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رياضة

رياضة
ميركاتو

«انتفاضة» في وستهام يونايتد!

بـيـلـيـغــريـنــي يـشـبــه ك ـث ـي ـرًا م ــدرب ــي ال ـس ــاب ــق آرس ــن
فـيـنـغــر .ه ـكــذا كــانــت كـلـمــات الع ــب أرس ـن ــال الـســابــق
ج ــاك ويـلـشــر املـنـتـقــل حــديـثــا إل ــى ن ــادي وس ــت هــام.
كــانــت صفقة الــاعــب اإلنـكـلـيــزي إل ــى صـفــوف فريق
«ال ـه ــام ــرز» مـ ّـجــانـيــة بـحـكــم انـتـهــاء عـقــد الــاعــب مع
أرسنال .العب في خط الوسط بقيمة «جاكي»
فريقه ّ
من املتوقع أن يكون ركيزة أساسية في فريق املدرب
بيليغريني ،وذلــك نظرًا ملا ّ
قدمه الالعب اإلنكليزي
مع فريقه السابق أرسنال .لكن ويلشر ليس وحيدًا.
ص ـف ـقــات عـ ـ ّـدة أبــرم ـهــا ال ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي وس ــت هــام
خالل الـ«ميركاتو» الصيفي الحالي .وكأن بنا نرى
م ــن ج ــدي ــد س ـي ـنــاريــو س ـبــق ل ـنــا وأن ش ــاه ــدن ــاه في
الـ«ميركاتو» الصيفي من السنة املاضية .ففي تلك
الـسـنــة ،استقطب امل ــدرب الـســابــق لـلـنــادي الـكــرواتــي
بيليتش العبني ذات مستوى جيد جدًا ،من خافيير
هيرنانديز (تشيشاريتو) ،أرناتوفيتش العب ستوك
سيتي الـســابــق ،أن ــدري أي ــو الـغــانــي الع ــب ســوانــزي
سيتي الـســابــق وغـيــرهــا مــن األس ـمــاء .هـ ّـذه األسـمــاء
ّ
ونتأمل
التي انتقلت إلى وست هام جعلتنا نتوقع
ّ
الكثير مــن مــوســم فــريــق «الـفـقــاعــات» .إل أن األمــور
ّ
لم تسير على هــذا النحو ،موسم ّ
سيئ قدمه رجال
املدرب الكرواتي في الدوري .مركز الـ 11ليس باملركز

ميلو الكاتالني

بوندسليغا

الالعبون اليابانيون في ألمانيا

من أيام اإلمبراطورية إلى تشينجي كاغاوا

بعدما شاركت ّ
قوات
ّالتحالف في الحرب ّ
ضد
ّ
ّ
األلمانية ،ها
اإلمبراطورية
هي اليابان تحالف ألمانيا
كرويًا ّ
ضد العالم بأسره.
كتيبة ّ
«الدعم» ّ
اليابانية
ّ
الكروية نزحت على
دفعات طوال األعوام
العشرين الماضية لترسو
على العدد  30في مطلع
العامً الحالي .رقم ّكان
بإدخال أبناء الشمس
كفيال ّ
ّ
المربع الذ ّهبي برفقة
سويسرا ،والنمسا والبرازيل
ّ
ّ
األجنبية
الجنسيات
كأكثر
ّ
الموجودة في ّ الدوري
األلماني ،علمًا بأن ّ
الدوري
الياباني كان قد أنشئ عام
 1992فقط .لماذا هذه
الطفرة؟
حسين فحص
ّ
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،ب ـ ـ ـ ــدأت حـ ــركـ ــة ال ـ ــن ـ ــزوح
ّ
اليابانية إلى أملانيا عام  1932عندما
ّ
ّ
أرسـ ـل ــت وزارة الــت ـع ـل ـيــم ال ـيــابــانــيــة
أبناءها ّ
للدراسة ّ .كانت برلني آنذاك
ّ
تضم  %20مــن الــنــازحــن اليابانيني

