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رياضة

الكرة اإلنكليزية

عودة يونايتد تنطلق من سوق االنتقاالت
بدأ مانشستر يونايتد مبكرًا مرحلة تدعيم
صـفــوفــه بــالـنـجــوم مــن أج ــل ال ـعــودة
الــق ــوي ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن الـمـحـلــي
واألوروبــي .أول الغيث كان التعاقد مع
الهولندي الموهوب ممفيس ديباي.
ُ
صفقة تـ َـعـ ّـد مثالية وراب ـحــة ليونايتد
لالعب يبدو متجهًا بسرعة نحو النجومية

ديباي هو
الالعب
الذي يبحث عنه
يونايتد منذ
فترة طويلة
(أوالف كراك ـ
أ ف ب)

حسن زين الدين
كان واضحًا منذ البداية أن مانشستر
يونايتد اإلنـكـلـيــزي هــو األوف ــر حظًا
لـكـســب صـفـقــة املــوه ـبــة ال ـك ـب ـيــرة في
هولندا ،ممفيس ديباي .هذا ما حصل
بــالـفـعــل ،وك ــان ال ـحــدث فــي منتصف
األس ـبــوع املــاضــي .وبطبيعة الـحــال،
ف ــإن الـفـضــل فــي إن ـجــاز ه ــذه الصفقة
املهمة جدًا ليونايتد يعود إلى مدربه
الهولندي لويس فان غال الــذي أقنع
الشاب بالقدوم إلى فريق «الشياطني
الحمر» بعدما كان أول من ّ
قدمه على
املسرح العاملي في مونديال البرازيل
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا أن ــه
كـشــف بـعــد إب ــرام الصفقة أن ــه ســارع
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء املـ ــوسـ ــم إل ـ ــى حـسـمـهــا
بعدما علم باالهتمام البالغ لباريس
سان جيرمان باملوهوب الهولندي.
وك ــان واض ـحــا أيـضــا م ــذذاك أن هــذا
الـ ــاعـ ــب س ـي ـص ـب ــح حـ ــديـ ــث ال ـع ــال ــم
فــي وق ــت قــريــب نـظـرًا إل ــى مــا أظـهــره
مــن ق ــدرات فــي الــدقــائــق الـتــي لعبها
فــي املــونــديــال ال ـبــرازي ـلــي ،وتـحــديـدًا
فــي املـبــاراة أمــام أوستراليا فــي دور
املـ ـجـ ـم ــوع ــات حـ ــن دخ ـ ــل مـ ــن مـقـعــد
االحـتـيــاط فــي الـشــوط الـثــانــي وقلب
األمـ ــور رأس ــا عـلــى عـقــب بـعــدمــا كــان
منتخب بــاده متأخرًا  2-1ليتالعب
ب ــاألوسـ ـت ــرالـ ـي ــن ك ـي ـف ـمــا ش ـ ــاء عـلــى
الـ ــرواق األي ـســر وي ـمــرر ك ــرة الـتـعــادل
لــروبــن ف ــان بـيــرســي ،زمـيـلــه الجديد
(إذا ب ـق ــي مـ ــع الـ ـف ــري ــق فـ ــي امل ــوس ــم
املقبل) ويسجل بنفسه هــدف الفوز
الـثــالــث بـتـســديــدة مـمـيــزة مــن خــارج
م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،وي ـح ـت ــل صـبـيـحــة
اليوم التالي العناوين في الصحف
الهولندية والعاملية.
إذًا ،ممفيس ديباي جديد مانشستر
يــونــايـتــد ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل .ال شك

فـ ــي أنـ ـه ــا «ضـ ــربـ ــة م ـع ـل ــم» مـ ــن ف ــان
غــال ويونايتد بالتعاقد مع الالعب
الـ ــذي ي ـتــوقــع أن يـعـيــد زع ـي ــم ال ـكــرة
اإلنكليزية إلــى مكانه الطبيعي في
املــراتــب األول ــى املحلية واألوروب ـيــة.
ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ل ـي ــس م ـ ـ ــرده ف ـق ــط إل ــى
مـ ـس ــارع ــة ف ـ ــان ب ـي ــرس ــي ب ـع ــد إب ـ ــرام
ال ـص ـف ـقــة إلـ ــى اإلشـ ـ ـ ــادة بــزم ـي ـلــه فــي
منتخب «الـطــواحــن» أو إلــى اعتبار
الهولندي اآلخر إدوين فان در سار،
نجم الحراسة السابق في يونايتد،
أن مواطنه هــو «النجم املستقبلي»

