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ثنائية بنزميا تقود ريال مدريد لتخطي ليفانتي في «الليغا»

الشائعات عنوان سوق
االنتقاالت في 2019

نيمار نال نصيب األسد من الشائعات خالل سوق االنتقاالت الصيفية

حقق ري���ال م��دري��د ان��ت��ص��ارا بشق األنفس
بنتيجة ( )2-3على ضيفه ليفانتي ،أمس ضمن
منافسات اجلولة الرابعة من الليغا ،في معقله
«سانتياجو برنابيو».وسجل ل��ري��ال مدريد
ك��رمي بنزميا «ه��دف�ين» في الدقيقتني  25و،31
وكاسيميرو في الدقيقة  ،40بينما سجل لليفانتي
بورخا مايورال وجونزالو ميليرو في الدقيقتني
 49و 75على الترتيب.
وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8
نقاط في املركز الثاني مؤقتا ،بينما جتمد رصيد
ليفانتي عند  6نقاط في املركز اخلامس.
وافتتح بنزميا التسجيل ل��ري��ال م��دري��د في
الدقيقة  ،25حيث استقبل كرة عرضية من اجلبهة
اليمنى عبر داني كارفاخال ليُسكن الكرة برأسه
أقصى يسار احلارس أيتور.
واستمر الفرنسي في التألق ،وضاعف النتيجة
لريال مدريد بالهدف الثاني في الدقيقة ،31
حيث استقبل متريرة من الكولومبي خاميس
رودريجيز في املنطقة ،وسدد على ميني احلارس.

وان��ط��ل��ق على ال��ط��رف األمي���ن فينيسيوس
جونيور ،وم��رر ك��رة لزميله كاسيميرو أم��ام
املرمى ،ال��ذي أسكن الكرة في الشباك ،ليُضيف
ال��ه��دف الثالث ل��ري��ال م��دري��د ف��ي الدقيقة ،40
وينتهي الشوط األول بتقدم امللكي بثالثية نظيفة.
وقدم العبو ريال مدريد أحد أفضل األشواط
هذا املوسم ،وبأداء غير مُعتاد منذ فترة طويلة،
على مستوى االس��ت��ح��واذ والضغط وتسجيل
األهداف.
وم��ع بداية الشوط الثاني ،وب��دون مُقدمات
جنح بورخا مايورال في تسجيل الهدف األول
لليفانتي ،مستغال متريرة من زميله سيريك،
حيث سدد على ميني احلارس كورتوا في الدقيقة
.49
وحرم القائم األيسر للحارس أيتور ،املهاجم
كرمي بنزميا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة
 ،58وارتدت الكرة أمام فينيسيوس جونيور الذي
سدد بدوره في الشباك من اخلارج.
وق��رر زي��دان الدفع بإيدين ه���ازارد في أول

مباراة رسمية له مع الفريق ،بدال من كاسيميرو،
كما
وألغى حكم املباراة هدفا لريال مدريد الذي
سجله فينيسيوس في الدقيقة  61بداعي التسلل.
وك���اد ه���ازارد أن يُسجل ه��دف��ا حيث أرس��ل
تسديدة قوية ف��ي الدقيقة  ،65لكن احل��ارس
تصدى لها ببراعة.
وس��ج��ل ج��ون��زال��و ميليرو ال��ه��دف الثاني
لليفانتي في الدقيقة  ،75من كرة رأسية مستغال
هروبه من رقابة كارفاخال.
وت��أل��ق ك���ورت���وا ،ف��ي ال��ت��ص��دي حملاولتني
لليفانتي في الدقائق األخيرة ،ليؤمن انتصار
فريقه وحصد النقاط الثالث.

تعادل مايوركا وبيلباو
وفي افتتاح اجلولة أول من أمس أهدر
ري��ال مايوركا ،وأتلتيك بيلباو ،فرصة
حتقيق ف���وز ث��م�ين ،واك��ت��ف��ى ك��ل منهما

