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رياضة

الكرة األلمانية

خاميس ...مكسب بايرن خسارة للريال
بسرعة قياسية ،قطف بايرن ميونيخ
األلماني النجم الكولومبي خاميس
رودريغيز باستعارته من ريال مدريد
اإلسباني لعامين مع بند يتيح شراءه .هي
صفقة رابحة بكل المقاييس للبافاري
وخاسرة في المقابل للملكي
حسن زين الدين
كان واضحًا أن بايرن ميونيخ األملاني
ل ــن يـ ــدع سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
تـقـفــل أب ــواب ـه ــا م ــن دون إب ـ ــرام صفقة
كـبــرى .الـبــافــاري كــان يحتاج إلــى اسم
كـ ـبـ ـي ــر لـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــات ف ـن ـيــة
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة ي ـ ـعـ ــزز بــه
صـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــه ،رغـ ـ ـ ــم قـ ـ ــدوم
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــورونـ ـت ــان
تـ ــول ـ ـي ـ ـسـ ــو مـ ـ ـ ــن ل ـ ـيـ ــون
بـمـبـلــغ ه ــو األعـ ـل ــى في
تــاريــخ ال ـن ــادي ،غـيــر أن
األخير ال يــزال في عداد
املـ ــواهـ ــب .ل ـك ــن ال ـح ـيــرة
ك ـ ــان ـ ــت ح ـ ــاض ـ ــرة لـ ــدى
مـشـجـعــي الـ ـن ــادي ،ذلــك
أن ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لبايرن ،كارل  -هاينتس
روم ـي ـن ـي ـغ ـيــه ،أكـ ــد قـبــل
ّ
عبر الرئيس التنفيذي،
فترة أن ناديه ال يصرف
كارلس  -هاينتس
املـ ـب ــال ــغ ال ـط ــائ ـل ــة لـضــم
في
السعادة
رومينيغيه ،عن
ن ـ ـج ـ ــوم .ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـي ــرة
خاميس
لضم
بايرن ميونيخ
ت ـ ـبـ ــددت ظـ ـهـ ـي ــرة أم ــس
رودريغيز ،حيث قال" :نحن عندما أعلن بطل أملانيا،
مسرورون لتمكننا من إنجاز عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـفـ ــاجـ ــئ،
هذا االنتقال" ،مضيفًا" :ضم حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ال ـن ـجــم
خاميس كان األمنية األكبر
الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي خــام ـيــس
ملدربنا كارلو أنشيلوتي،
رودريغيز باإلعارة ملدة
بعد تجربتهما الناجحة في عــامــن مــن ري ــال مــدريــد
العمل معًا في مدريد" .وتابع :اإلس ـبــانــي .ه ـكــذا ،حقق
"خاميس العب ّ
بايرن مبتغاه ولم يحد
متنوع جدًا.
عــن امل ـبــدأ ال ــذي وضعه
يسجل األهداف بنفسه،
ويصنع الكثير منها ،إضافة رئ ـي ـســه ،إذ إن الصفقة
ّ
س ـ ـت ـ ـكـ ــلـ ــف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي 5
الى ذلك كله هو رائع في
الكرات الثابتة .ال شك في أن مــايــن ي ــورو فــي الـعــام
هذا االنتقال يرفع من نوعية ال ــواح ــد م ــع ب ـنــد يتيح
ش ــراء الــاعــب فــي 2019
فريقنا".
م ـ ـقـ ــابـ ــل  35,2م ـل ـي ــون
ي ــورو بـحـســب صحيفة
"بـ ـيـ ـل ــد" .إن ـ ـهـ ــا ،ال ش ــك،
صفقة ناجحة بكل املقاييس للبافاري
ويمكن قراءتها من زوايــا عــدة تتعلق
بالنادي األملاني وخصمه اإلسباني.
ً
أوال ،إن وص ــول خــامـيــس إل ــى ملعب

أمنية أنشيلوتي
تتحقق

أسباب عديدة
ّ
ترجح نجاح
خاميس مع
بايرن ميونيخ
(أرشيف)

