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أصداء عالمية

ــوالت
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد املـ ــؤلـ ــم ،يـصـبــح
الـ ـضـ ـح ــك ال ـس ـب ـي ــل ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
قسوة الواقع ،إذ إن كل محب للكرة
ي ـش ـعــر ب ــاألس ــى بـ ــأن ت ـت ـحــول لـعـبــة
املــايــن والـفـقــراء إلــى لعبة األثــريــاء
والبيع والشراء بأثمان غالية ،كما
الحال في مزاد علني يكسب فيه أو
ّ
"يحمل البضاعة" من يدفع أكثر.
شـتــان هـنــا بــن املــاضــي والـحــاضــر.
إذ فـ ــي الـ ـس ــاب ــق لـ ــم ي ـك ــن ال ـع ـن ـصــر
ّ
املــالــي متحكمًا ،بــل حتى إن بعض
ُ
األمـثـلــة الـطــريـفــة لــانـتـقــاالت تظهر
ك ــم أن ال ـل ـع ـبــة ك ــان ــت "ب ــريـ ـئ ــة" .هــذا
مــا يـخـبــرنــا عـنــه عـلــى سـبـيــل املـثــال
انـتـقــال الــاعــب الــرومــانــي مــاريــوس
س ـيــوارا حيث بــاعــه فريقه آراد إلى
ريغال هورنيا عام  1998مقابل 15
كلغ مــن اللحم .نعم صــدقــوا أن هذا
ما حصل حينها.
وإذا ك ـ ــان انـ ـتـ ـق ــال س ـ ـيـ ــوارا م ـقــابــل
اللحوم ،فإن انتقال النروجي كينيث
كريستينسن مــن فــريــق فـيـنــدبــارت
إل ــى فـلـيـكـيــروي ك ــان مـقــابــل  75كلغ
من الجمبري.
ودائـ ـم ــا م ــع األط ـع ـم ــة ،فـ ــإن الــاعــب
ُاإلن ـك ـل ـيــزي جـيــولـيــانــو غــراتــزيــولــي
أعـ ـي ــر عـ ــام  1997م ــن وي ـم ـب ـلــي إل ــى
ستيفينج مـقــابــل أل ــواح شــوكــوالتــه
وأكياس رقائق البطاطس.
الحديث هنا طبعًا عن أندية والعبني
مـغـمــوريــن ،لكن هــذا ال يمنع مــن أن
األمـثـلــة تـطــال أيـضــا أنــديــة معروفة
والعبني وصلوا إلى النجومية.
إذ إن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،ال ــذي
ُي ـن ـف ــق فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي م ـبــالــغ
طائلة ،تعاقد عــام  1920مع الالعب
ه ــوغ مــاكـلـيـنـهــان م ــن س ـتــوك ـبــورت
كاونتي مقابل  3مجمدات كاملة من
املثلجات (آيس كريم) ،ذلك أن املدرب
املساعد ومسؤول التعاقدات حينها
في يونايتد ،لويس روكا ،كان يدير
شركة للمثلجات وقد نجح في إبرام
هــذه الصفقة بسبب املعاناة املالية
لستوكبورت كاونتي.
َ
الـ ـ ـك ـ ــل طـ ـبـ ـع ــا يـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر أيـ ـ ـ ـ ــان رايـ ـ ــت
ال ـن ـج ــم اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي الـ ـس ــاب ــق الـ ــذي
تــألــق فــي صـفــوف أرس ـنــال فــي فترة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،لـ ـك ــن مـ ــا ال ي ـعــرفــه
كـ ـثـ ـي ــرون أن رايـ ـ ــت ب ـي ــع فـ ــي مـطـلــع
مـسـيــرتــه ع ــام  1985مــن غــريـنــويــش
ب ــورو إل ــى كــريـسـتــال ب ــاالس مقابل
آالت لكمال األجسام.
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ،كـ ــانـ ــت تـ ـت ــم ب ـعــض
الـصـفـقــات فــي املــاضــي .لـيــت الــزمــان
يعود إلى ذلك املاضي.

ليوناردو بونوتشي.
وذكـ ــر م ــوق ــع "كــال ـت ـش ـيــو م ـيــركــاتــو"
أن م ـيــان يـسـتـهــدف ض ــم كــاوديــو
ماركيزيو من "اليوفي" ،وذلك لدعم
خط وســط الــ"روســونـيــري" بالعبني
أصحاب الخبرات.
وأوضح املوقع أن يوفنتوس يحاول
التعاقد مع العبي خط وسط ،وكان
يتفاوض مع األملاني إيمري كان من
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،قـبــل أن يـبــرم
صفقة الفرنسي باليز ماتويدي من
باريس سان جيرمان.
أخـيـرًا ،أعلن بيرنلي اإلنكليزي أنه
ت ـعــاقــد م ــع م ـهــاجــم ل ـي ــدز يــونــايـتــد
النيوزيلندي كــريــس وود ،وارتـبــط
معه بعقد ملدة  4أعوام ،مقابل مبلغ
قياسي على مستوى النادي.

