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الرياضة الدولية
اذا كان بعض الرؤساء واملسؤولني السياسيني يعشقون الرياضة وبعضهم قد يستفيد من
شعبيتها ،فإن السياسة تدغدغ قلوب وعقول بعض الرياضيني الذين يجدون فيها بوابة الى
السلطة واألضواء من جديد

السياسة تجذب نجوم الرياضة:
هنا السلطة واألضواء من جديد
حسن زين الدين
«ال�س�ي��اس�ي��ون وأول �ئ��ك امل �ق��رب��ون من
الحكومة أصبحوا أغنى وأغنى .انا
أي�ض��ًا أتيحت ل��ي ال�ف��رص��ة أن اصبح
أح��ده��م ،لكنني رفضت وقلت ال ،ألن
ذلك يستلزم السرقة من الفقراء» .تلك
ال �ك �ل �م��ات ص � ��درت ع ��ن «األس � �ط� ��ورة»
األرجنتيني دييغو
أرم ��ان ��دو م��ارادون��ا
ف��ي ي ��وم م��ن األي ��ام.
ورغ ��م ان م��ارادون��ا
ل� � � ��م ي � � ��دخ � � ��ل ع� ��ال� ��م
ال �س �ي��اس��ة ف��إن��ه ذو
نزعة سياسية وله
فيها ص��داق��ات مثل
ت� �ل ��ك ال � �ت� ��ي ت��رب �ط��ه
ب��ال��زع �ي��م ال �ك ��وب ��ي ف �ي��دي��ل ك��اس �ت��رو
وال��رئ�ي��س الفنزولي ه��وغ��و تشافيز،
ك� �م ��ا ان� � ��ه م� �ت ��أث ��ر ب� �م ��واط� �ن ��ه ال �ث��ائ��ر
ارنستو تشي غيفارا.
م��ارادون��ا ال��ذي اب�ه��ر العالم بفنياته
ذات ح�ق�ب��ة م��ن ال �ت��اري��خ ،ك ��ان ليبهر
الناس أيضًا لو دخل عالم السياسة.
وفي مراجعة لتصاريح دييغو ال بد
من ان نقف أمام ثائر ومنظر سياسي
ب��ام�ت�ي��از .م��واق�ف��ه ال ت�ع��رف امل�ه��ادن��ة،
صادمة الى ابعد الحدود ،منها على
سبيل املثال« :ب��وش قاتل» ،ك��ان ذلك
خالل مشاركته في تظاهرة مناهضة
ل ��زي ��ارة ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي األس �ب��ق
جورج دبليو بوش األرجنتني.
صحيح أن م��ارادون��ا ل��م يدخل غمار

برز مارادونا بمواقفه
السياسية المناهضة
للواليات المتحدة

حلم
كاسباروف لم
يكتمل
لم يكتمل حلم رئاسة
جمهورية روسيا بالنسبة
إلى بطل الشطرنج العاملي
السابق ،غاري كاسباورف،
ذلك أنه انسحب من السباق
ملنصب رئيس البالد عام
 ،2008علمًا انه ناشط في
املجال السياسي في أحد
احزاب املعارضة ،وتعرف
عنه معارضته الشديدة
لرئيس الجمهورية السابق
والحكومة الحالي فالديمير
بوتني.

