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الرياضة الدولية

«باريس سان جيرمان يريد بيكام لرفع ّ
معدل بيعه للقمصان» .تصريح جريء أمس لرئيس االتحاد االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني ،ويشير
بوضوح الى كيفية ّ
تحول العبي كرة القدم في بعض االحيان الى سلعة تجارية الهدف منها رفع املنسوب املالي لالندية

االستفادة
املادية من بيكام
وراء تهافت
األندية عليه
(داني مولشوك ــ
رويترز)

ّ
ّ
عندما يتحول العبو الكرة إلى سلعة تجارية
شربل ّ
كريم
ال ي �خ �ف��ى ع �ل��ى أح� ��د ان ك� ��رة ال �ق��دم
ه��ي اك �ث��ر ال��ري��اض��ات ال� �ق ��ادرة على
ّ
ينجر
«غسل دماغ» الرأي العام الذي
خ � �ل ��ف ك � ��ل ش � � ��يء ي� �ش ��اه ��ده
داخ� � ��ل امل �س �ت �ط �ي� ّ�ل االخ �ض��ر
وحوله .لذا لم يوفر املعلنون
شيكاتهم ال�ك�ب�ي��رة ليكونوا
ج��زءًا من اللعبة بالنظر الى
ان ح�ض��وره��م فيها سيترك
ال محالة أثره على املتابعني
ال� ��ذي� ��ن س �ي �ن �ج��ذب��ون ح�ت�م��ًا
ال��ى «ال�ب�ض��اع��ة» امل�ع��روض��ة،
م��ا ي��رف��ع ب��ال �ت��ال��ي م��ن قيمة
العائدات.
واخ � � � �ت� � � ��راق ع� � �ق � ��ول ال � �ن� ��اس
عبر ك��رة ال�ق��دم يأخذ أبعادًا
واس� � � � �ع � � � ��ة ج � � � � � � �دًا ،وه � � � � ��ؤالء
ي�ق�ت�ن�ع��ون ب�ط��ري�ق��ة س��ري�ع��ة
ب�ك��ل ش��يء ي�م� ّ�ت ال��ى اللعبة
يأمل تشلسي أن
بصلة ،فيذهبون ال��ى تقليد
يستعيد فرناندو
ن�ج��وم�ه��ا ع�ب��ر ش� ��راء جميع
سريعًا؛
توريس ملعانه
التجهيزات التي يستخدمها
من
إذ تشير الكثير
ه��ؤالء ف��ي حياتهم اليومية
نقل
املصادر إلى أن
الكروية .واالكيد ان قمصان
الالعبني التي تحمل ارقامهم
النادي اللندني لإلسباني
واس� � �م � ��اء ه � ��م ه � ��ي ال �س �ل �ع��ة
من ليفربول إلى لندن
االك�ث��ر طلبًا ف��ي عالم الكرة،
ليس بسبب قدراته
وم��ن خاللها تنعش االندية
التهديفية فقط ،بل
خ ��زائ� �ن� �ه ��ا امل� ��ال � �ي� ��ة وت ��رف ��ع
ألنه يسير على خطى
م ��ن م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ال �س �ن��وي��ة
ّ
كان
ديفيد بيكام حيث
وت�ع��زز حضورها ف��ي سوق
بيعًا
قميصه األكثر
االن� � �ت� � �ق � ��االت ،وااله � � � ��م ان �ه��ا
في إنكلترا في العامني
ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى اس�ت�م��راري�ت�ه��ا
ال �ت��ي ال ت �ك��ون اال م��ن خ�لال
املاضيني.
االب �ق��اء ع�ل��ى ال��وض��ع امل��ال��ي
مستقرًا.
وانطالقًا م��ن ه��ذه النقطة ،ال تمانع
االن ��دي ��ة اس �ت �ق��دام الع ��ب م��ا ل�غ��اي��ات
ت�ج��اري��ة ،اذ سلكت معظمها ال��درب
ال� �ت� �ج ��اري ف ��ي ص �ف �ق��ات ع � ��دة ب�غ�ي��ة
االس �ت �ف ��ادة م ��ن االس� � ��واق امل�ف�ت��وح��ة

على خطى
بيكام

نتائج البطوالت االوروبية الوطنية
اسبانيا (املرحلة العاشرة)
غرناطة – برشلونة 1-0
شافي هرنانديز (.)33
إيطاليا (املرحلة التاسعة)