أوروبــاّ .أمــا كرويًا ،فتعود املـ ّ
ّ
ـودة
في
ّ
ب ــن األملـ ــان وال ـيــابــانــيــن إل ــى ،1964
ـدرب األملاني ّ
بعدما شــارك املـ ّ
الراحل
دي ـ ـت ـ ـمـ ــار ك ـ ــرام ـ ــر ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
املنتخب الـ ّيــابــانــي فــي أوملـبـيــاد ذلك
ال ـع ــام ،لـيـلــقــب حـيـنـهــا ب ــ«أب ــي الـكــرة
ّ
اليابانية» .هذا باإلضافة إلى تعاقد
 Urawa redsم ـ ــع األملـ ـ ــانـ ـ ــي ج ـ ّي ــدو
ـوك ـف ــال ــد ل ـ ـتـ ــرؤس اإلدارة ال ـف ــن ـ ّـي ــة
بـ ّ
لـلــنــادي الـيــابــانــي فــي  ،2004لينجح
في الفوز مع النادي ببطولة ّ
الدوري
ال ـيــابــانــي ودوري أب ـط ــال آس ـي ــا في
غضون أعوام قليلة .وقد ّبدأت موجة
ال ـ ّـن ــزوح ال ـك ـ ّ
ـروي ــة لـلـيــابــانـيــن تـجــاه
أملــان ـيــا ع ــام  1977ب ـعــدمــا استقطب
نــادي كولن األملــانــي العــب فــوروكــاوا
الـ ـيـ ـكـ ـت ــري ــك لـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــواة ي ــاس ــوهـ ـيـ ـك ــو
اوك ــودي ــرا .آنـ ــذاك ،لــم تسلم ّ
الصفقة
ّ ً ّ
ّ
تهكم ّ
وخاصة أن كولن
الصحافة،
من
كــان مطالبًا باملنافسة على األلقاب.
ّ
إال أن م ـحــارب كــولــن الـجــديــد أسكت
ال ـ ّـص ـح ــاف ــة ح ـي ـن ـهــا بـ ــأدائـ ــه ال ـك ـب ـيــر،
نحو مباشر في تحقيق
مساهمًا على
ٍ
َ
لقبي الـ ّـدوري والكأس ليصبح كولن
ّ
ـاد وقتها يحقق الثنائية في
رابــع نـ ٍ
صاحب القدم اليسرى
ـد.
ـ
ح
وا
موسم
ّ
ص ـ ـ ـ ّـوب أع ـ ــن ك ــش ــاف ــي املـ ــوا ّهـ ــب فــي
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ت ـجــاه «بـ ــاد الــش ـمــس»،
عـســاهــم يـحـظــون بّـنـجــوم عـلــى ّغــرار
ي ــاس ــوهـ ـيـ ـك ــو ،ل ـك ــن ـه ــم لـ ــم ي ـح ــق ـق ــوا
مرادهم .العب وحيد استطاع املشي
ع ـل ــى مـ ـس ــاره خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ع ــا ّم ــا،
هــو املهاجم كــازو أوزاك ــي الــذي وقــع
لنادي أرمينيا بيلفيلد.
ّ
بعد فترة ّ
اليابانيني
الركود ،بدأ غزو
الكروي إلى أملانيا .كان ّأول الوافدين
املهاجم ّ الياباني ناوهيرو تاكاهارا
ال ــذي وق ــع لـنــادي هــامـبــورغ األملــانــي

