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رياضة

أعلنت محكمة
مدينة بارما
إفالس النادي
(أرشيف)

الكرة اإليطالية

ناد شجاع
بارما نحو الزوال :نهاية ٍ
بارما ،الفريق الذي أمتع
ّ
محبي كرة القدم خالل الفترة الذهبية
للدوري اإليطاليّ ،
وقدم مجموعة من
النجوم وارتدى قميصه العديد من
األسماء الكبيرة ،أمثال :بوفون ،كانافارو،
تورام ،كريسبو ،فيرون ،زوال ،ناكاتا ،أورتيغا
وتافاريل وغيرهم؛ يعيش حاليًا أزمة
ّ
مالية خانقة قد تودي به وبتاريخه
إلى الزوال نهائيًا
نابولي ــ محمد خليل
ما إن أطلق الحكم االسكوتلندي هيو
داالس صافرة ختام املباراة النهائية
ل ـكــأس االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ع ــام 1999
في موسكو ،حتى انطلقت األفراح في
مدينة بارما التي كانت تعيش أحلى
ّ
الكروية وقتذاك .عامذاك أحرز
أيامها
ّ
بارما لقبه الرابع أوروبيًا ليصبح من
ً
تمثيال إليطاليا قـ ّ
ـاريــا
أفـضــل الـفــرق
خلف ميالن ويوفنتوس وإنتر.
بـعــد تـلــك الـلـيـلــة ال ــروس ـ ّـيــة الجميلة،
لم تتوقف طموحات جمهور الفريق
األزرق واألصـ ـ ـف ـ ــر ع ـن ــد هـ ـ ــذا الـ ـح ـ ّـد،
بـ ــل كـ ـ ــان ي ـح ـل ــم بـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ـ ّـرس فــري ـقــه
نفسه رقـمــا صعبًا عـلــى خــريـطــة كــرة
الـقــدم األوروب ـ ّـي ــة .لــم ُي ــدرك الجمهور
حينها أن سياسة مالك نــادي بارما
كــالـيـسـتــو تــان ـســي س ـت ـحــول األح ــام
ال ـ ــى ك ــوابـ ـي ــس فـ ــي غـ ـض ــون س ـن ــوات
قليلة ،اذ ّ
تبي ان بارما لم يكن سوى
ّ
واجهة لنشاطات مالية غير شرعية
ي ـق ــوم ب ـه ــا م ــال ـك ــه! هـ ــذا األخـ ـي ــر ك ــان
الشهيرة في
يرأس شركة «بارماالت»،
ّ
مـجــال صـنــاعــة األل ـب ــان ومـشـتــقــاتـهــا،
ُ
وك ــان ــت ت ـع ــان ــي م ــن ت ــراك ــم ال ــدي ــون،
ل ـك ـنــه اس ـت ـط ــاع رغـ ــم ذلـ ــك ال ـح ـصــول
على ق ــروض مــالـ ّـيــة بمساعدة بعض
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ف ـح ـ ّـول ـه ــا إل ـ ــى شــركــة
م ـســاه ـمــة وط ــرح ـه ــا ف ــي ال ـب ــورص ــة.
الحقًا ،اشترى نادي بارما وبدأ بضخ
امل ــايــن ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت .بــاتــت
هذه املدينة الصغيرة مقصدًا للنجوم

والالعبني الذين يطمحون الــى الفوز
ب ــاأللـ ـق ــاب .ل ــم ت ـك ــن ت ـل ــك ال ـت ـع ــاق ــدات
واإلنـ ـج ــازات س ــوى ضـمــانــة تثبت أن
«بــارمــاالت» تملك السيولة ووضعها
املــالــي مـمـتــاز ،مــا يساعد تانسي في
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـق ــروض
كــونــه يـمـلــك واح ـ ـدًا م ــن أف ـضــل أنــديــة
إيطاليا .بعدها بسنوات وتحديدًا في
ُ
عــام  ،2003تـ ّـم فضح تانسي وكشفت
إح ــدى أك ـبــر عـمـلـيــات االح ـت ـيــال التي
ّ
ُ
ـوقــب على
ه ــزت إيطاليا وأوروب ــا وعـ ِ
أثــرهــا بالسجن .كــانــت هــذه الحادثة
بمثابة الصفعة التي أفاقت جماهير
بارما من حلمها الجميل وقضت على
ّ
ّ
الوردية التي عاشتها .لكن أكثر
األيام
املتشائمني منهم لــم يتوقع أن تصل
األم ــور إلــى مــا هــي عليه اآلن ،اذ بعد
ثالثة مواسم على كارثة «بارماالت»،
اشترى رجل األعمال الشاب توماتسو
غـ ـ ـي ـ ــراردي الـ ـ ـن ـ ــادي .ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،لــم
يحقق الـفــريــق الكثير ،فـكــان مــن فرق

