط الرهيب في «ال فوريا روخا»
س�ي��زداد ق��وة بفعل ارت�ف��اع مستوى
الكيميائية بني اركانه األربعة الذين
سيكونون بيضة ّ
القبان في حملتي
دفاع اإلسبان عن اللقبني األوروب��ي
والعاملي.

إياب الكأس
السوبر
اإلسبانية
بعد ترحيبه بقدوم
سيسك فابريغاس،
ينتظر جمهور برشلونة
االحتفال ثانية هذا
األسبوع عندما يحل
الغريم ريال مدريد
ضيفًا على الفريق
الكاتالوني منتصف
ليل األربعاء ــ| الخميس
(بتوقيت بيروت) ،في
اياب الكأس السوبر
اإلسبانية ،حيث يطمح
«البرسا» الى االستفادة
من عامل األرض ويحتفظ
ً
باللقب ،مستغال انتزاعه
ً
تعادال ثمينًا من أرض
منافسه .2-2

سوق اإلنتقاالت

ّ
ميالن يجدد اهتمامه بشفاينشتايغر عارضًا  25مليون يورو
لفت أمس ما أوردته
مجلة «ليكيب» الفرنسية
عن استعداد ميالن
للتعاقد مع باستيان
شفاينشتايغر مقابل 25
مليون يورو ،حيث لم يخف
الالعب إمكان حدوث هذا
األمر على عكس ما كان
موقفه سابقًا
باستيان شفاينشتايغر (أوليفر هاردت ــ أ ف ب)

ج � � � ّ�دد م � �ي �ل�ان اإلي � �ط� ��ال� ��ي اه �ت �م��ام��ه
بالعب وسط بايرن ميونيخ األملاني
باستيان شفاينشتايغر؛ إذ ذك��رت
مجلة «ليكيب» الرياضية الفرنسية
أن ال� �ـ«روس ��ون� �ي ��ري» م�س�ت�ع��د ل��دف��ع
مبلغ  25مليون يورو ثمنًا لالعب.
وع � � ّ�ب � ��ر «ش � �ف ��اي � �ن ��ي» ع � ��ن س� �ع ��ادت ��ه
اله �ت �م��ام ال� �ن ��ادي ال �ل ��وم �ب ��اردي ب��ه،
ً
ق��ائ�لا« :م �ي�لان ف��ري��ق ك�ب�ي��ر .ال يجب
أن نقول كال دائمًا ،لذا سننتظر ماذا
سيحدث».
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ذك� � � ��رت ت� �ق ��اري ��ر
ص �ح ��اف �ي ��ة إي� �ط ��ال� �ي ��ة وروس� � �ي � ��ة أن
الكاميروني س��ام��وي��ل إي�ت��و مهاجم
إن �ت ��ر م �ي�ل�ان��و س�ي�خ�ض��ع ال�خ�م�ي��س
للفحص الطبي ال��روت�ي�ن��ي ،على أن

ّ
يوقع الجمعة على كشوفات انتقاله
إل� ��ى أن� �ج ��ي م��اخ��اش �ك��اال ال ��روس ��ي،
حيث قد يصبح الالعب األعلى أجرًا
في العالم بحصوله على  20مليون
ي� � ��ورو س� �ن ��وي ��ًا ،م �ت �خ �ط �ي��ًا ب��ال �ت��ال��ي
األج� � � ��ر ال � �س � �ن ��وي ال� � � ��ذي ي �ت �ق��اض��اه
األرج �ن �ت �ي �ن ��ي ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ف��ي
برشلونة اإلسباني وقدره  12مليون
يورو.
وف ��ي إس �ب��ان �ي��ا ،س�ت�ح�م��ل ال �س��اع��ات
ال� �ق� �ل� �ي� �ل ��ة ال� � �ق � ��ادم � ��ة خ � �ب � �رًا م �ف��رح��ًا
ُ َ
سيعلن
لجماهير أتلتيكو مدريد ،إذ
انتقال ال�ه��داف الكولومبي رادام�ي��ل
فالكاو إلى النادي قادمًا من بورتو
البرتغالي بحسب ما ذكرت صحيفة
«آس» املحلية ،التي أشارت إلى قرب

رحيل األوروغوياني دييغو فورالن
إلى انتر ميالنو لتعويض إيتو.
إل� � ��ى ذل� � � ��ك ،ذك� � � ��رت «آس» أن ق � ��دوم
البرازيلي دييغو إلى أتلتيكو مدريد
أصبح وشيكًا بعد اتفاق النادي مع
الالعب حيث ينتظر فقط أخذ موافقة
فولسبورغ األملاني على الصفقة.
وخ� �س ��ر ارس � �ن� ��ال االن� �ك� �ل� �ي ��زي الع �ب��ًا
اضافيًا بتخليه عن الظهير العاجي
إي �م��ان��وي��ل إي �ب ��وي ��ه مل �ص �ل �ح��ة غ�ل�ط��ة
سراي التركي .وكان إيبويه قد وصل
الى الفريق اللندني عام  2005قادمًا
م��ن ب�ي�ف�ي��ري��ن ال�ب�ل�ج�ي�ك�ين ول �ع��ب في
ص �ف��وف ارس� �ن ��ال  214م � �ب� ��اراة ،لكن
امل � ��درب ال �ف��رن �س��ي ارس �ي��ن ف�ي�ن�غ��ر لم
يعتمد عليه كثيرًا في املوسم املاضي.

