20

الخميس  3آب  2017العدد 3241

رياضة
أبلغ نيمار
ناديه
برشلونة
بقراره الرحيل
عنه (أ ف ب)

الحدث

نيمار اختار الرحيل ...واالنتحار
حصل ما كان متوقعًا وما كان يخشاه محبو
برشلونة .نيمار أنهى المشوار مع النادي الكاتالوني،
وأبلغه برحيله عنه ،ثم أدار ظهره ومشى ،ليترك
فراغًا وأسئلة كثيرة ،أولها عن سبب عيش برشلونة
هذه األزمة مرارًا ،وعن خطته المقبلة لصرف المبلغ
ِّ
سيحصله من خالل فسخ نجمه البرازيلي
الضخم الذي
لعقده معه
ميسي ِّ
مودعًا نيمار :أحبك كثيرًا
مع إعالن نيمار رحيله عن برشلونة ،كان النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
صاحب الرسالة األكثر عاطفية ،حيث َّ
ودع زميله البرازيلي من خالل ما نشره في
حسابه الشخصي على «انستاغرام» ،حيث ترك شريط فيديو يضم صورًا لهما
بقميص النادي ،مرفقًا إياه برسالة جاء فيها« :كانت سعادتي كبيرة بتمضية
سنوات معك .صديقي نيمار جونيور .أتمنى لك املزيد من التوفيق في هذه املرحلة
الجديدة من حياتك .إلى اللقاء».
وأنهى ميسي الرسالة بثالثة أحرف هي
اختصار لعبارة «تي كييرو موتشو»
باإلسبانية ،وتعني «أحبك كثيرًا».
ّ
ورد نيمار على ما نشره ميسي بالقول:
«شكرًا أخي .سأفتقدك».
بدوره ،كتب الفرنسي صامويل أومتيني على
«تويتر»« :أتمنى لك التوفيق في مسيرتك
املستقبلية»ّ ،
ليرد عليه نيمار بالقول« :شكرًا
صامو!».

شربل ّ
كريم
ارتـ ـ ــاح ن ـي ـم ــار ،وارت ـ ـ ــاح بــرش ـلــونــة،
وارتـ ـ ـ ــاح ع ــال ــم ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ــأس ــره.
وه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـك ـ ــام لـ ـي ــس مـ ـب ــالـ ـغ ــا ف ـيــه
أب ـدًا ،إذ إن مسألة رحيل نيمار عن
الـنــادي اإلسـبــانــي مــن عــدمــه أتعبت
الجميع ،من إدارة «البرسا» ،مرورًا
ً
ب ـ ـج ـ ـهـ ــازه ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ــى
زم ــائ ــه ال ــاع ـب ــن .ك ــذل ــك ،ل ــم يـسـلــم
الصحافيون من ذاك املسلسل الذي
ك ــان ــت ن ـه ــاي ـت ــه مـ ـع ــروف ــة بــالـنـسـبــة
إل ــى ال ـشــري ـحــة األك ـب ــر م ـن ـهــم ،حيث
ك ـ ــان ع ـل ـي ـهــم م ـت ــاب ـع ــة امل ـس ـت ـج ــدات
بـ ـح ــذافـ ـي ــره ــا ،ف ــوص ــل ال ـ ـحـ ــال بـهــم
فــي األي ــام األخ ـيــرة إلــى بــث عـشــرات
األخبار املتعلقة بالنجم البرازيلي
ف ــي ظ ــرف ســاعــة ف ـقــط .كــذلــك يمكن
ال ـ ـق ـ ــول إن امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
جـمـهــوري برشلونة وبــاريــس سان
جيرمان ،ارتــاحــوا من ذاك املسلسل
املـ ـل ــيء ب ــال ـف ــواص ــل امل ـب ـه ـم ــة وذات
الـنــوعـيــة الـسـيـئــة ،فـعـلـمــوا الـنـهــايــة
ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــأس ـ ــوي ـ ــة ل ـل ـب ـع ــض
وسعيدة للبعض اآلخر.
إذًا ح ـص ــل م ــا ح ـص ــل ،لـ ُـي ـف ـتــح اآلن
الـبــاب على الكثير مــن الـكــام ،فــأول
مـ ــا ي ـم ـك ــن اس ـ ـتـ ــذكـ ــاره مـ ـم ــا حـصــل
هــو م ــرور برشلونة بـهــذه التجربة
املـ ـ ــريـ ـ ــرة ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ــرة خ ــال
تاريخه الطويل ،فالعودة بالذاكرة
تــأخــذنــا إل ــى الع ـب ــن ق ــام ــوا بنفس
الفعلة املشينة بالنسبة إلى النادي
الكاتالوني ،ال بــل إن فعلة البعض