ال� �س� �ي ��اس ��ة ،ل �ك ��ن ال �ن �ج ��م ال �ل �ي �ب �ي��ري
جورج وياه فعل ذلك .وياه أصر على
ال�ت��رش��ح ملنصب رئ�ي��س الجمهورية
اال ان� ��ه ف �ش ��ل ،ورغ � ��م ذل� ��ك ل ��م ي �ي��أس
وأع ��اد ال �ك� ّ�رة ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ش�ه��ر ،ما
ي��دل ع�ل��ى شغفه بالعمل السياسي،
لكن الحظ لم يحالفه ثانية.
م� ��ن ي� �ع ��رف وي � � ��اه أف� �ض ��ل الع � ��ب ف��ي
العالم عام  1995ي��درك ان هذا النجم
ل �ي��س ط ��ارئ ��ًا ع �ل��ى ال �س �ي��اس��ة ب�ت��ات��ًا،
اذ ان� � ��ه ت �م �ي��ز ب� �م ��واق� �ف ��ه امل �ن��اه �ض��ة
ل�ح�ك��وم��ات ب�ل�اده وامل�ط��ال�ب��ة بحقوق
الالعبني ومستحقاتهم املالية التي
ك��ان يدفعها ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان من
جيبه ال�خ��اص .وباالنتقال ال��ى عالم
السرعة ،فقد أعلن قبل يومني رئيس
ف ��ري ��ق ف � �ي� ��راري ل �ل� �ف ��ورم ��وال  1ل��وك��ا
دي م��ون �ت��زي �م��ول��و ت��رش �ح��ه ملنصب
رئاسة الجمهورية في بالده ايطاليا.
ال��رج��ل ال يطلق ط��رف��ة اط�لاق��ًا ،اذ انه
ّ
مصر على خ��وض املعركة الرئاسية
ح�ي��ث ي�س�ت�ن��د ه ��ذا ال�ش�خ��ص ال �ب��ارع
ف ��ي ع ��ال ��م ال� �ـ«ب� �ي ��زن ��س» إل � ��ى ش�ب�ك��ة
ع �ل��اق � ��ات داخ � �ل � �ي� ��ة وخ � ��ارج� � �ي � ��ة م��ع
شخصيات ذات نفوذ ،ما ينبئ بأنه
س �ي �ك��ون رق �م��ًا ص�ع�ب��ًا خ �ل�ال ص ��دور
ال�ن�ت��ائ��ج ،وم��ن يعلم؟ فقد ينجح في
م��ا فشل فيه وي ��اه .النجم البرازيلي
ال�س��اب��ق روم��اري��و ي�ب��دو مختلفًا عن
م��ون�ت�ي��زم��ول��و ووي � ��اه ،اذ ان ��ه اخ �ت��ار
أن ي�ك��ون ن��ائ�ب��ًا ع��ن االم ��ة ،وك ��ان ذل��ك
ع � ��ام  .2010روم � ��اري � ��و ال � � ��ذي ج�م��ع
املجد من أطرافه في عالم «الساحرة

املستديرة» اراد أن «يصرفه» في عالم
السياسة ف��ي م��ا ب�ع��د ،وق��د نجح في
ذل��ك ال��ى ابعد ال�ح��دود عندما أصبح
ً
ن��ائ�ب��ًا م�م�ث�لا ال �ح��زب االش �ت��راك��ي في
البرملان البرازيلي.
وع �ن��د االع �ل��ان ع��ن ت��رش��ح روم��اري��و
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ك� ��ان م��وق��ف
َ
ال � �ح� ��زب واض � �ح � ��ًا ،ح �ي ��ث ل� ��م ي� �ت ��وان
م� � � �س � � ��ؤول � � ��وه ع� � � ��ن االف� � � � �ص � � � ��اح ب � ��أن
ح ��زب � �ه ��م س �ي �س �ت �ف �ي��د م � ��ن أص � � ��وات
معجبي روم��اري��و الكثر في العملية

االن�ت�خ��اب�ي��ة .اذًا ،ان�ه��ا لعبة املصالح
امل� �ش� �ت ��رك ��ة :روم� � ��اري� � ��و ح� �ص ��ل ع�ل��ى
النفوذ واألمان بعدما كانت قد كثرت
مشاكله وم�ش��اوي��ره ال��ى امل�ح��اك��م في
تلك الفترة ،والحزب من جهته حصل
على مقعد نيابي مستفيدًا من شهرة
روماريو.
اآلن أخ�ب��ار روم��اري��و وص ��وره ع��ادت
لتحتل مساحات واسعة من الصحف
م��ن خ�لال زي��ارت��ه ه��ذا امل�ك��ان وإلقائه
خ �ط��اب��ًا ف��ي ذل ��ك امل� �ك ��ان .ب��اخ�ت�ص��ار،