ّ
بضمه لديباي
لم يعد يونايتد بحاجة
إلى التفكير بعودة
رونالدو

لـلـفــريــق ،ب ــل إن ق ـ ــدرات ه ــذا الــاعــب
وم ـهــاراتــه تشير بــوضــوح إل ــى ذلــك.
إذ إن يونايتد بضمه العبًا سريعًا
على الجناح األيسر ويجيد املراوغة
ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى وت ـس ـج ـي ــل
األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ي ـت ـصــدر ب ـهــا حــالـيــا
الئحة هدافي الــدوري الهولندي مع
أيندهوفن ،قد كسب العبًا يبدو في
غــايــة الـحــاجــة إلـيــه ،وظـهــر جليًا أنه
افتقده منذ تقدم الويلزي راين غيغز
في السن وتراجع عطائه ،وبعد ذلك
اعتزاله .ديباي هو بالضبط الالعب

الذي يبحث عنه يونايتد ،بعد فشل
األرج ـن ـت ـي ـن ــي أن ـخ ــل دي م ــاري ــا فــي
موسمه األول ،إلعادة «زمن غيغز».
وبطبيعة ال ـحــال ،ف ــإن وج ــود غيغز
نـفـســه ف ــي الـ ـك ــادر ال ـف ـنــي لـيــونـيــاتــد
س ـي ـف ـي ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا ديـ ـ ـب ـ ــاي ف ـ ــي ص ـقــل
مــوهـبـتــه ،واأله ــم مــن ذل ــك أن وجــود
مــواط ـنــه ف ــان غ ــال س ـي ـســاعــده أكـثــر
في التأقلم على ال ــدوري اإلنكليزي.
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ــن أن فـ ـ ــان غـ ـ ـ ــال ،ان ـط ــاق ــا
م ــن ت ـجــرب ـتــه ال ـك ـب ـيــرة ف ــي الـتـعــامــل
م ــع ال ـن ـج ــوم وب ـس ـب ــب ع ــام ــل الـلـغــة
امل ـش ـت ــرك ،ه ــو األق ـ ــدر عـلــى تحضير
ديباي للنجومية القادم إليها حتمًا،
وخ ـص ــوص ــا أن األخـ ـي ــر ُعـ ـ ــرف عـنــه
شخصيته املتمردة والتي استمدها
م ــن طـفــولـتــه ال ـص ـع ـبــة ،ح ـيــث عــانــى
م ــن ط ـ ــاق وال ـ ـ ــده الـ ـغ ــان ــي ل ــوال ــدت ــه
ال ـهــول ـنــديــة ل ـي ــرع ــاه ب ـعــد ذلـ ــك جــده
ويشجعه على دخول عالم الكرة.
في مانشستر يونايتد ،ليس خافيًا
أن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ظـ ـ ــل يـ ـحـ ـل ــم وي ـس ـع ــى
لعودة النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو إلى صفوفه .اآلن ،مع قدوم
ديـ ـب ــاي ي ـب ــدو أن يــون ــاي ـت ــد ل ــم يـعــد
بـحــاجــة إل ــى الـتـفـكـيــر ب ـهــذه املـســألــة
ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،إذ إن ال ـهــول ـنــديــن
ي ـشـ ّـب ـهــون الع ـب ـهــم امل ــوه ــوب بنجم
ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ويـطـلـقــون
عليه لقب «رونــالــدو الجديد» ،حتى
إن م ــواط ـن ــه إد فـ ــان ش ـت ـي ـغــن ،ال ــذي
ع ـمــل ســاب ـقــا ك ـك ـشــاف لـلــاعـبــن في
يونايتد ،ذهب إلى اعتبار أن ديباي
أفضل من «الدون» باملقارنة بينهما
في سن الـ .21
بــالـتــأكـيــد ،دي ـبــاي هــو مـكـســب كبير
ليونايتد املقبل على تعزيزات مهمة
ّ
غـيــره ،وهــذا إن دل على شــيء فعلى
ال ـ ـعـ ــودة ال ــوش ـي ـك ــة إل ـ ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد املخيف.