ّ
ّ
في  .2003تألق اللعب الالفت جعله
يتوج ذاك العام بجائزة أفضل العب
ف ــي ال ـي ــاب ــان ،لـيـكــون بــذلــك املـحـتــرف
الياباني الثالث في الـ«بوندسليغا»
ّ
على ّ
مر التاريخ بعد كل من أوكوديرا
وأوزاكـ ـ ــي .حـظــي تــاكــاهــارا بمسيرة
جـ ـ ّـيـ ــدة مـ ــع ه ــامـ ـب ــورغ واي ـن ـت ــراخ ــت
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ،وكـ ـ ــان ل ــه ال ـف ـض ــل فــي
بالتعاقد
اهتمام األنــديــة األوروب ـيــة
ّ
مع العبني من اليابان وعــودة تدفق
األملاني
«املــوج ّاألصفر» إلى الـّـدوري ّ
بـعــد ت ــوق ــف .ان ـض ـ ّـم ك ــل م ــن الــثــاثــي
جونيتشي ايناموتو إلى اينتراخت
ف ــران ـك ـف ــورت ،وتـشـيـنـجــي أونـ ــو إلــى
ب ــوخ ــوم  ،1848ومــاكــوتــو هاسيبي
ّ
إل ـ ـّـى ف ــول ـف ـس ـب ــورغ ،وق ـ ــد ش ــك ــل ه ــذا
الثالثي في ما بعد األعمدة الرئيسة
الـتــي ُبـنــي عليها املنتخب الياباني
في فترة الحقة.
ّ
فـ ــي ال ـح ـق ـب ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،لـ ـع ــل أبـ ــرز
ّ
الــاعـبــن الـيــابــانـ ّـيــن الــذيــن سطعوا
ّ
ف ــي س ـم ــاء ال ـك ــرة األمل ــان ــي ــة ه ــو نجم
بروسيا دورتموند تشينجي كاغاوا.
فــي  ،2010لفت العـ ٌـب ياباني صغير
يدعى تشينجي أنظار يورغن كلوب
مـ ـ ّ
ـدرب بــروسـيــا دورت ـمــونــد األملــانــي
ّ
ب ـع ــدم ــا قـ ـ ــدم م ــوس ـم ــا رائـ ـع ــا بــرف ـقــة
سيريزو أوســاكــا ،العائد حديثًا إلى
دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى ف ــي ال ـيــابــان.
ّ
هــذا األم ــر حــث ال ـنــادي األملــانــي على
ّ
ّ
ّ
الــتــوقـيــع مــع ه ــداف ال ــدرج ــة الثانية
فــي ال ـيــابــان آنـ ــذاك فــي صـفـقــة بلغت
 350ألــف ي ــورو .فــرض كــاغــاوا نفسه
أساسيًا في تشكيلة «املارد األصفر»،
مساهمًا فــي تتويج الفريق األملاني
بلقبي ّ
َ
الدوري والكأس األملانيني في
جيل يعتبر األفضل لفريق بروسيا
مـنــذ ع ـقــود .مـسـتــوى كــاغــاوا الكبير

ـار أنظار عمالق مدينة مانشستر
أثـ ّ
ّ ّ ّ
ف ــوق ــع م ـعــه ،إل أن ال ــاع ــب ل ــم يحظ
ب ـم ـس ـيــرة ج ـ ّـي ــدة نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى تـعــاقــب
املــدربــن آن ــذاك فــي فترة ّ
تعد األســوأ
ّ
ملانشستر يونايتد ،ما أعــاد اللعب
إلى دورتموند ّ
مرة أخرى .تزامن مع
سـطــوع نـجــم كــاغــاوا مـجــيء العديد
مـ ــن املـ ــواهـ ــب ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــة وبـ ــروزهـ ــا
عـلــى ن ـحـ ٍـو الفـ ــت .ه ـك ــذا ،ب ــرز ك ــل من
غوتوكو ساكاي وشينجي اوكازاكي
ف ــي ش ـت ــوت ـغ ــارت ،ه ـيــروكــي ســاكــاي
وهـيــروشــي كــايــوتــاكــي فــي هــانــوفــر،
ات ـ ـسـ ــوتـ ــو يـ ــوش ـ ـيـ ــدا ظ ـه ـي ــر ش ــال ـك ــه
ّ
ارتدى
وهاجيمي هو سوجاي الــذي
ّ
قميص باير ليفركوزن ،قبل أن يوقع
لهيرتا برلني في ما بعد .في الواقع،
تسهم عــوامــل عــدة فــي قــرب «فلسفة

