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رياضة

سوق االنتقاالت

حرق أموال في موسم الجنون
ميسي ورونالدو ال
غير
يستحق ّ
أي العب في
العالم دفع  100مليون
مقابل توقيعه (ارشيف)

هو جنون سوق االنتقاالت من
جديد الذي أصاب بأسهمه مختلف
األندية في القارة العجوزٌ .
أرقام خيالية
ُ َ
تدفع في بعض الالعبين ،وهي ال
تعكس طبعًا قيمتهم الحقيقية ،بل
حالة التضخم التي تعيشها كرة القدم
شربل ّ
كريم
خ ـضــة ك ـب ـيــرة عــرف ـهــا م ـهــد الـلـعـبــة،
إنكلترا ،عام  1880عندما قرر نادي
ب ــوت ــل روف ـ ـ ـ ــرز ش ـ ـ ــراء العـ ـ ــب ي ــدع ــى
إيـ ــرنـ ــي م ــاك ــدون ــال ــد ،ف ـت ـل ــك ال ـب ــاد
الـ ـت ــي ك ــان ــت س ـ ّـب ــاق ــة ف ــي ك ــل ش ــيء
يـخـتــص بــاملـسـتــديــرة عـنــد تأسيس
ال ـل ـع ـبــة وإط ــاق ـه ــا ش ـه ــدت ع ــام ــذاك
عـمـلـيــة ان ـت ـقــال وص ـف ــت بــالـضـخـمــة
والخطيرة ،وذلك عندما قرر النادي
املــذكــور دف ــع  8شيلينغ وعـلـبــة من
لـحــم الـبـقــر مــن أج ــل ض ـمــان توقيع
ال ــاع ــب .خ ـطــوة رأى فـيـهــا كـثـيــرون
خ ـ ـطـ ــورة ،ألنـ ـه ــا ن ـق ـلــت ال ـل ـع ـب ــة مــن
م ـ ـجـ ــرد وسـ ـيـ ـل ــة ت ــرفـ ـي ــه إل ـ ــى ع ـم ـ ٍـل
مبلغ
ت ـج ــاري ،وخ ـصــوصــا أن دف ــع
ٍ
ت ـخ ـط ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ك ـ ــان ف ــاتـ ـح ــة ملــا
ّ
سيحصل الحـقــا مــن تضخم مــطــرد
عبر السنوات.
هـ ـ ـ ــذه ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،ل ـت ـل ـح ـق ـهــا
م ـح ـط ــات ع ـ ــدة أق ـل ـق ــت ع ــال ــم ال ـك ــرة
بـعــد دف ــع م ـبــالــغ ُعـ ـ ّـدت ص ــادم ــة في
ح ــرك ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ــاع ـ ـبـ ــن .أولـ ــى
ال ـ ـصـ ــدمـ ــات كـ ــانـ ــت عـ ـن ــدم ــا ان ـت ـق ــل
الـهــولـنــدي الـشـهـيــر يــوهــان كــرويــف
إلى برشلونة عام  1973مقابل مبلغ
قـيــاســي وص ــل إل ــى  922أل ــف جنيه
ُ
إسـتــرلـيـنــي ،وثــانـيــتـهــا عـنــدمــا تــرك
الفرنسي جان بيار بابان مرسيليا
نـحــو م ـيــان ع ــام  1992بمبلغ غير
مسبوق أيضًا قدره  10ماليني جنيه
إسترليني.
لكن كل هذه األرقــام باتت في خانة
«ال ـب ـخ ـش ـيــش» إذا م ــا ت ـحــدث ـنــا عــن
ُ
تـلــك الـتــي تــدفــع ال ـيــوم ،انـطــاقــا من
انتقال الويلزي غاريث بايل قبل 4
سـنــوات إلــى ريــال مــدريــد اإلسباني
مقابل صفقة قيل إنها راوحــت بني
ً
 91و 100مليون يورو ،ووصوال إلى
وصـ ــول ال ـفــرن ـســي ب ــول بــوغ ـبــا إلــى
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي في
الصيف املاضي مقابل  105ماليني
يورو.
ويـ ـكـ ـف ــي ذكـ ـ ــر االس ـ ـمـ ــن األخـ ـي ــري ــن
ّ
للقول إن ما ُيدفع حاليًا في الالعبني

امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــن ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـعـ ــرض
والـطـلــب هــو أرق ــام مـبــالــغ فـيـهــا ،إذ
بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي ،وال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــريـسـتـيــانــو
رونالدو ،ال يمكن التفكير في أرقام
تتخطى ال ـ  100مليون لدفعها ألي
البعض َّ قد
العب في العالم ،ولو أن
ٍ
ُ
ّ
يأتي ليقول إن األموال التي ضخت
فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة مـ ــن قـ ـب ــل م ـس ـت ـث ـمــريــن
فــاح ـشــي الـ ـث ــراء دخـ ـل ــوا ال ـب ـطــوالت

 8شيلينغ وعلبة
لحم كانت وراء أول
صفقة ضخمة

الــوط ـن ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة املـخـتـلـفــة زاد
م ــن ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ح ـي ــث ال تـجــد
أندية عدة مشاكل في دفع أي مبلغ
مطلوب للحصول على مبتغاها.
ّ
ً ّ
أضف أنه إذا سلمنا جدال بأن هناك
بعض األندية التي تتنعم بعائدات
مـ ــال ـ ـيـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة جـ ـ ـ ـ ــراء أربـ ــاح ـ ـهـ ــا
ال ـك ـب ـيــرة م ــن ال ـت ـســويــق وال ـت ـج ــارة،
على غرار مانشستر يونايتد ،فإنها
تــدخــل ال ـس ــوق ب ــأرق ــام غـيــر م ـبــررة،

ّ
إذ ال يـخـتـلــف اث ـنــان عـلــى أن املبلغ
الـ ـ ــذي ُدفـ ـ ــع فـ ــي ب ــوغ ـب ــا هـ ــو م ـبــالــغ
فيه إلــى أبـعــد ال ـحــدود ،والــدلـيــل ما
قـ ّـدمــه الــاعــب فــي موسمه األول مع
ّ
«الشياطني الحمر» .كذلك ،إن سعي
يونايتد حاليًا إلــى ضــم اإلسباني
الـ ـف ــارو م ــورات ــا واإلي ـط ــال ــي أن ــدري ــا
ب ـي ـل ــوت ــي مـ ـق ــاب ــل مـ ــا ي ـ ـ ـ ــوازي نـحــو
 150مليون يــورو ( 80مليون يورو
ل ــأول و 70مـلـيــون ي ــورو لـلـثــانــي)،
هــو ض ــرب آخ ــر مــن ال ـج ـنــون ،لـكــون
الالعبني ال يمكن مقارنتهما بأقوى
هدافي العالم ،أمثال األوروغواياني
لويس سواريز ،والبولوني روبرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي .ول ـل ـك ــام امل ــذك ــور
تبرير منطقي ،إذ إن القيمة السوقية
ملوراتا يفترض أن تكون أقل ،لكونه
قد ظل أسير دكة البدالء بعد عودته
إل ــى ري ــال مــدريــد ،بينما بـعـيـدًا من
مــوهـبــة بـيـلــوتــي (قـيـمــة فـســخ عقده
هي  95مليون يورو) فهو ينشط في
دوري فقد الكثير من قيمته الفنية،
مــا سـ ّـهــل عـلـيــه عـمـلـيــة وض ــع اسـمــه
تحت األضواء.
ه ــو ال ـج ـن ــون أيـ ـض ــا ع ـن ــد ال ـحــديــث
ع ــن اس ـت ـعــداد بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
ومانشستر سيتي اإلنكليزي لدفع
 100مـلـيــون ي ــورو مـقــابــل الحصول
عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي م ــارك ــو
فـيــراتــي ،إذ رغــم أن الــاعــب ّ
يعد من
خ ـي ــرة الع ـب ــي ال ــوس ــط ف ــي ال ـع ــال ــم،
لـكـنــه ظـهــر ف ــي امل ـح ـطــات الـحــاسـمــة
مع باريس ســان جيرمان الفرنسي
غير قادر على نسخ ما فعله شافي
ه ــرن ــان ــدي ــز وان ـ ــدري ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا
م ــع «الـ ـب ــرس ــا» أو الـ ـك ــروات ــي لــوكــا
مودريتش واألملــانــي طوني ُكــروس
مع الريال ،الــذي سيكون قد أصيب
بــالـجـنــون أيـضــا فــي ح ــال ص ــدق ما
ذك ــر ف ــي اإلع ـ ــام ع ــن تــوج ـهــه لــدفــع
 100م ـل ـيــون يـ ــورو ب ـهــدف الـتـعــاقــد
العب يافع مثل مهاجم موناكو
مع
ٍ
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـي ـل ـي ـ ّـان مـ ـب ــاب ــي ،الـ ــذي
رغــم موهبته الـفــذة ال يــزال الطريق
ً
طويال أمامه إلثبات نفسه بني كبار
قناصي العالم.