"ألـ ـي ــان ــز أري ـ ـنـ ــا" أقـ ـف ــل ال ـ ـبـ ــاب ت ـمــامــا
ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ال ـن ـجــم
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
كـمــا ك ــان ُي ـت ــداول فــي وســائــل اإلع ــام
املختلفة.
ثانيًا ،حصل بايرن على نجم موهوب
ومتعدد األدوار ،وأهمها قدرته على
ص ـن ــاع ــة األهـ ـ ـ ـ ــداف ك ـم ــا تـسـجـيـلـهــا،
ً
فـضــا عــن مـيــزة أن ــه سيلعب مـجــددًا
تحت قيادة مدربه اإليطالي السابق
في امللكي الذي كانت له اليد الطولى
في قدومه إلى الريال حيث تألق معه،
ومن ثم إلى البايرن ،وهذا ما سيمنح
الكولومبي الثقة واالن ــدم ــاج سريعًا
في الفريق األملاني.
أم ـ ــا مـ ــؤشـ ــرات نـ ـج ــاح ه ـ ــذه الـصـفـقــة
ف ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،وأب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا أن خ ــام ـي ــس
سيعطي كــل مــا يملك فــي فريق كبير
مـثــل بــايــرن وأي ـضــا لـيـثــأر مــن الــريــال
ب ـعــدمــا عــانــى م ــا ع ــان ــاه ف ــي صـفــوفــه
ّ
وتحول في عهد املدرب الفرنسي زين
الدين زيــدان إلــى أسير ملقعد البدالء،
رغ ــم ال ــوع ــود ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـصــل إلــى

مسامعه فــي كــل مــرة بــأنــه سيحصل
على فرصته.
أضف إلى ذلك ،فإن ما سيمنح الراحة
لـخــامـيــس ف ــي إق ـل ـيــم ب ــاف ــاري ــا ه ــو أن
الـبــايــرن ب ــارع فــي احـتـضــان الالعبني
الــوافــديــن إلــى صـفــوفــه .ون ــادرًا ،حتى
ال نـقــول مطلقًا ،مــا ُيسمع عــن خالف
لالعب مع املدرب أو اإلدارة فيه ،وهذا
ما كان يحتاج إليه الكولومبي الذي
حمل موهبته من مدينة كوكوتا على

استعار بايرن
خاميس لمدة عامين
مع بند يتيح شراءه

الحدود الفنزويلية إلى أوروبا.
ثــالـثــا ،إن بــايــرن أظـهــر مـجــددًا ذكــاءه
بعدم املخاطرة بدفع مبلغ كبير مقابل
العب ،بل عمد إلى استعارته كتجربة
غير مكلفة قبل عملية الشراء ،وهذا ما
فعله فــي صفقة الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان م ــن يــوفـنـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،اذ
تــأكــد مــن ق ــدرة الــاعــب عـلــى االرت ـقــاء
الــى مستوى الـضـغــوط فــي بــايــرن ثم
ّ
ضمه نهائيًا.
رابـ ـع ــا ،فـ ــإن الـ ـب ــاف ــاري ال ـب ــاح ــث منذ
عـ ــام  2014ع ــن اسـ ــم ك ـب ـيــر ب ـعــد آخــر
ال ـن ـج ــوم ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى ص ـف ــوف ــه أال
وهو البولوني روبرت ليفاندوفسكي
(الذي حتى اكتسب مزيدًا من الشهرة
م ـعــه) فــإنــه قـطــف ه ــذا االس ــم بصفقة
راب ـحــة ل ـيـ ّ
ـرد الـتـحـيــة فــي الــوقــت ذاتــه
للريال غريمه على امللعب (وليس في
املكاتب بحصول أكثر من صفقة بني
الجانبني في الفترة األخـيــرة) بعدما
تـمـكــن امل ـل ـكــي م ــن أن يـخـطــف الـنـجــم
طوني كــروس الــذي يتألق فــي ملعب
"ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو" حــالـيــا وال ــذي

ندم عليه البافاريون كثيرًا.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
ُ
النقطة األخيرة ،فإن هذه الصفقة تعد
خــاســرة بـكــل املـقــايـيــس لــريــال مــدريــد
ال ـ ـ ــذي اش ـ ـتـ ــرى خ ــام ـي ــس فـ ــي صـيــف
 2014م ــن مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي مـقــابــل
 80م ـل ـيــونــا ،وإذا ب ــه ي ـع ـيــره لـبــايــرن
ل ـع ــام ــن م ـق ــاب ــل  5م ــاي ــن ي ـ ــورو فــي
العام الــواحــد مع بند يتيح شــراءه بـ
 35,2مليون يورو ،أي أن امللكي مرشح
لـخـســارة حــوالــى نصف املـبـلــغ ،وهــذا
ليس بغريب عليه وقد حصل سابقًا
مع العديد من الالعبني مثل البرازيلي
كاكا الــذي اشـتــراه بـ  68مليون يورو
ثــم عــاد إلــى مـيــان مجانًا وكــذلــك مع
أسـيـيــر إي ــارام ـن ــدي ال ــذي اش ـت ــراه من
ريــال سوسييداد في  2013مقابل 32
مـلـيــون ي ــورو ثــم ع ــاد وبــاعــه للفريق
ذاته في  2015مقابل  17مليون يورو.
هكذا ،كانت صفقة خاميس من ريال
م ــدري ــد إل ــى ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ال ـحــدث
أم ـ ـ ـ ــس ،وي ـ ـب ـ ــدو أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـن ـهــا
سيطول في املوسم املقبل.

