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رياضة

بوندسليغا

ً
ّ
ليفاندوفسكي يعين وكيال «إسرائيليًا»

ُ ّ
محتل آخر في المالعب العالـ
يشتهر البولوني روبرت
ليفاندوفسكي العب بايرن
ميونيخ بكراته التي تصيب
الشباك ،لكنه أخطأ هذه المرة
تسجيل هدفه عبر قراره
بتعيين وكيل أعمال إسرائيلي
له هو بيني زاهافي ،فمن
يكون هذا الوكيل؟
حسن زين الدين
ي ـبــدو م ـق ــززًا بــالـتــأكـيــد ظ ـهــور اســم
إسرائيلي في الكرة األوروبـيــة .هذا
ّ
أقل ما يقال مذ كان بعض الالعبني
اإلسرائيليني في السنوات األخيرة
يلعبون فــي األنــديــة األوروب ـيــة كما
الحال مع يوسي بنعيون وتــال بن
حاييم وغيرهم .رغم أن هؤالء كانوا
الع ـبــن أق ــل مــن عــاديــن فــي مالعب
«ال ـ ـق ـ ــارة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،إال أن م ـجــرد
وجودهم هناك يثير االشمئزاز.
لكن نظرة العدو إلى الكرة األوروبية
أبعد من ذلــك .هو يعتبرها وسيلة
ّ
إلظـ ـ ـه ـ ــار «تـ ـ ـح ـ ــض ـ ــره» عـ ـل ــى ع ـكــس
وج ـهــه اإلج ــرام ــي ف ــي ب ــادن ــا .على
عـ ـ ـك ـ ــس ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
ال ـعــرب ـيــة أخـ ـيـ ـرًا ،مـنـتـخـبـهــم فــاشــل
دومًا في املناسبات األوروبية التي
يخوضها في تصفيات كأس أوروبا
وكــأس العالم ،لكنهم في مكان آخر
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ي ـحــرصــون على
رفع العلم اإلسرائيلي في مدرجات
املالعب األوروبية رغم أن منتخبهم
أو فــريـقــا لـهــم ال ي ـكــون طــرفــا فيها.
فــي هــذا املشهد غــايــة .غايته إخفاء
قـ ـب ــح إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــالـ ــم عــن

التعاون بين زاهافي االسرائيلي
والرئيس القطري لسان جيرمان لن
يكون في صفقة نيمار فقط
ط ــري ــق ال ــري ــاض ــة والـ ـت ــروي ــج ل ـهــذا
الـ ـكـ ـي ــان املـ ـحـ ـت ــل .األم ـ ـ ــر ال ي ـتــوقــف
ً
ه ـنــا ،ب ــل يــأخــذ أش ـك ــاال أخ ــرى مثل
مـ ّـد جسور العالقة مــع أنــديــة كبرى
كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلس ـب ــان ــي ون ـجــومــه إل ــى األراضـ ــي
املحتلة أو كما فــي حــرص الرئيس
اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز
عـلــى زي ــارة مـقـ ّـر ري ــال مــدريــد خــال
زي ـ ـ ـ ــارة ل ـ ــه ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ــرات إل ــى
إسـبــانـيــا .ال ـهــدف واض ــح :إســرائـيــل
تستثمر ال ـكــرة األوروب ـي ــة وم ــا لها
من تأثير وشعبية في العالم خدمة
لصورتها.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ي ـم ـكــن وضـ ــع رجــل
األعمال ووكيل الالعبني اإلسرائيلي
بيني زاهافي .قبل أيام قليلة ،ظهر
اسم هذا الرجل بعد أن قرر البولوني
روبــرت ليفاندوفسكي العــب بايرن
ً
م ـي ــون ـي ــخ األملـ ــانـ ــي ت ـع ـي ـي ـنــه وك ـي ــا
ً
ألعماله بــدال من مواطنه تشيزاري
كورشارسكي .يريد «ليفا» االنتقال
إلى ريال مدريد رغم نفيه ذلك ،وقد
وجـ ــد أن هـ ــذا ال ــوك ـي ــل اإلســرائ ـي ـلــي