سوق االنتقاالت

ّ
باريس سان جيرمان يوجه بوصلته نحو هالك

ي� �ب ��دو أن ب� ��اري� ��س س � ��ان ج �ي��رم��ان
ل��دي��ه إص ��رار كبير على تعزيز خط
ه�ج��وم��ه ع�ن��د ف�ت��ح ب ��اب االن �ت �ق��االت
الشتوية مطلع الشهر املقبل .وهو إذ
فشل حتى اآلن في ضم األرجنتيني
كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي
اإلن �ك �ل �ي��زي ،ف��ان��ه ب� � ّ�دل م ��ن وج�ه�ت��ه
نحو بورتو البرتغالي ،ساعيًا إلى
استقطاب البرازيلي هالك.
وأف� � ��ادت م�ج�ل��ة «ف ��ران ��س ف��وت �ب��ول»
�ص �ص��ة ب ��أن ن��ادي
ال�ف��رن�س�ي��ة امل�ت�خ� ّ
العاصمة الفرنسية بدأ املفاوضات
م � ��ع ب � ��ورت � ��و ب� �ع ��دم ��ا ُأب� � �ل � ��غ امل ��دي ��ر
ال��ري��اض��ي البرازيلي ل�ي��ون��اردو بأن
�ض��ل االن �ت �ق��ال إل ��ى م�ي�لان
ت�ي�ف�ي��ز ي�ف� ّ
اإليطالي ،ما دفعه إلى سؤال النادي
البرتغالي ع��ن ه��ال��ك ال��ذي سبق أن
أب��دى إعجابه ب��ه .وانضم هالك إلى
بورتو عام  ،2008ويمتد عقده حتى
بند يسمح له بالرحيل إن
 2016مع ٍ
�اد  100مليون ي��ورو ،وهو
دفع أي ن� ٍ
سبق أن ق��ال ف��ي مقابلة إذاع�ي��ة مع
راديو «جوفم بان» إن مبلغ تحريره
ك�ب�ي��ر ،م�ض�ي�ف��ًا« :ل �ك��ن ه �ن��اك شيوخ
يستطيعون توفير ه��ذا املبلغ» ،في
إش� ��ارة م�ن��ه إل ��ى امل��ال �ك�ين ال�ق�ط��ري�ين
لباريس سان جيرمان.

سيميوني يعود مدربًا
ع ��اد األرج �ن �ت �ي �ن��ي دي �ي �غ��و س�ي�م�ي��ون��ي إل��ى
ناديه السابق أتلتيكو مدريد ،عاشر الدوري
اإلسباني ،لكن في منصب املدير الفني هذه
بعقد يمتد حتى نهاية موسم -2012
امل��رة
ٍ
ُ ،2013وذلك خلفًا لغريغوري مانزانو الذي
أق� �ي ��ل م ��ن م �ن �ص �ب��ه .وك � ��ان الع��ب
الوسط الدولي السابق قد ّ
توج
م��ع ف��ري��ق ال�ع��اص�م��ة اإلس�ب��ان�ي��ة
ب��ال �ث �ن��ائ �ي��ة (ال� � � � ��دوري وال� �ك ��أس
املحليني) عام .1996
ب � � � ��دوره ،ع �ّي��نّ ف � �ي ��اري ��ال امل � ��درب

�اق آخ � � � � � ��ر ،ع � � � � ��اد اس � ��م
وف � � � � ��ي س � � � �ي� � � � ٍ
األرجنتيني لوكاس بيغليا للتداول
ف� ��ي س � ��وق االن � �ت � �ق� ��االت ،ح �ي ��ث أك ��د
إن � ��زو م��ون �ت �ي �ب��اون��ي ،م ��دي ��ر أع �م��ال
العب وسط أندرلخت البلجيكي أن
موكله تلقى عرضني من مانشستر
ي��ون��اي �ت��د وأرس � �ن� ��ال اإلن �ك �ل �ي��زي�ي�ن،
م �ش��ددًا ع�ل��ى أن ��ه ل��ن ي�ن�ت�ق��ل إال إل��ى
فريق كبير.
ٍ

خ��وس�ي��ه ف��ران�س�ي�س�ك��و م��ول�ي�ن��ا ف��ي منصب
امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ي�ت��ول��ى ا ُمل�ه�م��ة خ�ل�ف��ًا ل�خ��وان
كارلوس غاريدو الذي أقيل خالل األسبوع
الحالي .وكان مولينا مدربًا للفريق الثاني
ف��ي ال �ن��ادي اإلس�ب��ان��ي امل�ت�ع�ث��ر ،وسيستمر
ع � �ق� ��ده م � ��ع ف� ��ري� ��ق «ال � �غ� ��واص� ��ة
ال �ص �ف��راء» ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م
ال�ح��ال��ي ،علمًا بأنه ك��ان حارسًا
ل �ل �م��رم��ى م� ��ع ف � �ي ��اري ��ال ن �ف �س��ه،
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د
وديبورتيفو ال كورونيا.