ّ
ّ
ّ
اليابانيون بالتسلسل
يتميز
الهرمي ويعملون كشخص
واحد في الفريق

ال ـ ّـل ـع ـب ــة» ب ــن ال ـ ّـش ـع ـب ــن .ف ــاألول ـ ّ
ـوي ــة
ّ
ّ
ّ
اليابانيني واألملــان
لكل من اللعبني
ب ـط ـب ـع ـه ــم ه ـ ــي الـ ـلـ ـع ــب الـ ـجـ ـم ــاع ــي،
ً
عـلــى عـكــس الــاتـيـنـيــن م ـثــا ،الــذيــن
ّ
يتميز
يميلون إلى املهارات الفردية.
ّ
ّ
ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــون ب ــات ـب ــاع ـه ــم الــتـسـلـســل
الـ ـه ــرم ــي داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وهـ ـ ــو مــا
يـ ـس ــاع ــده ــم عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل كـشـخــص
واح ــد .يكمن سـ ّـر نجاحهم بقدرتهم
ّ
في كثير من األحيان على التضحية
ّ
بالفرد من أجل الجماعة ،األمر الذي
ّ
العقلية األملــانـ ّـيــة
يتشابه كـثـيـرًا مــع
ّ
ّ
في ما يتعلق بطريقة تــدرج الفريق.
ورغ ـ ـ ـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد األمل ـ ـ ـ ــان فـ ــي بـعــض
ّ ّ
ـردي ــة ،إل
األح ـي ــان عـلــى امل ـه ــارات ال ـف ـ

ّ
أن ـه ــم ال ي ـقــل ـلــون م ــن أه ـم ـ ّـي ــة ّالـعـمــل
املشترك .هذا ما استنتجه الكشافون
األملــان بعد قيامهم بدراسات ّ
معمقة
عـلــى الــاع ـبــن ال ـيــابــانـ ّـيــن ،الحـظــوا
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مـ ـ ــدى تـ ــامـ ــس ع ـق ـلـ ّـيــة
ال ـش ـع ـب ــن .رغـ ــم اخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــات
واأل ّيــديــولــوجـ ّـيــات ،يربط االنضباط
ّ ّ
والــنـظــام بــن االثـنــن ويــوطــد اللعب
الجماعي أرواحهم ،ما ّ
شجع األندية
األملــانـ ّـيــة أكـثــر على إحـضــار املــواهــب
ّ
اليابانية إلى بالدهم.
ّ
الفرق الشاسع في
بيولوجيًا ،يظهر ّ
البنية الجسدية للشعبني الياباني
واألملــانــي .تمتاز بنية األخـيــر بطول
ّ
ّ
الجسدية الهائلة ّعلى
والقوة
القامة
ّ
عـكــس أج ـس ــاد الـيــابــانـيــن ،إل أنـهــم
وم ــع ق ـصــر قــامــات ـهــم ل ــم ي ـعــانــوا في
ّ
الــتــأق ـلــم بـسـبــب انـضـبــاطـهــم الكبير
وسرعتهم في نقل الكرة ،إلى جانب
ّ
ج ـ ّـدي ـت ـه ــم ب ــال ــت ــدري ـب ــات وال ـت ــزام ـه ــم
بخطط ّ
املدربني .وتجدر اإلشارة إلى
ّ
أن الـجــانــب املــالــي يلعب دورًا كبيرًا
ّ
فــي ك ـثــرة االن ـت ـقــاالت الـيــابــانــيــة إلــى
ّ
أملانيا ،فاللعب الياباني ال يحظى
بقيمة مــالـ ّـيــة كـبـيــرة عـلــى الـ ّـرغــم من
إم ـكــانــاتــه ال ـج ـ ّـي ــدة .تـسـتـفـيــد أملــانـيــا
أيضًا من الجانب التسويقي الكبير
ّ
ّ
ـاد يـشـتــري العبًا
لــاعــب ،إذ إن أي ن ـ ٍ
يــابــانـيــا يـسـتـفـيــد م ــن بـيــع قمصانه
ّ
وم ــن ح ـقــوق ال ـب ــث الح ـت ــواء الـيــابــان
على  126,860,000نسمة .
ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــون ،إذًا ،ل ــم ي ـك ـت ـفــوا بنقل
الثقافة األملانية إلى بالدهم وحسب،
بل هم اآلن ينقلون ثقافة الفوز بكرة
ال ـقــدم أي ـضــا .يشهد عـلــى ذل ــك األداء
املشرف الذي ّ
ّ
قدموه في بطولة كأس
العالم  ،2018حيث وصلوا إلى مكان
لم يصله األملان أنفسهم!