ّ
غريزمان يمدد ويعتذر ونانت يعيد رانييري إلى التدريب

سيشرف رانييري على نانت في الموسمين المقبلين (أ ف ب)

تـ ــرجـ ــم الـ ـنـ ـج ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان
غــريــزمــان كلماته الـتــي أطلقها قبل
أيـ ــام إل ــى أفـ ـع ــال ،ومـ ــدد ع ـق ــده عــامــا
إضــاف ـيــا م ــع أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد حتى
 ،2022بحسب ما ذكر نادي العاصمة
اإلسبانية.
وق ـ ــال غ ــري ــزم ــان ( 26ع ــام ــا)« :أريـ ــد
ً
أوال االع ـت ــذار مــن األش ـخــاص الــذيــن
أســاؤوا فهم تصريحاتي» ،وأضاف:
«ربما ّ
عبرت عن نفسي بنحو سيئ،
أو أراد أح ــده ــم اخـ ـت ــاق أخـ ـب ــار ال
أساس لها ،لكن منذ وصولي ّ
قدمت
كل ما أملك للنادي ،زمالئي وجهازي
ال ـف ـن ــي ،وأن ـ ــا س ـع ـيــد ل ـع ـيــش مــوســم
إضافي معكم جميعكم».
ّ
وك ــان املـهــاجــم الـفــرنـســي قــد مل ــح في

ن ـه ــاي ــة أيـ ـ ــار امل ــاض ــي إلـ ــى إم ـكــان ـيــة
ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ،ل ـ ـكـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـمــة
الـتـحـكـيــم الــريــاضــي (كـ ــاس) بــإبـقــاء
ع ـقــوبــة ح ــرم ــان الـ ـن ــادي اإلس ـبــانــي
التعاقدات حتى كانون الثاني ،2018
وامل ـف ــروض ــة عـلـيــه م ــن قـبــل االت ـحــاد
الدولي لكرة القدم جعلته يعدل عن
قـ ــراره م ــن أج ــل ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
ناديه.
وف ـ ــي ال ـض ـف ــة األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي م ــدري ــد،
ّ
توصل الريال إلى اتفاق لتجديد عقد
العبه الشاب ماركو أسينسيو ملدة 6
سنوات ،بحسب صحيفة «ماركا».
ُ َ
«سيعلن تجديد
وأفــادت الصحيفة:
عقد أسينسيو حتى عام  2023خالل

األيــام املقبلة ،بعد أن توصل النادي
امللكي إلــى اتفاق مع ممثلي الالعب
الشاب».
وباالنتقال إلى املدربني ،سيستعيد
اإليطالي كــاوديــو رانييري نشاطه
ف ــي امل ــاع ــب ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ــن خ ــال
إشـ ــرافـ ــه ع ـل ــى ن ــان ــت ف ــي املــوس ـمــن
املقبلني ،بعد حصوله على موافقة
راب ـطــة املـحـتــرفــن ،بـحـســب مــا أعلن
النادي.
وك ـ ـ ــان مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي قـ ــد أك ــد
االثنني أن الطرفني توصال إلى اتفاق
بهذا الشأن ،لكن النادي كان بانتظار
رد رابـطــة املحترفني على طلبه ،ألن
رانييري يبلغ الخامسة والستني من
العمر ،حيث تنص القواعد الرسمية

للرابطة على أن املدربني الذين تزيد
أع ـمــارهــم عـلــى  65عــامــا ال يـجــب أن
ينضموا إلى األندية الفرنسية .علمًا
أن نـ ــادي ل ـنــس ل ـجــأ إل ــى املـفــوضـيــة
األوروبية للتعاقد مع املدرب غي رو
في  2007لسبب مشابه.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـبـ ـ ــرت ـ ـ ـغـ ـ ــالـ ـ ــي س ـ ـيـ ــرج ـ ـيـ ــو
ك ــون ـس ـي ـس ــاو قـ ــد ت ـ ــرك م ـن ـص ـبــه فــي
ن ــان ــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ل ــإش ــراف
على بورتو في بالده.
وفي إسبانيا ،أعلن إشبيلية تعيني
األرجنتيني إدواردو بريسو مدربًا
للفريق بعقد ملدة عامني وحتى 2019
خلفًا ملــواطـنــه خــورخــي ســامـبــاولــي
الـ ــذي انـت ـقــل ل ـق ـيــادة مـنـتـخــب ب ــاده
الشهر املاضي.