اليبزيغ – أوغسبورغ 1-0
أونترهاخينغ – بوخوم 4-1
فيورث – بادربورن 0-4
كأس الرابطة اإلنكليزية
(الدور الرابع)

أرسنال – بولتون 1-2
ف��اب��ري��س م��وام �ب��ا ( )47ل �ب��ول �ت��ون،
يوفنتوس – فيورنتينا 1-2
ل � � � �ي � � ��ون � � ��اردو ب � ��ون � ��وت� � �ش � ��ي ( )13وال� ��روس� ��ي أن ��دري ��ه أرش ��اف�ي�ن ()54
واليساندرو ماتري ( )65ليوفنتوس ،وال�ك��وري الجنوبي ب��ارك تشو يونغ
واملونتينيغري ستيفان يوفيتيتش ( )56ألرسنال.
( )58لفيورنتينا.
ألدرشوت تاون  -مانشستر
يونايتد 3-0
كأس أملانيا
ال�ب�ل�غ��اري دي�م�ي�ت��ار ب��رب��ات��وف ()15
(دور الـ )32
وم��اي �ك��ل اوي� ��ن ( )41واالك � � ��وادوري
بوروسيا دورتموند  -دينامو لويس أنطونيو فالنسيا (.)48
دريسدن 0-2
ال �ب��ول��ون��ي روب � ��رت ل��وف��ان��دوف�س�ك��ي كارديف سيتي – بيرنلي 0-1
مايسون (.)40
( )30وماريو غوتزه (.)65
كريستال باالس – ساوثمبتون
هوفنهايم – كولن 1-2
ال� �ن� �ي� �ج� �ي ��ري ت �ش �ي �ن �ي ��دو اوب� ��اس� ��ي 0-2
( )41وم��وس��ون��ا ( )50لهوفنهايم ،دارين أمبروز ( )73وايستر ( 82من
ركلة جزاء).
والصربي ماتو جايالو ( )6لكولن.
فورتونا دوسلدورف  -ميونيخ
0-3 1860
ب �ن �ج��ام�ي�ن ( 15خ �ط��أ ف ��ي م ��رم ��اه)
وروسلر ( 39و.)90

كأس الرابطة الفرنسية
(الدور الرابع)

مرسيليا – لنس 0-4
ه� ��اي� ��دن � �ه� ��اي � �م� ��ر  -ب� ��وروس � �ي� ��ا أن��دري��ه بيار جينياك ( )14والغاني
م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ ( 4-3ب��رك�لات أندريه أي��وو ( )67ولويك ريمي (82
الترجيح بعد تعادلهما  .)0-0و.)90

ام ��ام� �ه ��ا .وي � �ب� ��رز ه � ��ذا االم� � ��ر ك �ث �ي �رًا
تحت عنوان «ديفيد بيكام» ،الشاب
الوسيم واالنيق وصاحب الصرعات
في قصات الشعر واملالبس ،وعارض
االزي ��اء ح�ت��ى .ف�ه��ذا ال�لاع��ب ال��ذي لم
يقف ي��وم��ًا ب�ين اف�ض��ل ث�لاث��ة العبني
ف��ي ال�ع��ال��م ،ك��ان اك�ث��ر الناجحني في
م�ج��ال ال�ت�س��وي��ق وزي ��ادة ث��روت��ه من
خ�لال م��ردود املبيعات او نشاطاته
الترويجية واالع�لان�ي��ة ،ول�ي��س عبر
لعب الكرة فقط .لذا لم يكن مستغربًا
ان��ه رغ��م ت��راج��ع م�س�ت��وى ب�ي�ك��ام في