الذي طمحت له جماهير الفريق.
ال ـي ــوم األمـ ــر ي ـت ـكــرر .ص ـف ـقــات عـ ـ ّـدة أبــرم ـهــا الـفــريــق
اللندني تحت قيادة مدربه الجديد التشيلي مانويل
ّ
بيليغريني .لعل أبــرزهــا صفقة التعاقد مع الالعب
الـبــرازيـلــي وجـنــاح ن ــادي التسيو اإليـطــالــي فيليبي
أن ـ ــدرس ـ ــون ف ــي ص ـف ـقــة ق ـيــاس ـيــة ف ــي ت ــاري ــخ وس ــت
ه ــام .ذكــر مــوقــع «سـكــاي سـبــورتــس» ،أن «الـهــامــرز»
س ـي ــدف ـع ــون  35م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي أي بـمــا
يـعــادل  46.31مليون دوالر مبدئيًا لالتسيو ،وقد
ترتفع قيمة الصفقة إلى  42مليون جنيه إسترليني.
ويعتبر فيليبي مــن بــن أب ــرز الــاعـبــن فــي ال ــدوري
اإلي ـطــالــي ،حـيــث أن ــه لــم يــأخــذ ال ـفــرصــة ال ــازم ــة من
قـبــل م ــدرب فــريــق «ال ـن ـســور» سـيـمــونــي إن ــزاغ ــي في
املوسم املــاضــي .الجميع يعلم كم هي كبيرة قــدرات
الجناح البرازيلي ( 25سنة) وكــم من اإلضافة التي
ّ
سيقدمها إلى بيليغريني وإلى فريقه الجديد .وفي
أول تعليق ل ــه ،ق ــال أن ــدرس ــون فــي تـصــريــح لــه نشر
على موقع الفريق الرسمي« :وست هام يمتلك تراثًا
ضـخـمــا ،ولـعــب الـكـثـيــر مــن الــاعـبــن الـعـظـمــاء هنا،
مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز ودي ّكانيو» .وفي
ال ـحــديــث عــن الـصـفـقــات ال ـتــي مــن امل ـتــوقــع أن تكون
بـمـثــابــة غـضــافــة كـبـيــرة لـلـفــريــق فــي املــوســم املـقـبــل،

محرز الثمين
ّ
ن ــال ريـ ــاض م ـحــرز أخ ـي ـرًا م ــا يـسـتـحــقــه،
ّ
لفريق كبير بحجم مانشستر
وهو اللعب ّ
سيتي .فقد وقع نادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي مع نجم ليستر سيتي رياض
م ـحــرز بـمـبـلــغ  60مـلـيــون ب ـ ّـاون ــد ليكون
ّ
الصفقة األغلى في تاريخ النادي .أفضل
ّ
الع ــب فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ع ــام 2015
ن ـ ــال إعـ ـج ــاب «ال ـف ـي ـل ـس ــوف» اإلس ـب ــان ــي
ّ
بيب غ ــواردي ـ ّـول ملــا قـ ّـدمــه مــن مستويات
رائـعــة فــي الــثــاث سـنــوات الـ ّـســابـقــة .ابن
ال ــ 26سنة سيعطي إضافة كبيرة لعمق
هجوم مانشستر سيتي ،فقدم ّ
الساحر
ّ
الـ ـج ــزائ ــري ت ـخ ـ ّـول ــه ال ــل ـع ــب ف ــي م ــرك ــزي
الجناح األيمن وصانع األلعاب على حدّ
سواء.

بلغت صفقة انتقال كاغاوا إلى دورتموند  350ألف يورو فقط (أرشيف)

