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أصداء عالمية

المكسيك تبدأ الكأس
الذهبية بفوز...

نــاديــا بحجم برشلونة يتغنى فقط
بتمكنه من فعل شيء ّ
يعد أقل اإليمان
إذا صــح الـتـعـبـيــر ،وه ــو الـتـعــاقــد مع
املــدرب إرنستو فالفيردي ،واسترداد
جـيــرارد ديلوفيو بحكم خيار إعــادة
الشراء الذي يملكه في عقد انتقاله.
مــن هـنــا ،تــذهــب األف ـك ــار إل ــى مقارنة
ب ـس ـي ـطــة مـ ــع مـ ــا ي ـع ـي ـشــه «الـ ـب ــرس ــا»
ف ــي زم ــن بــارتــوم ـيــو ،وم ــا عــاشــه في
زمــن الرئيس السابق جــوان البورتا
ً
م ـث ــا ،حـيــث ك ــان ه ــذا ال ـن ــادي مــركـزًا
الستقطاب أكبر نجوم العالم الذين
ل ــم ي ـف ـض ـلــوا أحـ ـ ـدًا ع ـل ـيــه ،فـتـقــاطــرت
األس ـمــاء ال ـب ــارزة للتوقيع مـعــه ،ومــا
أكـثــرهــا! إذ يمكن ذكــر البعض منها
مل ـعــرفــة الـ ـف ــارق ال ـك ـب ـيــر ب ــن الـحـقـبــة
امل ــاضـ ـي ــة والـ ـح ــالـ ـي ــة .الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــان
رونالدينيو وداني الفيش ،الفرنسي
تييري هنري ،الكاميروني صامويل
إي ـت ــو ،ال ـبــرت ـغــالــي دي ـك ــو ،ال ـســويــدي
زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ،الـفــرنـســي
إي ــري ــك أبـ ـي ــدال ،داف ـي ــد ف ـيــا وغـيــرهــم
الكثيرون...
كل هــؤالء جاء بهم البورتا ليحصد
ّ
الفريق املجد أينما حل ،بينما يعجز
وسط
بارتوميو حاليًا عن ضم العب
ٍ
ّ
واحد يسد الثغرة التي خلفها شافي
ه ــرن ــان ــدي ــز م ـنــذ رح ـي ـل ــه ،فــالــائـحــة
يأت منها
التي وضعها حتى اآلن لم ِ
أحد ،فكان البرازيلي كوتينيو أولى
امل ـ ـحـ ــاوالت ال ـف ــاش ـل ــة ،تـ ــاه ال ــدول ــي
أن ــدي ــر ه ـي ــري ــرا ،ث ــم ف ـي ــرات ــي ،وحـتــى
قبلهم الـعــاجــي جــان ميشال سيري
ال ـ ــذي ي ـل ـعــب ل ـف ــري ــق ص ـغ ـيــر (ن ـيــس
الـفــرنـســي) م ـقــارنــة بــال ـفــرق األخ ــرى
ال ـت ــي تـلـعــب ل ـهــا األسـ ـم ــاء الـســابـقــة
الذكر.
ً
ف ـع ــا ه ــو ال ـف ـشــل ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ملسه
عـنــدمــا يضطر بــرشـلــونــة إل ــى وضــع
البرازيلي باولينيو هدفًا له اآلن ،ال
انـتـقــاصــا مــن قيمة الــاعــب ،ول ــو أنــه
فشل أوروبـيــا مع توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي ،وال ألنــه يلعب حاليًا في
الصني ،بل ألن فريق عمل بارتوميو
لم يتمكن حتى اآلن من إغالق الصفقة
ً
املهددة فعال ،لعدم قدرته على إقناع
الصينيني بمنطق أو بمبلغ مقبول!
ٌ
خ ــوف كـبـيــر يـعـيـشــه جـمـهــور الـفــريــق
الكاتالوني ،وهــو مــن دون شــك مبرر،
إذ ًإن األي ــام تـمـ ّـر مــن دون أن يسمعوا
نبأ مفرحًا ،بل باتوا على قناعة بأنهم
سيصحون على صفقة عنوانها أسوأ
مما عرفوه يوم قرأوا في الصحف خبر
انـتـقــال الـفــرنـســي جـيــريـمــي مــاتـيــو أو
البرازيلي دوغالس إلى فريقهم.