وس ــط الـتــرتـيــب ،حـتــى إن ــه سـقــط إلــى
الــدرجــة الثانية ملــوسـ ٍـم واح ــد ،إلــى أن
ع ـ ّـن روب ــرت ــو دونـ ــادونـ ــي م ــدرب ــا في
موسم  ،2012-2011حيث بدأت األمور
بــال ـت ـح ـســن ت ــدريـ ـج ــا ل ـي ـب ـلــغ ال ـفــريــق
بعدها مسابقة «يوروبا ليغ» ،فكانت
بمثابة املكافأة لجمهور ُحرم من رؤية
فريقه ّ
قاريًا لسبعة مواسم متتالية.
ّ
ّ
لكن املحظور وقــع .وكــأن النادي بات
ع ـل ــى م ــوع ـ ٍـد م ــع امل ـش ــاك ــل واألزم ـ ـ ــات
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة .ف ــانـ ـتـ ـه ــى امل ـ ــوس ـ ــم ورف ـ ــض
االتحاد اإليطالي منح بارما رخصة
الـلـعــب فــي أوروبـ ــا بسبب ع ــدم دفعه
 ٣٠٠أل ــف ي ـ ــورو ،عن
ض ــرائ ــب بـقـيـمــة ُ
ع ـشــرة مــن العـبـيــه امل ـع ــاري ــن .لـكــن من
جديد ،ما خفي كان أسوأ ،اذ حني قام
ّ
املالي في
االتحاد األوروبي بالتدقيق
ّ
كشوفات الناديّ ،
تبي له أن بارما كان
ّ
ُيخفي مشاكله ّ
املالية ّوأن األمور أسوأ
بكثير مـمــا كــان مـتــوقـعــا .ورب ـمــا كــان
الوضع املالي لغيراردي وراء اتخاذه

سيتم حل بارما
وتغيير اسمه ليبدأ
مجددًا من دوري الهواة
ه ــذا ال ـق ــرار ف ــي ظ ــل الـضــائـقــة املــالـ ّـيــة
ال ـتــي يـمــر ب ـهــا ،ف ـق ـ ّـرر الـتـنـحــي وبـيــع
الـ ـن ــادي ف ــي ب ــداي ــة امل ــوس ــم ال ـحــالــي،
وهو ما نجح بفعله في كانون األول
ّ
املشجعون خيرًا
املــاضــي ،ليستبشر
مع وصول مستثمرين أجانب.

تقارير أخرى
على موقعنا

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )31

إيطاليا (المرحلة )29

ألمانيا (المرحلة )27

ارسنال  -ليفربول ()14,45
افرتون  -ساوثمبتون ()17,00
مانشستر يونايتد  -استون فيال ()17,00
وس ــت بــرومـيـتــش الـبـيــون  -كــويـنــز بــارك
رينجرز ()17,00
ليستر سيتي  -وست هام يونايتد ()17,00
سوانسي سيتي  -هال سيتي ()17,00
تشلسي  -ستوك سيتي ()19,30

 -السبت:

 -السبت:

روما  -نابولي ()13,30
كالياري  -التسيو ()16,00
باليرمو  -ميالن ()16,00
اتاالنتا  -تورينو ()16,00
جنوى  -اودينيزي ()16,00
انتر ميالنو  -بارما ()16,00
ساسوولو  -كييفو فيرونا ()16,00
هيالس فيرونا  -تشيزينا ()16,00
فيورنتينا  -سمبدوريا ()19,30
يوفنتوس  -امبولي ()22,00