يعتبر آرث ــر ( 21سـنــة) هــو أول صفقات
النادي الكاتلوني برشلونة في امليركاتو
ال ـص ـي ـف ــي .ه ــو العـ ــب خ ــط وسـ ــط تـمـيــل
ً
ّ
يتميز بقدرته
أدواره قليال إلى الدفاعية،
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـم ــري ــر بـ ــن الـ ـخـ ـط ــوط إض ــاف ــة
إلـ ــى ال ـت ـم ــري ــرات ال ـق ـص ـي ــرة .كـ ــان الع ـبــا
ف ــي ص ـف ــوف نـ ــادي غــري ـم ـيــو ال ـبــرازي ـلــي
سابقًا .فاز مع فريقه السابق بلقب كوبا
ل ـي ـب ـي ــرت ــادوري ــس وح ـص ــل ع ـلــى جــائــزة
أفـضــل العــب فــي امل ـبــاراة النهائية .ليس
بالصفقة الـتــي كــان ينتظرها الجمهور
ّ
الكاتلوني ،إال أنها مــن املمكن أن تكون
صـفـقــة مـفــاجـئــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،وأن
ي ـق ـن ــع آرثـ ـ ـ ــر ج ـم ــاه ـي ــر ف ــريـ ـق ــه ال ـج ــدي ــد
بالقدرات التي يتملكها.
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ال يمكننا مــن أن ال نذكر صفقة انتقال جناح آخــر.
أندري يارمولينكو ،الالعب األوكراني ذو الـ 28سنة،
الذي قضى موسمًا وحيدًا في صفوف فريق بروسيا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي .انـتـقــل يارمولينكو إل ــى وســت
هام في صفقة وصلت قيمتها إلى  20مليون يورو.

ّ
يتميز بتسديداته الـقــويــة ،يلعب في
العــب مـهــاري
ً
أغلب األحيان على الجهة اليمنى من امللعب مستغال
بذلك قدمه اليسرى .وعند مجيئه إلى النادي ّ
صرح
أندريه بكلماته األولى حيث قال« :سعيد بارتداء هذا
ناد كبير ،ويتمتع بقاعدة جماهيرية
القميص ،إنه ٍ
كبيرة ،لــن أستطيع أن أعــدهــم أنني ســأكــون ميسي
الجديد ،لكن ما أستطيع أن أعد به أنني سأقدم كل
ما لدي داخل امللعب»ّ .أما عن خط الدفاع ،فقد كان
ً
«مـيــركــاتــو» ال ـن ــادي الـلـنــدنــي أيـضــا حــافــا بأسماء
ّ
مميزة .فقد استقدمت إدارة النادي املدافع الفرنسي
عيسى دي ــوب ،فــي صفقة تعتبر األغ ـلــى فــي تــاريــخ
وست هام بعد صفقة فيليبي أندرسون .فقد وصلت
قيمة الصفقة إلى نحو  25مليون جنيه استرليني.
هــذا وقــد كــان ديــوب العبًا فــي صفوف نــادي تولوز
الفرنسي قبل أن ينتقل إلى دوري األضواء اإلنكليزي.
وف ــي حــديـثـنــا ع ــن «ق ـل ــوب» ال ــدف ــاع ،تـعــاقــد ال ـنــادي
أي ـضــا م ــع ال ــاع ــب فــاب ـيــان بــال ـبــوي ـنــا ،م ــداف ــع ن ــادي
كورنثيانس البرازيلي السابق ،باإلضافة إلى إبرام
صفقة الظهير األيمن فريدريكس من فولهام ،الالعب
ال ــذي كــان ضـمــن التشكيلة املـثــالـيــة ل ــدوري الــدرجــة
األولى اإلنكليزية املوسم املاضي.
(األخبار)

باق
رودريغيز ٍ
بونوتشي باريسي؟

ناني عائد

ّ
بـعــد مــوســم محبط فــي م ـيــان ،يـبــدو أن
نجم دفاع اليوفي ّ
السابق سيغادر قلعة
ّ
السان سيرو باتجاه البارك دو برانس،
بعد أن أبدى نادي باريس سان جيرمان
ّ
اهتمامًا ّ
جديًا باللعب .قائد دفاع امليالن
كــان قــد عانى كثيرًا فــي املــوســم املاضي،
فبعد أن خسر بونوتشي جزءًا كبيرًا من
ّ
شعبيته ،لم يسعف أداء اللعب الهروب
ّ
مــن ألـســن الـ ّـصـحــافــة ،وق ــد يلجأ الــاعــب
ّ
للخروج من إيطاليا عله يستعيد شيئًا
م ـ ّـن بــري ـقــه .ان ـت ـقــال جـيـجــي ب ــوف ــون إلــى
ّ
الــنــادي الفرنسي سيجذب الــاعــب أكثر
ّ
ّ
البارسيني.
للدفاع عن ألوان