لم يشأ رومنيغيه تأكيد رحيل كوستا ،لكنه أكد وجود مفاوضات مع يوفنتوس (أرشيف)

سوق اإلنتقاالت

بايرن ويوفنتوس في األمتار
األخيرة إلنهاء صفقة كوستا
ب ـع ــد أن اس ـت ـع ــار ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ك ـي ـن ـغ ـس ـلــي
ك ــوم ــان م ــن ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـط ــال ــي
مل ــدة مــوس ـمــن ،ث ــم اش ـت ــراه نهائيًا
ه ــذا الـصـيــف ،ف ــإن صـفـقــة مشابهة
ستأخذ اتجاهًا معاكسًا ،إذ ذكرت
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ل ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــب» ال ــري ــاضـ ـي ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـش ـه ـيــرة أن ال ـنــاديــن
تــوصــا إل ــى ات ـفــاق ح ــول اسـتـعــارة
«ال ـ ـيـ ــوفـ ــي» لـ ـلـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغـ ـ ــاس
كــوسـتــا ملــدة مــوسـمــن مــع إمكانية
تفعيل بند شرائه في  2019مقابل
 33مليون يورو.
لكن الرئيس التنفيذي لبايرن ،كارل
 هاينتس رومنيغيه ،لم يشأ تأكيديخف
حصول الصفقة ،رغــم أنــه لم
ِ
وج ـ ــود م ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـن ــادي ــن،
وقـ ـ ـ ــال خـ ـ ــال امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي
ل ـت ـقــديــم ال ــاع ــب ال ـج ــدي ــد لـلـفــريــق
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ،ال ـف ــرن ـس ــي ك ــورونـ ـت ــان
توليسو« :ما زلنا نتحدث مع إدارة
كوستا،
يوفنتوس بشأن دوغالس
َّ
ولـ ـك ــن لـ ــم ت ـن ـت ــهِ ال ـص ـف ـق ــة وت ــوق ــع
العقود ،مثلما تردد أخيرًا».
وفي إسبانيا ،أكد أنخل آرو ،رئيس
ري ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــس ،أن الع ـ ــب ال ــوس ــط

أرسل الريالّ طائرة
خاصة لتقل
سيبايوس إلى مدريد

الصاعد دانــي سيبايوس سينتقل
إلى ريال مدريد.
وكــان سيبايوس ( 20عامًا) محور
ص ــراع بــن قطبي الـكــرة اإلسبانية
الـ ــريـ ــال وب ــرشـ ـل ــون ــة ،ل ـك ـنــه اخ ـت ــار
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ــدرب
الفرنسي زين الدين زيدان.
وح ـ ـ ـ ـ ــاول بـ ـيـ ـتـ ـي ــس ت ـ ـجـ ــديـ ــد ع ـقــد
سيبايوس ،الــذي بــدأ مسيرته مع
ال ـ ـنـ ــادي ف ــي  ،2014وخـ ـ ــاض 108
م ـب ــاري ــات ،لـكـنــه اع ـت ـبــر أن الــوقــت
الحالي هو املناسب للرحيل .وقال
آرو فــي مــؤتـمــر ص ـحــافــي« :رفــض
داني عرضًا للتجديد مع بيتيس،
وك ـم ــا ن ـع ـلــم ف ــإن ــه ع ـقــد ات ـف ــاق ــا مع