سوق االنتقاالت

غوارديوال يقرصن صفقة مبابي

يتوقع أن يترك مبابي موناكو قريبًا (أ ف ب)

بـ ـع ــد ك ـ ـ ــام كـ ـثـ ـي ــر ع ـ ــن انـ ـتـ ـق ــال ــه ال ــى
باريس ســان جيرمان أو ريــال مدريد
اإلسباني أو أرسـنــال اإلنكليزي ،بات
املوهوب الفرنسي كيليان مبابي على
رادار مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي،
حـيــث ي ـبــدو م ــدرب األخ ـيــر اإلسـبــانــي
جوسيب غوارديوال مستعدًا لقرصنة
أي صفقة تـخــص نـجــم مــونــاكــو بطل
فرنسا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية،
التقى غــوارديــوال مبابي على العشاء
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أث ـ ــار
التكهنات حول إمكانية انتقال األخير
إلـ ــى "ال ـس ـي ـت ـي ــزن ــس" ،وخ ـص ــوص ــا أن
ه ــذا األس ـل ــوب اع ـت ـمــده "ب ـي ــب" سابقًا
السـتـقـطــاب أبـ ــرز ال ـن ـجــوم ال ــى الـفــرق

التي أشرف عليها.
لكن رغــم العشاء الــذي جمع الطرفني،
فـ ــإن ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ي ــزال
املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ـض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب،
وخـصــوصــا أنــه مستعد لــدفــع الــراتــب
األكبر له.
أمــا ريــال مــدريــد ،فيستعد لبيع العب
وسطه الكرواتي كوفاسيتش من أجل
ت ـمــويــل صـفـقــة م ـبــابــي ،ف ــي ح ــن أكــد
مدرب أرسنال الفرنسي أرسني فينغر
أن ناديه لم ينسحب من السباق على
ضم املهاجم البالغ من العمر  18عامًا.
وك ـش ــف ف ـي ـن ـغــر أي ـض ــا ع ــن اه ـت ـمــامــه
بــزم ـيــل م ـبــابــي ف ــي مــونــاكــو تــومــاس
لـ ـيـ ـم ــار كـ ـمـ ـه ــاج ــم داع ـ ـ ـ ــم ألل ـك ـس ـن ــدر
الكازيت الــذي ضمه األسبوع املاضي

مـ ـ ــن ل ـ ـ ـيـ ـ ــون .ك ـ ـمـ ــا أكـ ـ ـ ــد أن م ـه ــاج ـم ــه
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـي ــس ســان ـش ـيــز
سيبقى في صفوف الفريق ،متوقعًا أن
يمدد عقده الذي ينتهي املوسم املقبل.
وليس بعيدًا من لندن ،أصبح املهاجم
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ألـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارو م ـ ـ ــورات ـ ـ ــا م ـحــط
اه ـت ـمــام اإلي ـط ــال ــي أن ـطــون ـيــو كــونـتــي
مــدرب تشلسي بطل إنكلترا ،الساعي
إل ــى تـعــويــض فـشـلــه ف ــي الـتـعــاقــد مع
البلجيكي روميلو لوكاكو املنتقل الى
مانشستر يونايتد.
وذكرت وسائل اإلعالم البريطانية أن
تشلسي ق ـ ّـدم عــرضــا الــى ري ــال مدريد
لـضــم م ــورات ــا ،لـكــن اإلع ــام اإلسـبــانــي
أفــاد بــأن املهاجم الشاب قد يبقى مع
ال ــري ــال ل ـي ـقــاتــل ع ـلــى م ــرك ـ ٍـز أس ــاس ــي.

وقــد يلجأ كونتي فــي حــال فشل ضم
موراتا الى التعاقد مع مواطن األخير
املخضرم فرناندو يورنتي ( 32عامًا)
كـخـيــار اح ـت ـيــاطــي ،لــإسـبــانــي اآلخ ــر
دي ـي ـغــو كــوس ـتــا امل ـت ــوق ــع رح ـي ـلــه عــن
الفريق.
يــذكــر أن تـشـلـســي ت ـعــاقــد م ــع العـبــن
حتى اآلن ،هما :الحارس األرجنتيني
ويـ ـل ــي ك ــاب ــايـ ـي ــرو ،وامل ـ ــداف ـ ــع ال ــدول ــي
األملــانــي أنطونيو رودي ـغــر مقابل 29
مـلـيــون جنيه اسـتــرلـيـنــي .لكنه خسر
أم ـ ـ ــس مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـ ـش ـ ــاب دوم ـي ـن ـي ــك
ســوالنـكــي ،املـتــوج أخـيـرًا مــع املنتخب
اإلنكليزي بلقب كأس العالم للشباب،
ّ
حيث فضل االنتقال الى ليفربول بعد
نهاية عقده مع "البلوز".

