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الرياضة الدولية

نجوم الـ  NBAوكرة القدم :من االكتشاف إلى
تخطت عالقة العبي الدوري األميركي الشمالي للمحترفني
في كرة السلة مع كرة القدم ّ
مجرد اكتشاف اللعبة الشعبية األولى
في العالم إلى اإلملام التام بها ومتابعتها عن كثب ،وذلك على عكس
السائدة لالعبي الـ«أن بي آي» في املاضي التي كان فيها هذا
الصورة
ً
العالم مجهوال بالنسبة إليهم
حسن زين الدين
لم ُي َ
عرف عن «أسطورة» كرة السلة
األم�ي��رك��ي م��اي�ك��ل ج� ��وردان أن��ه ك��ان
يحب ك��رة ال�ق��دم ،وربما لم يكن «أم
ج ��اي» ي�ع�ل��م ال�ك�ث�ي��ر ع��ن ال�ل�ع�ب��ة أو
ق��د ش��اه��د م�ب��اراة ل�ه��ا .ك��ل م��ا يربط
ه��ذا ال�لاع��ب ال�ت��اري�خ��ي ب�ك��رة ال�ق��دم
ص��ورت��ان «ت�س��وي�ق�ي�ت��ان» ال
غ�ي��ر التقطتا ل��ه ،للمفارقة،
َ
عام  2006خالل زيارتي عمل
ملدينتي برشلونة اإلسبانية
وم �ي�ل�ان اإلي �ط��ال �ي��ة :األول ��ى
م� � � ��ع ال� � �ن� � �ج � ��م ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي
املخضرم رونالدينيو ،العب
«البرسا» السابق ،والثانية
مع النجمني السابقني إلنتر
م �ي�لان��و م��ارك��و م��ات �ي��رات��زي
والبرتغالي لويس فيغو.
ي � � � � �م � � � � �ك� � � � ��ن ال � � � � � � � � �ق� � � � � � � � ��ول إن
ج � � � � � ��وردان ك � � ��ان ع� � ّ�ي � �ن� ��ة م��ن
ح � �ق � �ب � �ت ��ه (ال � �ث � �م� ��ان � �ي � �ن � �ي� ��ات
وال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات) وم��ا قبلها
ل � �ع �ل��اق � ��ة الع � � �ب� � ��ي ال � � � � ��دوري
األم � � � � �ي� � � � ��رك� � � � ��ي ال � � �ش � � �م � ��ال � ��ي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين امل�ن�ع��دم��ة ب�ك��رة
ال � �ق� ��دم ،ح �ي ��ث ك � ��ان ال �ع �ث��ور
على العب سلة واحد يعشق
ويتابع كرة القدم األوروبية
ع�ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص أم �رًا
ن��ادرًا لكي ال نقول معدومًا،
وه� � ��و إن ح� �ص ��ل ف� �ق ��د ك ��ان
بمثابة «ال�ح�ل��م» ألي متابع
للعبة الشعبية األولى في العالم.
األح � � � � ��وال ت � �ب� ��دو م �خ �ت �ل �ف��ة ت �م��ام��ًا
ال �ي��وم .ت� ّ
�وس�ع��ت شعبية ك��رة ال�ق��دم
ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ك �ث �ي �رًا ف��ي
األع ��وام األخ �ي��رة .ب��ات ه��ذا واضحًا
من خ�لال كثرة النجوم األوروب�ي�ين
ف��ي ال� ��دوري األم �ي��رك��ي للمحترفني
ف��ي ك��رة ال�ق��دم وال �ج��والت الصيفية
ل� �ل� �ف ��رق األوروب� � � �ي � � ��ة ال � �ك � �ب� ��رى إل ��ى
الواليات املتحدة ،واألرقام من خالل
ما أوضحته ك��أس العالم  2014في
ال �ب��رازي��ل ع�ب��ر م�ت��اب�ع��ة األم�ي��رك�ي�ين
ال �ق �ي��اس �ي��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ع �ل��ى وس��ائ��ل