ريال مدريد».
وذك ــرت وســائــل اإلع ــام اإلسبانية
أمس أن الريال أرسل طائرة خاصة
ّ
إل ــى خـيــريــز لـتـقــل سـيـبــايــوس إلــى
العاصمة اإلسبانية ،حيث إجراءات
انـتـقــالــه إل ــى ال ـفــريــق املـلـكــي مقابل
 18مـلـيــون ي ــورو ،لينضم بالتالي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن الع ـب ــي الــوســط
امل ــوه ــوب ــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــد عـلـيـهــم
زيدان.
وفـ ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ض ــم إن ـت ــر مـيــانــو
الع ــب وس ــط فيورنتينا اإلسـبــانــي
بورخا فاليرو الذي خضع للفحص
الطبي.
وك ــان فــالـيــرو ( 32عــامــا) قــد انضم
إل ــى «ال ـف ـي ــوال» ق ــادم ــا م ــن فـيــاريــال
اإلسباني في  2012وشارك معه في
 32مباراة في الــدوري وأحــرز هدفًا
واحدًا.
وقــالــت شبكة «س ـكــاي سـبــورتــس»
اإلي ـط ــال ـي ــة إن ف ــال ـي ــرو ال ـ ــذي سبق
ل ـ ـ ــه الـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب لـ ـ ــوسـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش
أل ـب ـي ــون اإلن ـك ـل ـي ــزي سـيـنـتـقــل إل ــى
«ال ـن ـيــراتــزوري» مقابل  5.5ماليني
يورو ( 6.26ماليني دوالر) ً
بناء على
عقد ملدة ثالثة أعوام.

االستثناء أن يكون هناك
العب في ألمانيا ال يوجد
على جسمه وشم (أرشيف)

رغ ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ف ــوشـ ـم ــه ف ـ ــي ق ـ ــدم ـ ــه ،ل ـكــن
بوبادييا شارك بعدها في املباراة،
ليجري تغييره خــالـهــا ،فقد شعر
ب ــال ــوه ــن «وق ـ ـ ــد كـ ـن ــت فـ ــي م ـن ـت ـهــى
الغيظ» ملــا حــدث ،وتعلمت الــدرس،
يوضح إلزنبروخ.
م ــن جـهـتــه ،ي ـشــرح الـطـبـيــب ب ـ ِـرم أن
ألوان الوشم يعتبرها الجسم شيئًا
غــري ـبــا ع ـنــه ف ــي ال ـب ــداي ــة «ل ــذل ــك من
املــؤكــد إل ــى ح ـ ٍّـد مــا أن ــه سـيـقــوم بــرد
فعل مناعي في مكان الوشم ،ويمكن
أن يـ ـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى حـ ـس ــاسـ ـي ــة».
وي ـض ـيــف الـطـبـيــب األمل ــان ــي« :حـتــى
لــو لــم تظهر حساسية ،فــإن الجسم
يـ ـنـ ـشـ ـغ ــل ب ــالـ ـتـ ـع ــاف ــي مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــرح
امل ـف ـت ــوح ،ومـ ــن ث ــم يـنـخـفــض األداء
على أرض امللعب».

رغـ ــم م ـشــارك ـت ـهــا بـتـشـكـيـلــة ش ــاب ــة ،حققت
املكسيك حاملة اللقب انطالقة جيدة في الكأس
الذهبية ،وجاءت على حساب السلفادور ،1-3
فــي الـجــولــة األولـ ــى مــن مـنــافـســات املجموعة
الثالثة.
وافتتح هيدغاردو مارين التسجيل للمكسيك
بكرة رأسـيــة ( ،)8إال أن السلفادور سرعان
ما ّ
ردت بهدف التعادل بواسطة نلسون بونيا
( .)10ومنح إلـيــاس هرنانديز التقدم مجددًا
للمكسيك بتسديدة قوية ( ،)29قبل أن ّ
يوسع
البديل أوربيلني بينيدا النتيجة بمتابعته كرة
من مسافة قريبة داخل الشباك (.)55
ورفـ ـ ـع ـ ــت امل ـك ـس ـي ــك رصـ ـي ــده ــا إلـ ـ ــى سـبـعــة
ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة م ــن دون خ ـس ــارة ضد
السلفادور في سلسلة ممتدة منذ عام .2009
وفي مباراة ثانية من املجموعة نفسها ،تخطت
جامايكا منافستها كوراساو .0-2
وانـ ـتـ ـظ ــرت ج ــام ــاي ـك ــا ال ــدق ـي ـق ــة  58لـتـفـتـتــح
التسجيل أم ــام منتخب مـغـمــور كــرويــا عبر
روماريو وليامس بكرة سددها بيسراه ،قبل
أن تضيف الثاني عن طريق دارن ماتوكس في
الدقيقة .73