هو سبيله لتحقيق هذا األمــر نظرًا
لعالقته القوية بالنادي امللكي.
لـكــن اس ــم ه ــذا الــوكـيــل لـيــس جــديـدًا
ع ـلــى ال ـك ــرة األوروب ـ ـيـ ــة .ب ــن الـفـيـنــة
واألخ ـ ــرى يـظـهــر اس ـم ــه .الـصـحــافــي
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ي ــديـ ـع ــوت
أحــرنــوت» اإلســرائـيـلـيــة وال ــذي كــان
مـ ـق ـ ّـرب ــا مـ ــن شـ ـمـ ـع ــون بـ ـي ــري ــز ،كـمــا
ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـرف ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة الـ ـغ ــاردي ــان
ّ
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،أق ـ ـ ــل ش ـ ـهـ ــرة ب ـك ـث ـيــر
مـ ــن ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ــوك ـ ــاء امل ـع ــروف ــن
وف ــي مـقـ ّـدمـهــم الـبــرتـغــالــي خــورخــي
مـيـنــديــش واإلي ـطــالــي مينو راي ــوال،
ل ـك ـن ــه لـ ـع ــب دورًا فـ ــي الـ ـخـ ـف ــاء فــي
الـعــديــد مــن االن ـت ـقــاالت مـثــل انتقال
ريو فرديناند والهولندي ياب ستام
واألرج ـن ـت ـي ـنــي خ ــوان سـيـبــاسـتـيــان
ف ـ ـيـ ــرون إل ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي والعاجي ديدييه دروغبا
والتشيكي بتر تشيك إلى تشلسي.
اس ـ ــم زاه ـ ــافـ ـ ــي ،ال ـ ـبـ ــالـ ــغ  73ع ــام ــا،
سيظهر أكـثــر إلــى العلن فــي صفقة
انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،إذ رغ ــم

أنــه ليس وكيل أعـمــال الــاعــب لكنه
دخ ـ ـ ــل وسـ ـيـ ـط ــا ب ـ ــن املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن مــن
ن ـي ـم ــار وم ــال ــك ال ـ ـنـ ــادي ال ـبــاري ـســي
ال ـق ـط ــري ن ــاص ــر ال ـخ ـل ـي ـفــي إلن ـج ــاز
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ،بـ ـحـ ـس ــب ص ـح ـي ـف ــة «إل
مـ ــونـ ــدو» اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة .ب ــن زاه ــاف ــي
حـصــل فــي الـنـهــايــة عـلــى  35مليون
ي ــورو كـعـمــولــة عـلــى الـصـفـقــة ،علمًا
أن ــه ك ــان وس ـي ـطــا أي ـضــا ف ــي انـتـقــال
نـ ـيـ ـم ــار ن ـف ـس ــه مـ ــن س ــانـ ـت ــوس إل ــى
برشلونة اإلسباني وقد تقاسم مع
والــد الالعب ووكيله فاغنر ريبيرو
مبلغ  40مليون يورو لم ّ
يتم اإلعالن
عـنــه لـلـسـلـطــات الـضــريـبـيــة لتنتقل
ال ـص ـف ـق ــة إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي.
قذارة موصوفة.
التعاون بني زاهافي وسان جيرمان
ل ــن ي ـك ــون ف ــي ص ـف ـقــة ن ـي ـم ــار ف ـقــط،
إذ بـ ـحـ ـس ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ـيـ ـكـ ـي ــب»
الــريــاض ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــإن الــوك ـيــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ص ـ ــدد ل ـع ــب دور
الوسيط في انتقال عــدد من العبي
أكاديمية الـنــادي الباريسي .هكذا،
فإن عالقة زاهافي مع الباريسيني ال