ّ
تعرف ليبرون
جيمس إلى
الكرة عبر فريق
ليفربول

ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي وال�ش��اش��ات.
وب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ،ف ��إن ه ��ذا ال��واق��ع
ان�س�ح��ب ع�ل��ى ن �ج��وم ال �س �ل��ة ،حيث
ب � � ��ات «اك � �ت � �ش� ��اف � �ه� ��م» ل � �ك� ��رة ال� �ق ��دم
أس� �ه ��ل وح� �ت ��ى إن� �ه ��م ت �خ �ط��وا ه��ذه
امل��رح�ل��ة إل��ى عشق ال�ك��رة واملتابعة
الدقيقة لها واملعرفة الشاملة بها،
وب � � ��ات ،ب ��ال �ت ��ال ��ي ،ال �ع �ث��ور
ع �ل��ى ن �ج��وم ف��ي ال� � �ـ «أن بي
آي» معجبني ب��ال�ك��رة أم �رًا
أسهل.
ول�ع��ل ك��وب��ي ب��راي�ن��ت ،نجم
ل� � � ��وس أن � �ج � �ل� ��س الي� � �ك � ��رز،
ي�ع�ت�ب��ر ح��ال�ي��ًا أك �ث��ر الع�ب��ي
ّ
ال �س �ل��ة األم �ي��رك �ي�ي�ن ت�ع��ل�ق��ًا
ب � � �ك� � ��رة ال � � � �ق� � � ��دم .ت� �ص ��ري ��ح
ب � ��راي� � �ن � ��ت أول م� � ��ن أم� ��س
ال ��ذي أش ��اد ف �ي��ه بمنتخب
ً
ّ
املتوج بطال للعالم
أملانيا
وب �ن �ج �م��ه امل �ع �ت ��زل دول� �ي ��ًا،
م� � � � �ي � � � ��روس � �ل� ��اف ك � � � �ل� � � ��وزه،
م �ع �ت �ب �رًا أن م� ��ا ف �ع �ل��ه ف��ي
م ��ون ��دي ��ال ال� �ب ��رازي ��ل ب�س��ن
 36ع ��ام ��ًا «ي� �ع ��د إع � �ج� ��ازًا»
وبزميله ال�ح��ارس مانويل
ن� ��وي� ��ر ،ل� �ي ��س ب� �ج ��دي ��د ،إذ
إن اإلط � � �ل � � ��االت ال � �ك� ��روي� ��ة
ل�ب��راي�ن��ت ب��ات��ت ال ت�ع��د وال
تحصى .وال يخفي براينت
أن تعرفه إل��ى ال�ك��رة قديم،
ويعود إلى طفولته عندما
استقر لفترة مع عائلته في
إي�ط��ال�ي��ا ح�ي��ث ل�ع��ب وال��ده
ك ��رة ال �س �ل��ة ه �ن��اك ل�ي�ت�ع�ل��ق ب�ف��ري��ق
م �ي�ل�ان ال �ع��ري��ق وب �ن �ج �م��ه وق �ت ��ذاك
ال � �ه ��ول � �ن ��دي م � ��ارك � ��و ف� � ��ان ب ��اس�ت�ن،
وق� � ��د زار م� �ق ��ر ت� ��دري � �ب� ��ات األخ� �ي ��ر
«ميالنيللو» ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي .إال
أن ب��راي �ن��ت ،وإن ح��اف��ظ ع�ل��ى مكان
في قلبه مليالن ،فإنه غرق الحقًا في
ع�ش��ق ب��رش�ل��ون��ة اإلس�ب��ان��ي ونجمه
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي ال��ذي
وصفه في إحدى املرات بـ «الخارق».
َ
ولم يتوان براينت ،الذي يدأب على
م �ت��اب �ع��ة م �ب��اري��ات امل ��ون ��دي ��ال م�ن��ذ
ع��ام  ،2006ع��ن استعراض مهاراته

ّ
ُي َع ّد كوبي براينت أكثر املتعلقني بكرة القدم (أرشيف)
ال�ك��روي��ة ف��ي امل�ل�ع��ب ع��ام  2011قبل
انطالق مباراة ودي��ة بني «البرسا»
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي في
الواليات املتحدة.
الحال مع املخضرم الكندي ستيف
ن � ��اش ي� �ب ��دو م �ش��اب �ه��ًا ل��زم �ي �ل��ه ف��ي
الي�ك��رز براينت ،فهو م��ن العاشقني
القدماء لكرة القدم ومزاوليها ،وقد

ش ��ارك ح�ت��ى ف��ي ح�ص��ص ت��دري�ب�ي��ة
مع إنتر ميالنو وميالن ونيويورك
ريد بولز االميركي الذي يرتبط فيه
ب �ع�لاق��ة ص ��داق ��ة م�ت�ي�ن��ة م ��ع ال�ن�ج��م
خ�ض��رم ت�ي�ي��ري ه�ن��ري.
ال�ف��رن�س��ي امل� ّ
أما فريقه املفضل و«فريق العائلة»،
كما يصفه ،فهو توتنهام هوتسبر
ّ
اإلنكليزي الذي تعلق به ،ألن والده

نشأ في هذه املنطقة في لندن.
وعند الحديث عن الـ «أن بي آي» ،فإن
األنظار تتجه ،بطبيعة الحال ،إلى
ليبرون جيمس ،العائد من ميامي
ه �ي ��ت إل � ��ى ك �ل �ي �ف�ل�ان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز.
ج�ي�م��س ت �ع��رف إل ��ى ك ��رة ال �ق��دم من
ب ��واب ��ة أح� ��د أك �ث��ر األن ��دي ��ة ش�ع�ب�ي��ة
في العالم ،هو ليفربول اإلنكليزي،