فرايبورغ  -كولن ()16,30
هــوفـنـهــايــم  -بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ
()16,30
فيردر بريمن  -ماينتس ()16,30
اينتراخت فرانكفورت  -هانوفر ()16,30
فولسبورغ  -شتوتغارت ()16,30
باير ليفركوزن  -هامبورغ ()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد  -ب ــاي ــرن ميونيخ
()19,30

 األحد:بيرنلي  -توتنهام ()15,30
سندرالند  -نيوكاسل يونايتد ()18,00
 االثنني:كــري ـس ـتــال بـ ــاالس  -مــانـشـسـتــر سيتي
()22,00

 األحد:اوغسبورغ  -شالكه ()16,30
هيرتا برلني  -بادربورن (.)18,30

ّ
مالكو النادي ُ
الجدد اكتشفوا أن قيمة
دي ــون ال ـنــادي هــي  ٢٠٠مـلـيــون يــورو
تقريبًا ،وهــو رقــم كبير بالنسبة الى
ـاد صـغـيــر مـثــل ب ــارم ــا ،ف ـبــاعــوه في
نـ ٍ
شهر شباط ملستثمرين إيطاليني ّ
وتم
تعيني جامبييترو مانينتي رئيسًا.
هـ ــذا األخـ ـي ــر ص ـ ـ ّـرح بـ ــأن ق ـي ـمــة ش ــراء
بــارمــا كانت مقابل يــورو واحــد فقط.
وف ــي ظ ــل وصـ ــول الـعـجــز امل ـ ـ ّ
ـادي إلــى
 ٤٠ألف يورو في خزائنه ،أعلن
وجود ّ
النادي أنه ليس لديه ما يكفي لسداد
بدالت الكهرباء ورواتب موظفي األمن
وسيارة اإلسعاف حتى نهاية املوسم،
لــذا طلب اللعب مــن دون جمهور في
مـبــاراتــه أم ــام أوديـنـيــزي لـعــدم قدرته
على دفــع روات ــب موظفي أمــن ملعب
إينيو تارديني ،وقد رفض الالعبون
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـط ـل ــب
وتأجلت املباراة وكذلك املباراة التالية
أمــام جنوى .ووصلت األمــور إلى ّ
حد
بيع باص الفريق الخاص وسياراته
ُ
وحـ ـ ِـجـ ــزت م ـقــاعــد االح ـت ـي ــاط وأثـ ــاث
ّ
غرف املالبس وتقرر بيعها في املزاد
انـطــاقــا مــن مبلغ  ٥آالف ي ــورو .هــذا
الــوضــع املــأســوي لــم يسلم منه فريق
الشباب ،فخرج مدربه وهداف الفريق
السابق األرجنتيني هرنان كريسبو
ّ
لـيـقــول إن العـبـيــه يـسـتـحـ ّـمــون بمياه
ـاردة لعدم وجــود الكهرباء لتشغيل
بـ ّ
السخانات.
ّ
حاليًا،
تبدو أمور بارما شبه منتهية
ُ
سيكمل الفريق املــوســم ،لكن محكمة
املــديـنــة أعـلـنــت أف ــاس ــه ،مــا قــد يعني
ّ
حــلــه وتغيير اسـمــه لـيـبــدأ مــن جديد
ّ
فــي دوري ال ـه ــواة بــاسـ ٍـم مختلف إل
فـ ــي حـ ـ ــال ب ـي ـع ــه مل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ُجـ ـ ــدد،
وه ــو أم ــر مستبعد الع ـت ـب ــارات ع ــدة.
ّأول هــذه االع ـت ـبــارات أن قيمة ديونه
كبيرة ّ
صغير
فريق
جدًا بالنسبة إلى
ٍ
ٍ
بمداخيل وعائدات ّمحدودة .ثانيها،
ّ
ّ
شعبية
ألن ــه لـيــس نــاديــا ج ــذاب ــا ول ــه
كبيرة كميالن أو يوفنتوس أو إنتر،
وبالتالي ال يصلح لالستثمار ووضع
ّ
ّ
خطة للنهوض به ألن نجاح هذا األمر
مضمون على اإلطالق.
غير
ٍ
ـاد ش ـ ـج ـ ــاع ،إذ ي ـ ـبـ ــدو أن
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ـة
ـ
ي
ـا
نـ ـه ـ
ٍ
ّ
محبيه
بــارمــا سيبقى فـقــط فــي قـلــب
وذاكرتهم.