بالتعادل السلبي.
انتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل
السلبي الذي ظل قائمًا في الشوط الثاني
حتى جاءت الفرصة ملايوركا لتسجيل هدف
التقدم قبل  10دقائق من نهاية املباراة ،لكن
إبدون براتس أهدر ضربة جزاء للفريق.
وت��ص��دت ال��ع��ارض��ة لكرة خطيرة من
بيلباو ف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع قبل أن
يحتسب احلكم ضربة ج��زاء للفريق بعد
ملسة ي��د على أح��د العبي مايوركا داخ��ل
منطقة اجل���زاء؛ حيث جل��أ احلكم لنظام
حكم الفيديو املساعد « ،»varقبل احتساب
ضربة اجلزاء.
وسدد البديل أريتز أدوريز ضربة اجلزاء
في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع
وتصدى لها حارس املرمى كما ألغى احلكم
هدفا ملايوركا في الدقيقة الثامنة من الوقت
بدل الضائع للمباراة بداعي التسلل ليخرج
اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

ليل يحقق فوزه الثالث وليون يتعثر أمام أميان في الدوري الفرنسي
حقق ليل ف��وزه الثالث للموسم على حساب
ضيفه أجنيه  1-2أول من أمس قبيل استحقاقه
األوروبي ،ضمن افتتاح مباريات املرحلة اخلامسة
من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين صاحب األرض بفوزه إلى املهاجم الشاب
النيجيري فيكتور أوسيمني ( ،)39والبرازيلي
لويز أروخ��و ( ،)53فيما سجل للخاسر املهاجم
الكاميروني ستيفان باهوكني (.)87
وه��و ال��ف��وز الثاني فقط لليل م��ن أص��ل تسع
مواجهات جمعته بأجنيه في ال��دوري منذ عودة
األخير إلى الدرجة األول��ى عام  ،2015علما بأن
الفوز األوّ ل كان في املباراة السابقة بينهما بنتيجة
كاسحة 5-صفر في  18مايو املاضي.
وانتزع وصيف بطل الدوري في املوسم املنصرم
العالمة الكاملة على ملعبه من  3مباريات مقابل
هزميتني خارجه ،رافعا رصيده إل��ى  9نقاط في
املركز الرابع مؤقتا ،فيما جتمد رصيد أجنيه عند 9
نقاط أيضا في املركز اخلامس املؤقت.
واس��ت��ع��د رج���ال امل���درب كريستوف غالتييه
بأفضل طريقة ممكنة ملواجهة الثالثاء حني يحلون
ضيوفا على أياكس امستردام الهولندي ضمن
اجلولة األولى من دور املجموعات ملسابقة دوري
أبطال أوروبا.

ليون يتعثّر
وفي مباراة ثانية ،فرّط ليون بفرصة التصدر
ول��و مؤقتا أم��ام مضيفه أميان ال��ذي انتزع هدف
التعادل  2-2في الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع عبر البديل ماثيو بودمير ( ،)2+90بعدما
كان افتتح التسجيل بعد سبع دقائق من صافرة

سيطرت الشائعات على ميركاتو صيف  ،2019حيث وجدنا
مت الربط يوميا بينها وبني قائمة
عشرات األسماء من العبي كرة القدم ّ
طويلة من األندية ،لكن لم تخرج الصفقات للنور.
كوتينيو ،عثمان دميبلي ،نيمار ،مارسيليو ،أسماء قليلة من بني
عشرات الالعبني الذين حتولوا إلى مادة دسمة لشائعات متواصلة
خالل سوق االنتقاالت األخير.
ومع بروز كل يوم جديد ،يظهر خبر مختلف ،وفي نهاية املطاف،
يتضح أن الالعب توجه باألحرى إلى فريق لم يتم احلديث عنه من قبل
أو فقط في اليومني األخيرين قبيل اإلعالن عن صفقة انتقاله رسميا.
هذا املشهد لم يكن حكرًا على امليركاتو الصيفي املنصرم ،وإمنا هو
باألصل ظاهرة قدمية لكن امللفت في األمر أنها باتت واقعا وجزء من
لعبة بني أطراف متعددة في عالم الساحرة املستديرة.
ووصل األمر إلى أن كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لبايرن
ميونخ ،وصف امليركاتو الصيفي بأنه مسرحية طريفة ،حسبما ذكر
ملوقع فوكس.