م ـن ـه ــم ك ــان ــت أشـ ـن ــع مـ ــن غـ ـي ــره مــن
خ ــال ت ـحـ ّـول ـهــم إل ــى ال ـع ــدو ال ـلــدود
ريال مدريد .وهنا يمكن ذكر أسماء
األملــانــي برند شوستر ،الدانماركي
ميكايل الودروب ،البرتغالي لويس
فـ ـيـ ـغ ــو ،وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــان روم ـ ــاري ـ ــو
ورونالدو.
ك ــل هـ ــؤالء ك ــان ــوا بـمـثــابــة األي ـقــونــة
ف ــي «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،ل ـك ـن ـهــم اخـ ـت ــاروا
ح ــزم ح ـقــائ ـب ـهــم ،ت ــارك ــن بــرشـلــونــة
آن
أمـ ــام صــدمــة نـفـسـيــة وف ـن ـيــة ف ــي ٍ
واحــد ،فهذا الـنــادي العريق لم يكن
ً
س ـه ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه (وه ـ ــو ال ــذي
اعـ ـت ــاد جـ ــذب ك ــل العـ ــب أراده) ،أن
يـ ـ ــرى نـ ـج ــوم ــه ي ــرحـ ـل ــون عـ ـن ــه رغ ــم
معارضته لهذا األمر .وهذه املسألة
كانت معيارًا لتقويم عمل اإلدارات،
فـ ـط ــارت رؤوس م ــدي ــري ــن ورؤس ـ ــاء
ج ــراء تـلــك «الـعـمـلـيــات االنـتـحــاريــة»
التي قام بها هؤالء النجوم ،وأثرت
بشكل أو بآخر على «البالوغرانا».
ٍ