ّ
أك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ـن ــادي بــايــرن
ميونيخ أن العب الفريق وصانع ألعابه
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ج ـي ـمــس رودريـ ـغـ ـي ــز بــأنــه
سـيـبـقــى م ــع ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري املــوســم
املقبل .وبهذا يكون رومينيغو قد وضع
حـ ـدًا لـجـمـيــع اإلش ــاع ــات ال ـتــي اجـتــاحــت
مواقع التواصل االجتماعي حــول عودة
الــاعــب الـكــولــومـبــي إل ــى نــاديــه الـســابــق
ريال مدريد في فترة االنتقاالت الصيفية
ال ـحــال ـيــة .ه ــذا وق ــد ك ــان تــأث ـيــر جيمس
عـلــى بــايــرن مـبـيــوخ واض ـحــا فــي املــوســم
املاضي حيث كان أحد أبرز العبي الفريق
األمل ــان ــي .ه ــذا ال يـنـفــي أيـضــا ب ــأن مــدرب
ري ــال مــدريــد الـجــديــد لوبيتيغي يضعه
من بني أهم ركائزه املوسم املقبل.

لينغليت الراقي

ع ــاد الع ــب الــوســط والـجـنــاح البرتغالي
الدولي السابق ناني إلــى صفوف نادي
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـب ــون ــة لـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ـعــد ت ـعــاقــد م ـعــه الـفــريــق
ال ــرتـ ـغ ــال ــي ملـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن .وبـ ـ ـ ــدأ ج ـن ــاح
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي السابق
مـشــوراه مع سبورتينغ لشبونة ،ليترك
الفريق في  ،2007ليعود إليه على سبيل
اإلع ـ ــارة ع ــام  .2014ودافـ ــع لــويــس ناني
( 31س ـن ــة) ســاب ـقــا ع ــن أل ـ ــوان فــالـنـسـيــا
الإلسباني ،الذي أعاره إلى نادي التسيو
اإليـطــالــي املــوســم املــاضــي .وانـضــم ناني
إلى الفريق البرتغالي في صفقة انتقال
حر حسب ما ذكر موقع النادي.

الميال يمدد
غولوفين المفاجأة
ارتبط اسم أحد أبــرز مفاجآت املونديال
ب ـنــاديــي مــونــاكــو الـفــرنـســي وتشيلسي
الإلنكليزي .ابــن ال ــ 22قـ ّـدم بطولة رائعة
جعله تحت مجهر كبار
رفقة روسيا ما
ّ
ّ
ّ
األوروبية .يمثل غولوفني اللعب
األندية
ّ
ّ
ال ـح ـل ــم ل ـ ّك ــل م ـ ـ ــدرب ح ـي ــث يـسـتـطـيــع أن
يشغل كــافــة مــراكــز الـ ّـوســط إضــافــة ملركز
الجناح األيمن املتأخرّ .وتشير األخبار
ّ
ّ
الق ـت ــراب ال ــاع ــب أك ـثــر ل ـلــنــادي الــلـنــدنــي
خـ ّ
ـاص ــة ب ـع ــد أن ن ـش ــر حـ ـ ــارس سـيـسـكــا
موسكو ص ــورة لغولوفني يشكره فيها
ّ
ويتمنى لــه مسيرة ناجحة رفـقــة ناديه
الجديد ّتشيلسي .انتقال غولو سيكمل
ّ
املثلث الناري مع كانتي والوافد الجديد
جورجينهو.

جورجينهو الجوهرة

يـعـتـبــر ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي مــال ـكــوم (21
س ـن ــة) ّ م ــن ب ــن أب ـ ــرز األسـ ـم ــاء ال ـت ــي من
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع خ ــروجـ ـه ــا مـ ــن نـ ـ ــادي بـ ـ ــوردو
الفرنسي فــي فـتــرة االنـتـقــاالت الصيفية
الحالية .هذا وقد استلم النادي الفرنسي
بوردو عرضًا بقيمة  40مليون يورو من
ّ
قـبــل ال ـن ــادي اإلي ـطــالــي ان ـتــر مـيــانــو ،إال
أنــه قوبل بالرفض .من جهته أيضًا ّ
قدم
رومــا عرضًا بقيمة  35مليون يــورو إلى
ب ــوردو ،ويـبــدو أن رغـبــة الــاعــب بحسب
«سكاي إيطاليا» هي الذهاب إلــى نادي
الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة ولـيــس إل ــى اإلنـتــر.
وبحسب «سكاي» فإن مالكوم قريب جدًا
من رومــا ليكون الصفقة الحادية عشرة
هذا املوسم.