اعتذار موقع يميني أميركي
من بودولكسي

اعتذر موقع "برايتبارت" اليميني األميركي
م ــن ال ــاع ــب ال ـســابــق ف ــي املـنـتـخــب األمل ــان ــي
ل ــوك ــاس بــودول ـس ـكــي ،الس ـت ـخــدامــه ص ــورة
تعود لــه فــي مــوضــوع عــن مهربي الالجئني
غـيــر الـشــرعـيــن .ونـشــر املــوقــع ال ــذي أنـشــأه
ستيف بــانــون ،املستشار السابق للرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،م ــوض ــوع ــا عن
مــداهـمــة الـشــرطــة اإلسـبــانـيــة "عـصــابــة تقوم
بنقل املهاجرين عبر الدراجات املائية ،مرفقًا
بـصــورة لالعب أرسـنــال اإلنكليزي السابق
على دراج ــة مــن هــذا الـنــوع .وق ــام املــوقــع في
وق ــت الح ــق بـسـحــب ه ــذه ال ـص ــورة .وأع ــرب
املوقع عن "اعتذاره لبودولسكي" ،مضيفًا" :ال
يوجد أي إثبات على أن السيد بودولسكي
هو أحد أفراد عصابة لتهريب املهاجرين ،أو
مهرب للبشر".

شرطة ستوك تسخر من أوزيل!

فاز ليفربول على أرض هوفنهايم  1-2ذهابًا (دانيال روالند ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

ليفربول ونابولي وإشبيلية
األقرب إلى الـ«تشامبيونز ليغ»
تـ ـب ــدو حـ ـظ ــوظ لـ ـيـ ـف ــرب ــول مــرت ـف ـعــة
ل ـل ـتــأهــل إلـ ــى دور امل ـج ـم ــوع ــات فــي
دوري أبطال أوروبــا عندما يخوض
غ ـدًا مـبــاراتــه أم ــام ضيفه هوفنهايم
األملـ ــانـ ــي ف ــي إيـ ـ ــاب ال ـ ـ ــدور ال ـفــاصــل
ب ـع ــدم ــا فـ ــاز ع ـل ـيــه ع ـل ــى أرضـ ـ ــه 1-2
ذهابًا.
وقام مدرب "الريدز" األملاني يورغن
كـ ـ ـل ـ ــوب ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـلــى
تشكيلته األساسية أمام كريستال
ب ـ ـ ــاالس فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
الدوري اإلنكليزي املمتاز استعدادًا
ملـ ـ ـب ـ ــاراة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـت ــي سـتـمـنــح
ال ـفــريــق فــرصــة خ ــوض غ ـمــار أبــرز
مسابقة قــاريــة لـلـمــرة األول ــى منذ
موسم .2015-2014
مــن جهته ،بــدأ هوفنهايم املوسم
ضـمــن الـ ــدوري األمل ــان ــي بـفــوز 0-1
عـلــى ضـيـفــه ف ـي ــردر بــري ـمــن ،وأك ــد
العبه كريم دميرباي أنه وزمــاءه
لــم ي ـف ـقــدوا األم ــل فــي ب ـلــوغ دوري
األبطال.
وف ــي م ـبــاريــات أخ ــرى ،يــواجــه نيس
الـفــرنـســي مهمة صعبة أم ــام ضيفه

ولـ ـ ــم ي ـك ـش ــف ب ـي ــرن ـل ــي عـ ــن ال ـق ـي ـمــة
امل ــال ـي ــة ل ـل ـص ـف ـقــة ،رغ ـ ــم أن وس ــائ ــل
إع ــام محلية ق ــدرت قيمتها بنحو
 15م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،إلــى
جانب بعض املبالغ اإلضافية.
وأحـ ـ ـ ـ ــرز وود  27هـ ــدفـ ــا م ـ ــع ل ـي ــدز
املـنــافــس فــي دوري الــدرجــة الثانية
في املوسم املاضي.

لم يدخل نصري في
حسابات غوارديوال منذ
مجيئه الى سيتي (أ ف ب)

يسعى إشبيلية
اإلسباني إلى المشاركة
في دوري األبطال
للموسم الثالث تواليًا

ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي ال ـ ــذي ه ــزم ــه في
الذهاب .0-2
وي ـس ـعــى إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي إلــى
املشاركة في دوري األبطال للموسم
ال ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا ،ع ـن ــدم ــا يـسـتـقـبــل
إسطنبول باشاك شهر التركي بعد
فوزه عليه في ملعبه ذهابًا .1-2
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 الثالثاء -* أسـتــانــا الـكــازاخـسـتــانــي  -سلتيك