سعر نيمار يساوي
خمسة أضعاف قيمة
نادي مرسيليا

وه ـنــا ق ــد ي ـكــون ال ـك ــام ع ـلــى تــأثـيــر
ف ـنــي لــرح ـيــل ن ـي ـم ــار ،أق ــل م ـمــا قـيــل
ف ـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ال ـب ـع ـي ــد عـ ـن ــد رح ـي ــل
أولـئــك الـنـجــوم اآلنـفــي الــذكــر ،إذ إن
نجم،
«البرسا» اليوم يملك أكثر من
ٍ
فال ضرورة لذكر وجود األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي واألورواغـ ــويـ ــانـ ــي
لويس سواريز معه ،للداللة على أن
ثقل الفريق لن يهبط كثيرًا ،فتأثير
نيمار من دون شك سيكون حاضرًا،
ل ـكــن ل ـيــس بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي يـتـخـ ّـيـلــه
ـض .وهـ ــذا امل ـش ـهــد املستقبلي
ال ـب ـعـ ّ
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ي ـم ـك ــن ع ـك ـس ــه م ـ ــن خ ــال
تجارب املوسم املــاضــي ،حيث ظهر
الـفــريــق أفـضــل بغيابه فــي محطات
ع ـ ـ ــدة ،وأف ـ ـضـ ــل ب ـ ــوج ـ ــوده مـ ــن دون
ميسي وسواريز ،ما يعني أن فكرة
«الـنـجــم األوح ــد» تصبغ رأس قائد
«ال ـس ـي ـل ـي ـســاو» ت ـمــامــا ك ـمــا يـصـبــغ
اللون األصفر شعره الغريب.
وال ـك ــام عــن الـجــانــب الـفـنــي يـجـ ّـرنــا
ّ
تصرف إدارة
إلى الحديث عن كيفية
بــرشـلــونــة اآلن إلس ـكــات جمهورها
ال ـغ ــاض ــب ب ــا شـ ــك .هـ ــذا ال ـج ـم ـهــور
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـن ـت ـظــر أن ي ـج ـلــب إل ـيــه
الرئيس جوسيب مــاريــا بارتوميو
وج ـمــاع ـتــه نـجـمــا بـحـجــم اإلي ـطــالــي
مــاركــو فـيــراتــي ،لـكــن هــا هــو يراقبه
وهو يتلقى صفعة من نادي األخير
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ال ـ ـ ــذي ّ
رد
ال ـصــاع صــاعــن وأك ـثّــر ملـجــرد طمع
«البرسا» بالعبه املفضل.
ـاف
 222م ـل ـيــون يـ ــورو ،ه ــو مـبـلــغ ك ـ ٍ
ـاد ك ـ ــام ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء نـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الفرنسي أو ربما أكثر ،إذ إن الغريم
الـتـقـلـيــدي ل ـبــاريــس س ــان جـيــرمــان،
أي مرسيليا ،كــان قد نقلت ملكيته
إلى فرانك ماكورت مقابل  45مليون
ي ـ ــورو ف ـق ــط الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،أي إن
ّ
الـبــرازيـلــي كــلــف ال ـن ــادي الـبــاريـســي
أك ـ ـثـ ــر ب ـخ ـم ـس ــة أض ـ ـعـ ــاف مـ ــن ث ـمــن
النادي الجنوبي!
ل ـك ــن ب ــرش ـل ــون ــة ي ـن ـظ ــر ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
املبلغ الذي دفعه نيمار لفسخ عقده
كـطـعــم الص ـط ـيــاد نـجــم بـحـجـمــه أو
ربـمــا أك ـبــر .لـكــن أيـضــا سيثير هــذا
ال ـط ـعــم الـكـبـيــر ط ـمــع األن ــدي ــة الـتــي
سيرصد «البرسا» نجومها ،إذ إن
ً
كال منها سترفع من قيمة العبيها
بـنـحــو واض ــح ،مــا يـعـنــي أن صفقة
ن ـي ـم ــار أضـ ـ ـ ّـرت ب ـس ــوق االن ـت ـق ــاالت
عـ ــامـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـه ــد تـضـخـمــا
ره ـي ـب ــا ،ب ـح ـيــث ق ــد نـ ــرى أكـ ـث ــر مــن
ص ـف ـقــة ك ـب ـي ــرة ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد فـ ــي الـ ـس ــوق
الشتوية التي ستكون مرتقبة في
مـطـلــع ال ـس ـنــة امل ـق ـب ـلــة ،وخـصــوصــا
بـعــدمــا سـقـطــت ال ـخ ـطــوط الـحـمــراء
بحيث لم يعد هناك أي العب ليس
للبيع ،لتترسخ عـبــارة «لكل واحــد
ثمنه».
رح ـ ـ ــل ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ي ـم ـكــن
قــراء ت ـهــا بــأنـهــا درس فــي الـطـمــوح
الــامـحــدود حيث يبدو واضـحــا أن
الــاعــب أراد أن يـضــاعــف مــن حجم
نـجــومـيـتــه وي ـخ ــرج م ــن ع ـب ــاء ة مــن
هــو أكـبــر مـنــه هـنــاك فــي بــرشـلــونــة.
لـ ـك ــن هـ ــي خـ ـط ــوة ي ـم ـك ــن ق ــراء تـ ـه ــا
أيضًا وكأنها محاولة انتحار ،فمن
ي ـج ــرؤ ع ـلــى ت ــرك م ـت ـعــة ال ـل ـعــب فــي
ً
بــرش ـلــونــة ق ــد ي ـجــد ن ـف ـســه م ـع ــزوال
وم ـح ــروم ــا .وه ـن ــا ال ـت ـصــويــب عـلــى
م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـج ــده ن ـي ـمــار صـعـبــا
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب،
وهو الفوز بجائزة أفضل العب في
العالم ،التي تلعب األندية وهيكلية
فرقها وإنجازات هذه األخيرة دورًا
أســاس ـيــا ف ــي رس ــم درب ـه ــا الـ ــذي لم
ي ـجــد ي ــوم ــا ن ـهــاي ـتــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة
الفرنسية.

