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رياضة

مدد ريال مدريد ألبرز نجومه ومثله فعل برشلونة (أرشيف)

الكرة األوروبية

التمديدات تجتاح األندية األوروبية الكبرى
العديد من األندية األوروبية الكبرى قامت في الفترة األخيرة بتمديد
عقود أبــرز نجومها .أسباب عديدة تقف وراء هــذه الموجة من
التمديدات التي بدت الفتة في التوقيت والعدد الــذي وصل في
توتنهام اإلنكليزي على سبيل المثال إلى  7العبين
حسن زين الدين
قـ ـب ــل ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـ ـ ّـدد ب ــوروسـ ـي ــا
دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد األملـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــد العـ ـب ــه
املوهوب جوليان فيغيل ،وقبله بيوم
ّ
مدد يوفنتوس اإليطالي عقد مدافعه
ّ
ليوناردو بونوتشي ،وقبل أيــام مدد
الفريق األملــانــي اآلخــر بايرن ميونيخ
عـ ـق ــد مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـب ــول ــون ــي روب ـ ـ ــرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي ،لـ ُـي ـضــاف إل ــى زميله
الـفــرنـســي فــرانــك ري ـب ـيــري ،كــذلــك مـ ّـدد
ب ــرش ـلــون ــة اإلس ـب ــان ــي ع ـق ــد مـهــاجـمــه
األوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي لـ ــويـ ــس س ـ ــواري ـ ــز،
ليضاف إلــى زميليه البرازيلي نيمار
واألرج ـن ـت ـي ـنــي خــافـيـيــر مــاسـكـيــرانــو،
فيما يخوض الفريق "حربًا ضروسًا"
إلقـفــال ملف تمديد عقد نجمه األول
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ،وه ــذا
ما هو متوقع أن ُي َ
حسم مطلع السنة

الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة .أمـ ـ ــا فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف غ ــري ــم
ب ــرش ـل ــون ــة ،ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،فـشـمـلــت
ً
موجة التمديدات كال من البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ،وال ــوي ـل ــزي
غاريث بايل ،واألملاني طوني كروس،
والكرواتي لوكا مودريتش.
ولفتت التمديدات املتتالية التي أقدم
عليها توتنهام اإلنكليزي لالعبيه:
هــاري كــايــن ،ديلي ألــي ،إيــريــك دايــر،
دانــي روز ،والــدانـمــاركــي كريستيان
إيريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.
أما الجديد ،فكان أمس عبر التمديد
ل ـل ـحــارس الـفــرنـســي هــوغــو لــوريــس
حتى عــام  ،2022لتصل التمديدات
في الفريق اللندني إلى  7العبني.
إذًا ،إنـ ــه عـ ــام ال ـت ـم ــدي ــدات بــام ـت ـيــاز
للفرق األوروبية الكبرى ،واألهم أنها
للنجوم.
مـســألــة الـتـمــديــد لـلـنـجــوم ت ـقــود إلــى

أن هـ ــذه األن ــدي ــة ب ــات ــت ت ـ ــدرك جـيـدًا
أن ال ـق ـي ــود ان ـك ـس ــرت ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة فــي ســوق االنـتـقــاالت حيث
بـ ـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــون ي ــدفـ ـع ــون م ـبــالــغ
ضـخـمــة لـخـطــف الـنـجــوم مــن فرقهم
كما حصل مع الفرنسي بول بوغبا
الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــل ب ـم ـب ـل ــغ  120م ـل ـيــون
ي ــورو ـ ـ مـضــافــا إلـيـهــا الـحــوافــز ـ ـ في
الصيف املــاضــي مــن يوفنتوس إلى
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،ما
أحدث هزة في الكرة األوروبية ،ودفع
األندية إلى حماية نفسها واملبادرة
ال ـس ــري ـع ــة إلـ ـ ــى إط ـ ـ ــاق م ـف ــاوض ــات
الـتـمــديــد مــع نجومها األبـ ــرز ،وذلــك
ل ـهــدف أس ــاس ــي طـبـعــا ،ه ــو الـحـفــاظ
عـلــى االس ـت ـق ــرار الـفـنــي واالن ـس ـجــام
ً
داخل املجموعة ،كما الحال مثال مع
الثالثي "أم أس أن" ميسي ،سواريز
ونيمار في "البرسا".
وهنا يمكننا أخذ أرسنال اإلنكليزي
ً
م ـ ـثـ ــاال ،ح ـي ــث يـ ـخ ــوض م ـف ــاوض ــات
َ
نجميه ،األملاني
شاقة للحفاظ على
م ـ ـس ـ ـعـ ــود أوزيـ ـ ـ ـ ـ ــل والـ ـتـ ـشـ ـيـ ـلـ ـي ــان ــي
ألكسيس سانشيز ،الـلــذيــن يـهــددان
بـ ــالـ ــرح ـ ـيـ ــل فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــدم ت ـل ـب ـيــة
م ـطــال ـب ـه ـمــا املـ ــاديـ ــة امل ــرت ـف ـع ــة ،ذل ــك
أن ـه ـمــا ي ـش ـكــان ثـنــائـيــا ُي ـ َـع ـ ّـد نقطة