اعتمد ريال مدريد
على سياسة جلب
النجوم الجاذبين لالموال

االع � � ��وام االخ � �ي� ��رة ،ال ي � ��زال ال�ل�اع��ب
ه ��دف ��ًا الن� ��دي� ��ة ب� � � ��ارزة ف� ��ي اوروب� � � ��ا،
والتي تحاول دائمًا كسب حضوره
ب��أل��وان �ه��ا ول ��و ألش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة خ�لال
توقف الدوري االميركي ،حيث يلعب
مع لوس أنجلس غاالكسي .وقد برز
ه��ذا االم��ر في املرتني اللتني استعار
ف �ي �ه �م ��ا م � �ي�ل��ان االي � �ط � ��ال � ��ي ال �ن �ج��م
االن �ك �ل �ي��زي ف��ي  2009و 2010حيث
خاض معه  18و 11مباراة فقط على
التوالي.
وب� ��ال � �ح� ��دي� ��ث ع� � ��ن ل� � � ��وس أن �ج �ل ��س
غاالكسي ،فإن ّ
تحول بيكام عام 2007
ال ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ك ��ان صفقة
ت�ج��اري��ة ب�ك��ل م��ا للكلمة م��ن معنى.
وإذ ّ
قدرت هذه الصفقة بـ 250مليون
دوالر سيحصل عليها الالعب ،فإن
شركة «أدي��داس» التي تحاول فرض

ح� �ض ��وره ��ا ف� ��ي ال � �س� ��وق االم �ي ��رك ��ي
شاركت ايضًا في تمويلها ،متأكدة
م ��ن ان ال �ق �م �ص��ان ال �ت ��ي س�ي�ب�ي�ع�ه��ا
غ��االك �س��ي وت �ح �م��ل م��ارك �ت �ه��ا واس��م
ّ
بيكام سيتخطى عددها كل االرق��ام
ال �ق �ي��اس �ي��ة .وه � ��ذه خ �ط ��وة س�ت�ك��ون
ع �م�ل�اق��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ال� �ي� �ه ��ا ،ل�ك��ون�ه��ا
س��اع �ي��ة ال� ��ى ف� ��رض ح �ض ��وره ��ا ف��ي
ال� ��والي� ��ات امل �ت ّ�ح��دة ح �ي��ث امل�ن��اف�س��ة
قوية مع املصنع املحلي «نايكي».
وق � �ص� ��ة اس � �ت � �غ �ل�ال ب� �ي� �ك ��ام ك �س �ل �ع��ة
ت�ج��اري��ة ت �ب��رز ح��ال�ي��ًا ب��وض��وح عبر
ت�ه��اف��ت ان��دي��ة ع��دة ف��ي اوروب� ��ا على
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى خ ��دم ��ات ��ه ،رغ � ��م ان
م �س �ت��واه أص �ب��ح ع ��ادي ��ًا ج� � �دًا ،وه��و
ح �ت��ى ال ي� �ب ��دو الم� �ع ��ًا ف ��ي أم �ي��رك��ا،
فبالتأكيد ان االم��ور ستكون صعبة
عليه كثيرًا في اي بطولة اوروبية.
وال تقتصر ه��ذه االم ��ور عند بيكام
وغاالكسي ،إذ ان فريقه السابق ريال
مدريد االسباني لطاملا اعتمد على
تمويل نفسه من خالل سياسة جلب
النجوم الجاذبني لالموال من خالل
بيع القمصان ،وقد ذهب فلورنتينو
ب�ي��ري��ز ف��ي م��وس��م  2009ال ��ى ال�ق��ول
ّ
سيحصل  300مليون ي��ورو من
إن��ه
ج��راء امل�ت��اج��رة بقمصان البرتغالي
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو وال �ب��رازي �ل��ي
ك ��اك ��ا ب� �ع ��دم ��ا ص� � ��رف  136م �ل �ي��ون
يورو الستقدامهما الى «سانتياغو
برنابيو».
أم ��ا آخ ��ر االف �ك��ار ال�ت�ج��اري��ة ل�لان��دي��ة
االوروبية الطامعة باالموال الكثيرة،
ف�ه��ي ال�ت�ع��اق��د م��ع الع �ب�ين م��ن ش��رق
ال � �ق� ��ارة االس� �ي ��وي ��ة ح �ي��ث االس� � ��واق
دس�م��ة ،وي��ذه��ب املشجعون ال��ى ّ
حد
ال� �ه ��وس ف ��ي ش � ��راء ق �م �ص��ان ن �ج��وم
الكرة ،وأكثر من ذلك عندما يختص
األم ��ر ب�م��واط��ن ل�ه��م ،ف��أص�ب��ح العبو
ك��وري��ا الجنوبية وال�ي��اب��ان والصني
ي��وازون بقيمتهم اولئك البرازيليني
او االرجنتينيني او أي من القادمني
من خارج أوروبا.