سوق االنتقاالت

بداية الحرب بين الجماهير المدريدية مع وصول نافاس إلى مدريد

نافاس لدى تقديمه أمس امام وسائل االعالم (جيرارد جوليان ــ أ ف ب)

ق � � ّ�دم ري � ��ال م ��دري ��د االس �ب ��ان ��ي أم��س
ح� � � ��ارس م � ��رم � ��اه ال � �ج� ��دي� ��د ك ��اي� �ل ��ور
ن��اف��اس ،ف��ي ح�ف� ُ�ل ش�ه��د ص��راع��ًا بني
جماهيره ،التي ق ّدر عددها بحوالى
 10آالف .وف��ي التفاصيل ،ان��ه خالل
ك �ل �م��ة رئ� �ي ��س ال � �ن� ��ادي ف �ل��ورن �ت �ي �ن��و
بيريز ،هتفت شريحة من الجماهير
قائلة «كايلور  -دييغو» ،في إشارة
إل� ��ى رغ �ب �ت �ه��ا ف ��ي أن ي �ك��ون ن��اف��اس
ول��وب�ي��ز هما ال�ح��ارس�ين ف��ي الفريق
خ�ل�ال امل��وس��م امل�ق�ب��ل ،م��ا يعني بيع
إيكر كاسياس.
وردت شريحة أخ��رى من املشجعني
ع� �ل ��ى ه � � ��ذه ال � �ه � �ت� ��اف� ��ات ب� �ص ��اف ��رات
االس�ت�ه�ج��ان ،ث��م ت��واص�ل��ت املنافسة
من جديد بعد كلمة الرئيس ،بهتاف
اس� ��م ل��وب �ي��ز م �ق��اب��ل ال �ه �ت��اف ب��اس��م
كاسياس.
وف��ي اسبانيا ايضًا ،كانت قد ذكرت

ال�ص�ح��ف ال��ري��اض�ي��ة االس��اس �ي��ة مثل
«سبورت» و«إل موندو ديبورتيفو»
و«م� ��ارك� ��ا» أن ب��رش �ل��ون��ة ي��ري��د ض� ّ�م
مدافع بايرن ميونيخ االملاني جيروم
بواتنغ ،اال ان مدرب «البرسا» السابق
وبايرن الحالي جوسيب غوارديوال
س ��ارع ال��ى ن�ف��ي ه��ذه االن �ب��اء ،م��ؤك�دًا
ب� �ق ��اء امل� ��داف� ��ع االس� �م ��ر ف ��ي ص �ف��وف��ه،
باق
بقوله« :ما أعلمه هو أن بواتنغ ٍ
مع بايرن ميونخ بنسبة .»%100
وب� ��رز ام ��س م��ا ن�ق�ل�ت��ه ص�ح�ي�ف��ة «ذا
دايلي ميرور» االنكليزية ،التي اكدت
ان امل��درب الهولندي لويس فان غال
قرر االستغناء عن  5العبني في فريقه
مانشستر ي��ون��اي�ت��د ،ه��م البلجيكي
م� ��روان ف�لاي �ن��ي ،ال ��ذي رب�ط�ت��ه أن�ب��اء
ب��االن �ت �ق��ال إل� ��ى ن��اب��ول��ي اإلي �ط��ال��ي.
ام��ا ال�ث��ان��ي ،فهو الياباني شينجي
كاغاوا املتوقع عودته الى بوروسيا

دورت � �م� ��ون� ��د األمل � ��ان � ��ي ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
البرتغالي لويس ناني ،والبرازيلي
أندرسون ،وويلفريد زاها.
ب � � � ��دوره ،ب � ��ات ل �ي �ف��رب��ول ق��ري �ب��ًا م��ن
ال� �ت� �ع ��اق ��د م � ��ع اإلس � �ب � ��ان � ��ي ال� �ب ��رت ��و
م��وري �ن��و الع ��ب إش�ب�ي�ل�ي��ة م�ق��اب��ل 16
مليون جنيه إسترليني.
وف � � ��ي س � �ي� ��اق آخ� � � ��ر ،ب � � ��دت ال� �ح ��رك ��ة
ن ��اش� �ط ��ة ع� �ل ��ى خ � ��ط إن � �ت� ��ر م �ي�ل�ان��و
االي � �ط � ��ال � ��ي ،ح� �ي ��ث أف � � � ��ادت ت �ق ��اري ��ر
صحافية بتوصله الى اتفاق رسمي
مع كارديف سيتي االنكليزي يقضي
بانتقال م��داف��ع االخ�ي��ر التشيلياني
غ��اري ميديل إلى صفوفه مقابل 10
ماليني جنيه إسترليني.
في املقابل ،اقترب النجم الجزائري
سفير تايدر من ترك انتر لالنضمام
إل ��ى س��اوث �م �ب �ت��ون اإلن �ك �ل �ي��زي على
سبيل اإلعارة.