عدد ال يحصى من
التمديدات ألبرز النجوم
في الفترة األخيرة

القوة في الفريق هذا املوسم.
لـكــن ه ــذا ال يـمـنــع أن ه ــذه "الـهـجـمــة"
تنظر إليها بعض األندية من ناحية
أخـ ـ ــرى ،ه ــي تـحـصـيــل امل ـك ــاس ــب قــدر
اإلم ـك ــان عـبــر الـتـمــديــد لـلـنـجــم لفترة
أطول ،وبالتالي الحصول على مقابل
مــادي أكبر عند االنـتـقــال ،بعكس في
مــا لــو أن هــذه الخطوة ستجري قبل
عــام مــن رحيل الــاعــب ،مــا يــؤدي إلى
انخفاض قيمة الصفقة.
وي ــأت ــي كــذلــك ن ــوع آخ ــر م ــن الـتـمــديــد
يمكن أن ُيطلق عليه تسمية "التمديد
التكريمي" الذي تقوم به األندية عادة
تجاه نجومها الذين تقدموا في السن
وم ـضــى عـلــى وج ــوده ــم م ــدة طــويـلــة،
كذلك فإنهم يكونون قــد أسهموا في

تحقيق اإلن ـج ــازات ،وغــالـبــا مــا يكون
التمديد عامًا واحدًا كما حصل أخيرًا
مع ريبيري في بايرن ،وما يتجه إليه
مع نجمه اآلخر الهولندي أريني روبن،
ح ـيــث أك ــد أم ــس الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
للنادي ،كارل  -هاينتس رومينيغيه،
أن ال ــاعــب سـيـبـقــى ف ــي ال ـفــريــق ،هــذا
دون التقليل طبعًا من اإلضــافــة التي
ما زال النجمان قادرين على تقديمها.
ويـ ـق ــول م ـ ــدرب الـ ـب ــاف ــاري ،اإلي ـطــالــي
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،ف ــي ه ــذا ال ـصــدد:
"إنـهــم العـبــون صنعوا تــاريـخــا ،ومن
املـ ـه ــم أن ي ـب ـق ــوا ويـ ــواص ـ ـلـ ــوا ك ـتــابــة
التاريخ في النادي".
وفــي هــذا اإلط ــار ،يمكن وضــع تمديد
باريس سان جيرمان الفرنسي أمس
عـقــد قــائــده الـبــرازيـلــي ثـيــاغــو سيلفا
حتى .2020
هذه التمديدات لن تمنع من أن سوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة من املتوقع
أن تـشـهــد صـفـقــات ك ـبــرى ،والـحــديــث
هـنــا بالتحديد عــن األملــانــي جوليان
دراكـسـلــر ال ــذي قــرر تــرك فولسبورغ،
والكولومبي خاميس رودريغيز الذي
يــرغــب فــي الــرح ـيــل عــن ري ــال مــدريــد.
أما غير ذلك ،فإن أكثر األندية الكبرى
مكتفية بتمديدات نجومها.