االسكوتلندي ( 5-0( )18,30ذهابًا)
ريـ ـيـ ـك ــا ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي  -أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس
اليوناني ( 2-1( )21,45ذهابًا)
نـيــس الـفــرنـســي  -نــابــولــي اإليـطــالــي
( 2-0( )21,45ذهابًا)
إش ـب ـي ـل ـيــة اإلسـ ـب ــان ــي  -إس ـط ـن ـبــول
بــاشــاك شـهــر الـتــركــي (1-2( )21,45
ذهابًا)
ماريبور السلوفيني  -هبوئيل بئر
ال ـس ـبــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي (2-1( )21,45
ذهابًا)
 األربعاء -س ــاف ـي ــا ب ـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي  -أب ــوي ــل
نـيـقــوسـيــا الـقـبــرصــي (2-0( )21,45
ذهابًا)
كــوب ـن ـهــاغــن ال ــدن ـم ــارك ــي  -قـ ــره بــاخ
األذربيجاني ( 1-0( )21,45ذهابًا)
شـ ـتـ ـي ــوا بـ ــوخـ ــارسـ ــت ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي -
سبورتينغ البرتغالي (0-0( )21,45
ذهابًا)
ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي  -هــوفـنـهــايــم
األملاني ( 1-2( )21,45ذهابًا)
سسكا موسكو الروسي  -يونغ بويز
السويسري ( 0-1( )21,45ذهابًا).

بعد تـعــرض أرس ـنــال لخسارته األول ــى هذا
املوسم أمــام ستوك سيتي  1-0في املرحلة
الثانية مــن ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز ،غـ َّـرد
أح ــد مـشـجـعــي ال ــ"غ ــان ــرز" لـشــرطــة سـتــوك،
مبديًا امتعاضه إزاء اللعب الدفاعي ألصحاب
األرض بـطــريـقــة س ــاخ ــرة" :أود ّالتبليغ عن
س ــرق ــة" .لـكــن رد الـشــرطــة لــم ي ـقــل سخرية
حيث جاءت اإلجابة في اليوم التالي" :آسفون
لإلجابة املتأخرة .نحن منشغلون بالبحث
عــن شخص اسـمــه أوزي ــل .هــل رأي ـت ــه؟" ،في
إشارة إلى املستوى املتواضع الذي ظهر عليه
النجم األملاني!

تحقيق بشكوى ضد اليكرز

فـتـحــت راب ـطــة دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
الشمالي للمحترفني تحقيقًا مع نادي لوس
أنجلس اليكرز ً
بناء على شكوى من نادي
إنديانا بايسرز ،على خلفية تواصله بشكل
غير قانوني مع نجمه السابق بول جورج.
وأورد املتحدث باسم الرابطة مايك باس في
بيان له" :إن مكتب محاماة يقوم بالتحقيق
املـسـتـقــل ،وإن الي ـك ــرز أب ــدى ت ـعــاونــه ،وال ــى
اآلن ،لم تثبت أي تهمة ضده .طلبنا من كال
الفريقني االمتناع عن التعليق طاملا ال يزال
الـتـحـقـيــق مـسـتـمـرًا" .وك ــان ج ــورج قــد أبـلــغ
في حزيران انديانا أنه ّيخطط إلنهاء عقده
في عــام  ،2018لكي يوقع مع لــوس أنجلس
كالعب حر ،ويعود بالتالي الى مسقط رأسه
والي ــة كاليفورنيا .إال أن الــاعــب انتقل في
خـتــام الشهر نفسه الــى أوكــاهــومــا سيتي
ثاندر في صفقة تبادل بني الناديني.

ديميتروف وموغوروتسا بطال
ُسينسيناتي والصدارة لنادال

تـ ـ ِّـوج الـبـلـغــاري غــريـغــور ديـمـيـتــروف بلقب
دورة سينسيناتي األميركية ،سابعة دورات
املــاسـتــرز لــألــف نقطة ،لـكــرة امل ـضــرب ،بعد
ف ــوزه عـلــى األوس ـت ــرال ــي نـيــك كـيــريــوس في
النهائي .وتفوق ديميتروف املصنف سابعًا
في الدورة على كيريوس بنتيجة  3-6و.5-7
وقــال ديميتروف إن إحــراز اللقب "يعني لي
الكثير .أنا واثق بشكل كبير بعد هذا الفوز.
هــذا ما كنت أتمرن من أجله ،هــذا أكبر فوز
لي حتى اآلن".
ولدى السيدات ،وفي محاولتها الثالثة النتزاع
ص ـ ـ ــدارة ال ـت ـص ـن ـيــف هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،سـقـطــت
الــرومــانـيــة سيمونا هــالـيــب أم ــام اإلسبانية
غ ــارب ـي ـن ــي م ــوغ ــوروتـ ـس ــا  6-1و 6-0فــي
النهائي.
مــن جهة أخ ــرى ،اسـتـعــاد اإلسـبــانــي رافــايــل
نــادال ( 31عامًا) صــدارة التصنيف العاملي
للمرة األول ــى منذ تموز  ،2014بينما دخل
ديميتروف نادي العشرة األوائل بعد إحرازه
اللقب.