املشهد معقد
في محاولة لشرح ما يحدث ،نشر ك��اي بسوتا اخلبير األملاني
املختص في تقدمي استشارات لالعبني احملترفني ،على موقع فوكس،
تقريرًا نشر فيه خالصة جتربته في هذا اخلصوص.
وتكمن أهمية هذه الشهادة أنها صادرة عن شخص عمل لسنوات
كصحفي رياضي وبعد ذلك انتقل إلى قلب احلدث سواء من خالل العمل
كوكيل أو مستشار لالعبني.
ويقول كاي بسوتا ،إنه وكصحفي كان يعتقد أنه يتوفر على شبكة
معلوماتية هائلة متكنه من التأكد من املعلومات قبل نشرها ،ومتده
بالسبق املنشود.
لكن مع انتقاله إلى «املعسكر الفاعل» كوكيل أعمال ،اكتشف أن
املعلومات التي كانت تصله ال تغط سوى  50باملئة من احلقائق ،وأن
ما يصل إلى الصحفيني سواء من األندية أو الالعبني أو الرعاة وغيرهم
يكون متأخرا عن الواقع على األقل مبعدل  24ساعة.
وفي ظل الزخم اجلديد الناجت عن ظهور وانتشار مواقع التواصل
االجتماعي ،جتد وسائل اإلعالم نفسها أمام ضغوطات هائلة.
هذا الوضع أنتج حسب اخلبير ما وصفها بأخبار من وحي اإلبداع،
ويسوق مثالاً على ذلك بالقول «بات صحفي اليوم يربط بني خبرين،
ويصنع الثالث.
وس��رد كاي بسوتا ،مثالاً على ذل��ك« :برشلونة يبحث عن ظهير
أيسر» و»فيليب ماكس يريد الرحيل» خبران منفصالن ،يتم مزجهما
إلى «برشلونة يريد التعاقد مع فيليب ماكس» ،رغم أن النادي اإلسباني
في حقيقة األمر لم يكن يوما مهتما باملدافع.

فولفسبورج يتعادل مع
دوسلدورف في «البوندسليغا»
تعادل فولفسبورج  1-1مع مستضيفه فورتونا دوسلدورف ليهدر
فرصة تصدر دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم مؤقتا.
وضع نيكو جيسلمان أصحاب الضيافة في املقدمة بتسديدة رائعة
من زاوية ضيقة في الدقيقة .17
وأنهى فوت فيجهورست حتركا سلسا لفولفسبورج بعد  12دقيقة
أخرى ليعادل النتيجة.

فرحة العبي ليل

البداية عبر املدافع كريستوف جاليه ،فيما سجل
هدفي الفريق الضيف موسى دميبيلي ( 9و.)34
ورفع املهاجم الفرنسي رصيده إلى  5أهداف في
ال��دوري ،وتقاسم ص��دارة الهدافني مع مهاجم ليل
النيجيري فيكتور أوسيمني.
وف��ش��ل ث��ال��ث ال����دوري الفرنسي ف��ي املوسم
املنصرم في حتقيق الفوز للمرحلة الثالثة على

التوالي بعد خسشارته أمام مونبلييه بهدف نظيف
وتعادله مع بوردو  1-1في املرحلتني السابقتني،
علما بأنه افتتح ال��دوري احمللي بفوزين كبيرين
على موناكو بثالثية نظيفة وأجنيه بسداسية
نظيفة.ورفع ليون رصيده إلى  8نقاط في املركز
السادس ،فيما بات رصيد أميان  4نقاط في املركز
السادس عشر املوقت.

وجاء تعادل ليون املخيب لآلمال قبيل استحقاقه
األوروب����ي ح�ين يستضيف على ملعبه زينيت
س��ان بطرسبورغ ضمن اجلولة األول��ى من دور
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروب���ا ،قبل
أن يستقبل حامل لقب ال���دوري احمللي باريس
سان جيرمان في منافسات املرحلة السادسة من
«ليغ.»1