ينتهي عقد
سيميوني مع
اتلتيكو مدريد
في 2013

ويلعب بيغليا ( 25عامًا) في مركز
ال��وس��ط امل ��داف ��ع م��ع أن��درل �خ��ت منذ
 ،2006وه��و داف��ع عن أل��وان منتخب
ب �ل�اده ف��ي  6م �ب��اري��ات دول� �ي ��ة ،وق��د
أف ��اد م��ون�ت�ي�ب��اون��ي ب��أن فيورنتينا
اإلي� � �ط � ��ال � ��ي ه� � ��و ض � �م� ��ن امل �ه �ت �م�ي�ن
ب �خ��دم��ات ال �ل�اع ��ب ،م �ض �ي �ف��ًا« :م �ن��ذ
ال� �ل� �ح� �ظ ��ة ال � �ت� ��ي وص � � ��ل ف� �ي� �ه ��ا إل ��ى
أن��درل �خ��ت ،ك ��ان ال �ه��دف ه��و ب�ل��وغ��ه

فينوس تشارك
في أوستراليا
النضج ،واآلن حان الوقت لالنتقال
�اد ك� �ب �ي ��ر» .وت� ��اب� ��ع« :ي�م�ك�ن��ه
إل � ��ى ن� � � ٍ
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى رات ��ب م�ض��اع��ف في
�اد آخ� ��ر .ل ��ن ي �ت��رك أن��درل �خ��ت إل��ى
ن� � ٍ
ف ��ري � ٍ�ق ع � ��ادي ،ل ��ذا رف �ض �ن��ا ال �ع��رض
قدمه أتلتيكو مدريد اإلسباني
الذي ّ
سابقًا».
ي��ذك��ر أن ب�ي�غ�ل�ي��ا س �ي �ك��ون ح � � ّ�رًا إن
َق� ِ�دم أي فريق ودف��ع مبلغ  8ماليني
يورو قبل األول من شباط ،أي تاريخ
إغالق سوق االنتقاالت.
يتوقع أن يبقى املهاجم
وفي أملانيا،
ّ
ال� ��دول� ��ي ل ��وك ��اس ب ��ودول� �س� �ك ��ي م��ع
ف��ري �ق��ه ك��ول��ن ال � ��ذي س �ي �ج��دد ع�ق��ده
معه بعد توصل ال�ن��ادي إل��ى اتفاق
ج��دي��د م��ع ال��راع��ي األس��اس��ي ،حيث
س�ي�ح�ص��ل م ��ن خ�ل�ال��ه ع �ل��ى خمسة
م�ل��اي�ي��ن ي� � � ��ورو س � �ن� ��وي� ��ًا ،أي أك �ث��ر
بمليون من العقد السابق .ويتردد
أن ك��ول��ن سيحسم قسمًا م��ن املبلغ
ل� �ت� �ج ��دي ��د ع � �ق ��د «ب� � � ��ول� � � ��دي» ،وه ��ي
فكرة الشركة الراعية التي تريد أن
يمثلها النجم األملاني في حمالتها
التسويقية .وال يخفى أن «األم�ي��ر»
ال يريد ترك النادي ال��ذي نشأ معه،
رغ ��م ال �ع ��روض ال�ك�ث�ي��رة امل �ت��اح��ة له
حاليًا.

ستكون االميركية فينوس
وليامس بني املشاركات في
بطولة استراليا املفتوحة
لكرة املضرب اولى البطوالت
االربع الكبرى .ويأتي خبر اعالن
مشاركة وليامس بعد ايام
على انسحابها السباب صحية
من بطولة اوكالند كالسيك
التي تأتي ضمن االستعدادات
لبطولة استراليا .وكانت
وليامس قد انسحبت من
بطولة الواليات املتحدة
املفتوحة في وقت سابق
من السنة الجارية نتيجة
معاناتها من مرض مزمن،
وقد تراجع ترتيب الالعبة
االميركية الفائزة بلقب
ويمبلدون خمس مرات في
تصنيف املحترفات لتقف
في املركز  .102يذكر أن
بطولة استراليا تنطلق في 16
كانون الثاني املقبل.