ّ
وق ـ ـ ــع ن ـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مــع
الـجــوهــرة اإليـطــالـ ّـيــة جورجينهو قادمًا
م ــن ن ــاب ــول ــي بـمـبـلــغ  57م ـل ـيــون ب ــاون ــد.
ابــن الـ ــ 26سـنــة ق ـ ّـدم مــوسـمــا مـمـ ّـيـزًا رفقة
ج ـنــوبـ ّـيــي إي ـطــال ـيــا ،ح ـيــث ك ــان مـفـتــاحــا
ّ
ل ـ ـخـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط .يـ ـمـ ـت ــاز ج ــورج ـي ـن ـه ــو
ّ
ّ
ّ
ّ
بتمريراته األر ّضــيــة السريعة والطولية
ّ
ّ
الدقيقة .وقد حقق اللعب رقمًا الفتًا من
ّ
ّ
ناحية التمرير ،حيث تصدر قائمة أكثر
ّ
اللعبني تمريرًا في أوروبا العام املاضي.
ّ
م ـهــارات اإليـطــالــي الــتـمــريـ ّ
ـريــة ستضيف
ّ
ّ
الكثير إلى خط وسط تشيلسي الذي كان
ّ ّ
ّ
خاصة بعد رحيل
هشا املوسم املاضي
ّ
الصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر
يونايتد.

دف ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة قـ ـيـ ـم ــة الـ ـش ــرط
ال ـ ـجـ ــزائـ ــي ف ـ ــي عـ ـق ــد ال ـ ــاع ـ ــب وامل ـ ــداف ـ ــع
الـفــرنـســي كـلـيـمــون لينغليت ( 23سنة)
والـ ـت ــي ت ـب ـلــغ  35م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو ل ـن ــادي
األنــدلــس أشبيلية .العــب صغير ،يلعب
في مركز قلب الــدفــاع ،كــان من أحــد أبرز
العـبــي أشبيلية املــوســم املــاضــي .يخرج
الكرة من مناطق فريق بطريقة «راقية»،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ـ ّـي ــزه ب ــالـ ـك ــرات ال ــرأس ـي ــة
والثنائيات الهوائية على رغم أنه ليس
عمالقًا كغيره مــن املــدافـعــن ( 186ســم).
ّ
سيشكل قــدوم الالعب الفرنسي للفريق
ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـنــافــس بـيـنــه وب ــن امل ــداف ــع
اإلس ـبــانــي ج ـي ــرار بـيـكـيــه مـ ّـمــا يــرفــع من
َ
الالعبني.
مستوى

م ــدد صــانــع األل ـع ــاب األرجـنـتـيـنــي اري ــك
الميال عقده مع فريق توتنهام هوتسبر
االن ـك ـل ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام،
وسيبقى المـيــا بموجب عـقــده الجديد
م ــع تــوت ـن ـهــام ح ـتــى  ،2022لـيـسـيــر على
خ ـطــا زمـيـلـيــه الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ســون
هـيــونــغ-مــن وهـ ــاري كــايــن الـلــذيــن مــددا
عقديهما أواخ ــر املــوســم املــاضــي .وكــان
المـيــا عــاد فــي تشرين الثاني/نوفمبر
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى املـ ــاعـ ــب ب ـع ــد إبـ ــالـ ــه مــن
اإلص ــاب ــة ،وشـ ــارك فــي  33م ـب ــاراة سجل
فيها أربعة أهداف ،أحدها في املباراة في
مــرمــى ليستر سيتي فــي خـتــام ال ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز .وقـ ــد ان ـض ــم المـيــا
( 26سنة) إلــى توتنهام قــادمــا مــن رومــا
اإليـطــالــي فــي  .2013وخ ــاض مــع الفريق
اللندني  154مباراة سجل فيها  23هدفًا.