ماتيوس يتحسر على وضعية بواتينغ في بايرن ميونيخ
بعدما أسدل الستار قبل أيام عن فترة االنتقاالت الصيفية ،بدأت تظهر للعلن بعض التفاصيل التي
ظلت طي الكتمان.
أسطورة الكرة األملانية لوثار ماتيوس يكشف أنه نصح إدارة بايرن ليفركوزن بضم جنم ال يعيش
فترة جيدة مع بايرن ميونيخ.
مير مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ بفترة صعبة للغاية في مسيرته الكروية ،إذ يجلس املدافع
الصلب على دكة بدالء فريق املدرب نيكو كوفاتش ،الذي ال يتشبث كثيرا ببقاء املدافع الفائز بكأس العالم
مع املنتخب األملاني سنة .2014
وازدادت وضعية جيروم بواتينغ تعقيدا ،بعدما عزز الفريق البافاري كتيبته بأكثر من العب مميز
في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
ويبدو أن وضع بواتينغ داخل القلعة البافارية لم ينل إعجاب أحد أساطير الكرة األملانية.
ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة «شبورت بيلد» األملانية ،كشف ماتيوس أنه نصح إدارة بايرن
ليفركوزن بالتعاقد مع جيروم بواتينغ.
وقال ماتيوس في هذا الصدد« :قلت لرودي فولر (املدير الرياضي لبايرن ليفركوزن) ملاذا ال تشترون
جيروم بواتينغ؟ إنه متاح».
ولفت موقع «شبورت بيلد» إلى أن نصيحة ماتيوس لم جتد من يستمع إليها ،حيث فضل بايرن
ليفركوزن عدم فتح خزائنه من أجل بواتينغ ،الذي مازال يواصل رحلته الكروية مع بايرن ميونيخ.
من جهة أخ��رى ،كان جيروم بواتينغ قريبًا للغاية من االنضمام إلى يوفنتوس في «امليركاتو»
الصيفي املاضي ،غير أن مدرب «البيانكونيري» ماوريسيو ساري رفض في اللحظات األخيرة ضم
املدافع األملاني ،حسب ما أورد موقع «كالتشيو ميركاتو».
اجلدير ذكره أن جيروم بواتينج « 31عامًا» ،يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ ينتهي صيف عام .2021
وتبلغ القيمة املالية لبواتينج حاليًا تقريبا  20مليون يورو ،حسب املوقع املتخصص في أخبار
الالعبني «ترانسفير ماركت».

جيروم بواتينغ

املدير العام السابق ألندرخلت
متهم بالفساد وتبييض األموال
أف��اد املدعي العام الفدرالي في بلجيكا بأنه وجه تهمتي الفساد
وتبييض األم��وال للمدير العام السابق لنادي أندرخلت هرمان فان
هولسبيك ،وذل��ك ضمن قضية انتقال ال�لاع��ب الصربي ألكسندر
ميتروفيتش إلى نيوكاسل يونايتد .
وأوقف فان هولسبيك اخلميس ،وبعد أن أمضى الليلة قيد احلجز،
مت نقله للمثول أمام قاضي التحقيق في القضية.
وقال بيان من املدعي الفدرالي أن فان هولسبيك اتهم في بروكسل
بـ «الفساد ،تبييض األموال ،التزوير واستخدام التزوير واجلمعيات
اإلجرامية» ،مشيرا إل��ى أن��ه مت االف��راج عن ف��ان هولسبيك «بشرط
مزدوج بأن ال يكون له أي اتصال مع عالم كرة القدم وبأنه لن يشارك
في أي معامالت مالية غير تلك الالزمة للحياة اليومية».
وفان هولسبيك ،مدير أندرخلت من  2003الى  ،2018هو املشتبه
به الثالث في التحقيق الذي تصدر العناوين هذا األسبوع بعد عمليات
التفتيش التي حصلت في بلجيكا وموناكو ولندن.
ووفقا ملصدر مقرب من التحقيق ،يشتبه القضاء البلجيكي في
مدفوعات غير قانونية مرتبطة بصفقتي انتقال ميتروفيتش إلى
أندرخلت ع��ام  2013مقابل خمسة ماليني ي��ورو ،وم��ن األخير إلى
نيوكاسل عام  2015مقابل  18مليون يورو.
وأشارت وسائل إعالم بلجيكية إلى أن فان هولسبيك تلقى دفعات
غير قانونية في العديد من الصفقات ،بينها انتقال يوري تييليمانس
من أندرخلت إلى موناكو عام  2017مقابل  26مليون يورو.
وسبق أن وجه االدع��اء العام البلجيكي األربعاء إلى كريستوف
هنروتاي ،وكيل أعمال عدد من العبي كرة القدم أبرزهم تيبو كورتوا
حارس مرمى ريال مدريد اإلسباني ،االتهام بعد توقيفه في موناكو
بشبهات فساد .وداهمت الشرطة ،على خلفية شبهات فساد مرتبطة
بصفقة ميتروفيتش ،أماكن في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت
شخصني أحدهما وكيل أعمال في اإلمارة.
قاض بلجيكي
وفي وقت الحق ،أعلن االدعاء العام توجيه االتهام من ٍ
إلى الشخصني املوقوفَني ،من دون كشف اسم أي منهما.

