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رياضة

ّ
صيف موناكو يهدد إنجازاته
الكرة الفرنسية

ُ
ال يتصرف موناكو كفريق ت ّوج
باللقب الموسم الماضي ،أو وصل
الى نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا .بل على العكس ،تبدو سوق
انتقاالته كفريق ينهار ،حيث باع
 6العبين معظمهم بارزون في
التشكيلة األساسية ،وتعاقد مع
آخرين ال يرتقون الى المستوى
المنشود ،ما يضع الفريق تحت
مقصلة االنهيار مجددًا

هادي أحمد
ت ـض ــع ك ــل األنـ ــديـ ــة ث ـق ـل ـهــا ف ــي س ــوق
االنتقاالت الصيفية تحديدًا ،إذ تأتي
قبل انطالق املوسم الكروي بأسابيع
قليلة .لكن موناكو ،النادي الفرنسي
ال ــذي ج ــذب األضـ ــواء الـيــه فــي املــوســم
األخ ـي ــر ،يـقــف وح ـي ـدًا مــن دون إج ــراء
تعاقد يلفت النظر ،بل فــوق ذلــك ،باع
ع ــددًا م ــن الــاع ـبــن امل ـه ـمــن ،م ــن دون
ت ـع ــوي ـض ـه ــم ب ــآخ ــري ــن مـ ــن امل ـس ـت ــوى
نفسه.
ع ــدد الــاع ـبــن ال ــذي ــن تـخـلــى عـنـهــم ال
ّ
يعد صغيرًا بالنسبة إلى الفرق .ستة
الع ـبــن بــاعـهــم فــي "م ـيــركــاتــو" واح ــد.
تـعــاقــد مــانـشـسـتــر سـيـتــي مــع ظهيره

ب ـن ـجــامــان م ـي ـنــدي م ـقــابــل  58مـلـيــون
يــورو .كذلك ،تيموي باكايوكو انتقل
الــى تشلسي مقابل  45مليون يــورو،
وال ـب ــرت ـغ ــال ــي بـ ـي ــرن ــاردو سـيـلـفــا الــى
سيتي مقابل حوالى  50مليون يورو.
فــال ـيــر ج ـيــرمــان أي ـضــا ال ــى مرسيليا
م ـق ــاب ــل  8م ــاي ــن ي ـ ـ ـ ــورو ،وامل ـغ ــرب ــي
ن ـب ـيــل درار ال ـ ــى ف ـنــرب ـخ ـشــه ال ـتــركــي
مـقــابــل  5مــايــن ي ــورو ،وع ـبــدو ديــاال
الــى ماينتس مـقــابــل  5مــايــن يــورو،
وكورونتان جان الى تولوز مقابل 3.5
ماليني يورو.
ّ
مفاجئ تخلي موناكو عن كل هــؤالء.
والــذي قد يفاجئ الجميع هو اقتراب
بـيـعــه ألبـ ــرز مــواه ـبــه كـيـلـيــان مـبــابــي
ال ــذي م ــن املـمـكــن أن يـنـتـقــل ال ــى ري ــال

مدريد في صفقة قياسية مقابل 180
مليون يورو.
يملك موناكو مواهب شابة قادرة على
ً
حـمــل الـفــريــق ال ــى األل ـق ــاب ،فـضــا عن

نجح موناكو عكس
سان جيرمان وسيتي
في الموسم الماضي
في الوصول الى مراده

ّ
فسيحصل
أنه لو قرر بيعها بأكملها
ً ّ
أم ــواال تمكنه مــن صناعة فــريــق آخــر.
ً
ه ـ ــذا س ـي ـت ـط ـلــب وقـ ـت ــا ط ــوي ــا مـثـلـمــا
ح ـص ــل م ـع ــه ب ـع ــد م ـج ــيء امل ـل ـي ــاردي ــر
الــروســي ديميتري ريبولوفليف إلى
سدة رئاسة النادي.
تـ ـخـ ـل ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي عـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــن بـ ـه ــذا
املـ ـسـ ـت ــوى ،وتـ ـع ــاق ــد فـ ــي املـ ـق ــاب ــل مــع
آخــريــن يـعـتـبــرون مــن الـصــف الـثــانــي،
وأدنـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة مـ ــن الـ ــراح ـ ـلـ ــن ،يــأتــي
أبــرزهــم البلجيكي ي ــوري تيليمانس
من أندرلخت مقابل  25مليون يــورو،
وال ـه ــول ـن ــدي ت ـي ــران ــس كــون ـغــولــو من
فينورد مقابل  13مليون يورو.
ال يـعـتـبــر ه ــذا إج ـ ـ ـ ً
ـراء ط ــارئ ــا تـتـخــذه
اإلدارة م ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـع ــوي ــض رح ـي ــل