الكرة اإلسبانية

تجميد اإلضراب في الدوري اإلسباني

رئيس رابطة
الدوري اإلسباني
خافيير تيباس
(أ ف ب)

ال ت ــوق ــف لـلـمــرحـلـتــن األخ ـي ــرت ــن من
ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم لـهــذا
املـ ــوسـ ــم ،هـ ــذا م ــا أك ـ ــده ق ـ ــرار ال ـق ـضــاء
بـتـعـلـيــق إضـ ــراب الــاع ـبــن الـ ــذي كــان
يهدد نهاية املوسم الكروي احتجاجًا
ع ـلــى م ــرس ــوم ح ـكــومــي حـ ــول تــوزيــع
حقوق النقل التلفزيوني.
وقـبـلــت املحكمة الــوطـنـيــة فــي مــدريــد،
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا امل ـع ـق ــدة،
طلب تعليق اإلضــراب ،معتبرة أن هذا
التحرك من شأنه منع إقامة مباريات
الدرجتني األولى والثانية ،ما يتسبب
بـ»اضطراب خطير في تنظيم» البطولة
بحسب القرار.
ويــأتــي ق ــرار املحكمة بـعــد استماعها
ال ــى حـجــج نـقــابــة الــاعـبــن املحترفني
املطالبني بــاإلضــراب وراب ـطــة ال ــدوري
ال ـت ــي تـعـتـبــر أن اإلض ـ ـ ــراب ال ـ ــذي كــان
م ـقــررًا فــي عطلة نـهــايــة األس ـبــوع غير
شرعي.

وه ـ ــدد االتـ ـح ــاد اإلسـ ـب ــان ــي ،امل ـس ــؤول
ع ــن ح ـكــام الـنـخـبــة وال ــدرج ــات الــدنـيــا
ف ـ ــي امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،م ــدع ــوم ــا
بنقابة الالعبني املحترفني ،باإلضراب
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج عـ ـل ــى مـ ــرسـ ــوم ح ـكــومــي
حول توزيع حقوق النقل التلفزيوني
س ــان ــدت ــه رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري ال ـت ــي ن ــادت
ب ـ ـ ــ»عـ ـ ــدم مـ ـس ــؤولـ ـي ــة» ه ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد
واحتكمت الى القضاء.
وحظي توجه االتحاد اإلسباني بدعم
ت ــام مــن الع ـبــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،وعلى
رأسـهــم نجوم برشلونة وري ــال مدريد
مثل أندريس إينييستا وإيكر كاسياس
الــذيــن طــالـبــوا ب ــ»ف ــارق أق ــل فــي تــوزيــع
ح ـقــوق الـنـقــل الـتـلـفــزيــونــي ب ــن أنــديــة
الدرجات األولى والثانية والثالثة».
وأوضـحــت املحكمة أن قــرارهــا بمثابة
تدبير مؤقت قبل الحكم باألساس في
حزيران املقبل.
وكانت الحكومة اإلسبانية قد اتخذت

إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إصـ ــاح ـ ـيـ ــة وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ـهــا
البرملان تنهي العمل بالنظام السابق،
الـ ـ ـ ــذي عـ ـل ــى أس ـ ــاس ـ ــه كـ ــانـ ــت األنـ ــديـ ــة
نفسها تتفاوض وتبيع حقوق النقل
ملبارياتها.
وب ـح ـســب اإلصـ ــاحـ ــات الـ ـج ــدي ــدة ،تم
تــوزيــع ع ــائ ــدات الـنـقــل بـنـسـبــة  90في
املـئــة ألنــديــة ال ــدرج ــة األولـ ــى ،و 10في
املئة فقط ألندية الدرجة الثانية.
وكـ ـ ــان اإلضـ ـ ـ ــراب س ـيــؤثــرع ـلــى نـهــايــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدخ ـ ــل م ــرح ـل ـت ـي ــه
األخيرتني ،باإلضافة الى نهائي كأس
امللك بني برشلونة وأتلتيك بلباو على
ملعب «كامب نو».
وي ــرى مــراق ـبــون أن ال ـص ــراع سياسي
وناتج من خصومة قديمة بني رئيس
رابطة الدوري خافيير تيباس ورئيس
االتحاد أنخل مــاري فيار الــذي يشغل
أي ـضــا مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس االت ـحــاد
الدولي «فيفا».