 ...وأساطيرها يخسرون
أمام األلمان

اسـ ـتـ ـع ــاد األمل ـ ـ ـ ــان وامل ـك ـس ـي ـك ـي ــون ذك ــري ــات
جـيـلــي مــونــديــالــي  1986و 1998فــي م ـبــاراة
اس ـت ـعــراض ـيــة أق ـي ـمــت ف ــي مـكـسـيـكــو سيتي
وانتهت بفوز األملان .1-3
وج ـم ـعــت امل ـ ـبـ ــاراة ب ــن الع ـب ــن شـ ــاركـ ــوا في
مــونــديــالــي  1986ف ــي املـكـسـيــك و 1998في
فرنسا.
وشـ ــارك ل ــدى األملـ ــان كــل مــن لــوثــار ماتيوس
ويورغن كلينسمان وأندرياس بريمه وتوماس
هــاسـلــر وت ــوم ــاس هلمر وب ـيــار ليتبارسكي
وكالوس أوغنتالر وغيدو بوخفالد ،فيما حمى
عــريــن املـكـسـيــك ال ـح ــارس الـشـهـيــر خــورخــي
كامبوس.

أخبار رياضية

أول تمرين للمدرب رضا عنتر

قــاد رضــا عنتر أول تــدريــب لفريقه الجديد
الراسينغ كمدرب أمس على ملعب قصقص
م ــع انـ ـط ــاق ت ـح ـض ـيــرات ال ـف ــري ــق لـلـمــوســم
امل ـق ـب ــل .وحـ ـض ــر ج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن ،بـيـنـهــم
الوافد الجديد خضر سالمة ،الذي انتقل إلى
«األب ـيــض» دون التوقيع معه بـعــد ،بانتظار
وصــول بطاقته الدولية .كذلك شــارك املدافع
الــرومــانــي أن ــدري ــه فـيـتــاريــو ،الــوحـيــد الباقي
م ــن أج ــان ــب امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،حـيــث ينتظر
الراسينغ وصــول مهاجم بــرازيـلــي ،إضافة
إلى العب غاني يشغل مركز الجناح .ويهدف
املـ ــدرب عـنـتــر إل ــى الـتـعــاقــد مــع الع ــب وســط
لبناني لكسب الــاعــب األجـنـبــي فــي مركز
آخ ــر .وي ــواص ــل الــراسـيـنــغ تــدري ـبــاتــه ،حيث
سيخوض اليوم تمرينه الثاني على امللعب
عينه عند الساعة .16.00

تعادل سلبي للمنتخب األولمبي

ت ـعــادل منتخب لـبـنــان األومل ـب ــي ل ـكــرة الـقــدم
سـلـبــا م ــع مـضـيـفــه ال ـس ـعــودي وديـ ــا ضمن
استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس آسيا
امل ـقــررة مــن  15إل ــى  19ال ـجــاري فــي مدينة
العني اإلماراتية.
ويخوض املنتخب اللبناني مباراة ثانية مع
السعوديني غـدًا األربـعــاء قبل أن يغادر إلى
اإلم ــارات الخميس لخوض التصفيات التي
تجمعه مع أوزبكستان في  15الجاري ،ومع
اإلمارات في  17ونيبال في  19منه.