باع
موناكو
العديد
من العبيه
المؤثرين
ومن
المحتمل
أن يخسر
أبرزهم
مبابي
(أرشيف)

رونالدو أمام قوس العدالة
كما النجم األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة
اإلسباني ،مثل أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
العب ريال مدريد أمام محكمة قرب العاصمة اإلسبانية،
في قضية ّ
تهرب ضريبي بقيمة
 14,7ماليني يورو.
وحضر رونالدو أفضل العب
في العالم أربع مرات ،آخرها العام
املاضي ،إلى محكمة ضاحية
بوزيولو دي ألكارون الراقية
حيث يقيم ،بعد انتهاء إجازته
الصيفية.
ومثل رونالدو أمام القاضي عند
الساعة  12,30ظهرًا بتوقيت
بيروت .ووصل النجم البرتغالي
إلى املحكمة في سيارة ذات زجاج داكن ولم يدل بأي
تصريح لوسائل اإلعالم حيث كان أكثر من  100صحافي
بانتظاره منذ ساعات الصباح األولى.

سوق االنتقاالت

يأس في برشلونة بشأن نيمار:
ال يزال الجميع بانتظار أن يكشف
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي نـ ـيـ ـم ــار ،الع ــب
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،ع ــن «ك ـل ـمــة
السر» حول مستقبله بني البقاء أو
االنتقال ،التي تشير كافة املعطيات
إلى أنها :باريس سان جيرمان.
ه ــذا مــا يـتـعــزز يــومــا إث ــر ي ــوم ،ومــا
ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا أم ـ ـ ــس م ـ ــن عـ ـن ــاوي ــن
ال ـص ـحــف ال ـكــاتــالــون ـيــة امل ـقـ ّـربــة من
«الـبــرســا» الـتــي يـبــدو كمن لــو أنها
يـئـســت مــن بـقــاء نـيـمــار فــي املــديـنــة
اإلسبانية ،وهــذا واضــح مــن غالف
ص ـح ـي ـف ــة «س ـ ـ ـبـ ـ ــورت» أمـ ـ ــس الـ ــذي
اح ـت ـل ـتــه ص ـ ــورة ن ـي ـم ــار م ــع ع ـب ــارة
«سيرحل» ،في إشارة معاكسة إلى
الصورة التي نشرها العب الفريق
ج ـي ــرار بـيـكـيــه ق ـبــل أس ـب ــوع وال ـتــي

يظهر فيها مع زميله البرازيلي مع
ً
كلمة «سيبقى» والتي أثــارت جدال
كبيرًا.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي لـكــرة ال ـقــدم (يــوي ـفــا) أنــه
سـيـتــدخــل ف ــي ال ـج ــدل ال ــدائ ــر حــول
الرحيل املحتمل لنيمار.
وأوض ــح االت ـح ــاد أن ــه سـيـحـقــق في
ان ـت ـقــال ن ـيـمــار إل ــى س ــان ج ـيــرمــان،
في حال إتمام الصفقة ،بالرغم من
عدم تلقيه شكوى بهذا الخصوص،
وذل ـ ــك ح ـت ــى يـ ـك ــون ع ـل ــى ي ـق ــن مــن
احترام «قواعد اللعب النظيف».
وأك ـ ـ ــد املـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـق ــواع ــد
«يويفا» ،أندريا
اللعب النظيف في ّ
ترافيرسو ،أنه لم يتلق أي شكاوى
حتى اآلن ،وأشــار إلــى أن «التعاقد

املـ ـحـ ـتـ ـمـ ــل ل ـ ـفـ ــريـ ــق بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ــان
جيرمان مع نيمار سيكون له تأثير
في األوضــاع االقتصادية بالنادي
ستستمر لسنوات عديدة».
وت ــاب ــع« :ي ـج ــب ع ـلــى ب ــاري ــس ســان
جـ ـي ــرم ــان احـ ـ ـت ـ ــرام قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ــب
ال ـن ـظ ـيــف ،ع ـلــى غـ ــرار كــافــة األنــديــة
في أوروبــا ،ويجب أن ُيثبتوا أنهم
لــم يتعرضوا لخسائر تتجاوز 30
مليون يورو ،على مدار  3سنوات».
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«سـبــورت» أن برشلونة بــات قريبًا
من الحصول على النجم البرازيلي
اآلخ ـ ـ ــر ك ــوت ـي ـن ـي ــو الع ـ ــب ل ـي ـف ــرب ــول
ً
اإلنكليزي ليكون بديال ملواطنه.
غ ـي ــر أن ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ن ـي ـم ــار

