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رياضة

ّ
عندما كانت االنتقاالت «تتغذى» بالمأكـ ـ
الكرة األوروبية

شتان ما بين اليوم واألمس
في سوق انتقاالت الالعبين
في الكرة األوروبية التي بات
يتحكم فيها عنصر المال ومن
يدفع أكثر .واقع محزن للكرة
على عكس الماضي الذي
شهد أمثلة النتقاالت طريفة،
إال أنها تعكس ما كانت عليه
اللعبة من «براءة»

حسن زين الدين
مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بـ ــات يـفــوق
ال ـ ــوص ـ ــف وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــق وي ـت ـخ ـط ــى
ج ـم ـي ــع الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــر ،ض ــارب ــا
عـ ـ ــرض الـ ـح ــائ ــط ب ـج ـم ـي ــع م ـفــاه ـيــم
كــرة القدم وجوهرها الــذي صنعته
األقـ ــدام الـحــافـيــة فــي ش ــوارع األزق ــة
والحارات ّ
متوجة الكرة بأنها لعبة
الفقراء.
غـيــر أن األرق ــام الفلكية الـتــي باتت
ُ
تدفع اآلن ضربت الكرة في الصميم
ونــزعــت عنها صبغتها ،حيث بات
العنصر املــالــي عند األغلبية األعــم
ّ
ه ــو امل ـس ـي ـطــر وامل ـت ـح ــك ــم بـمـفــاصــل

ال ـل ـع ـب ــة ،وب ــات ــت األنـ ــديـ ــة تـتـنــافــس
خـ ـ ـ ــارج امل ـس ـت ـط ـي ــل األخـ ـ ـض ـ ــر ع ـلــى
دفــع املبلغ األعـلــى للتعاقد مــع هذا
ال ــاع ــب أو ذاك ،ب ـي ـن ـمــا ال ــاع ـب ــون
أضحوا ال يتوانون عن ترك كل شيء
واللهث خلف األموال كما حصل مع
ّ
ضحى بفريق
البرازيلي نيمار الذي
كـبـيــر مـثــل بــرشـلــونــة وب ـطــولــة مثل
"الليغا" كرمى لعيون أموال باريس
ّ
سان جيرمان ولو تطلب األمــر منه
الـلـعــب فــي بـطــولــة مـثــل "الـلـيــغ  "1ال
تحظى بشعبية ومتابعة.
هكذا رأينا أن النادي الباريسي دفع
 222مليون يورو مقابل نيمار ،فيما
أن ـفــق مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ح ــوال ــى رب ــع م ـل ـيــار يـ ــورو م ــن أجــل

إبــرام تعاقداته ،وكــذا كانت األمــوال
ال ـ ـتـ ــي دفـ ـعـ ـه ــا ك ـ ــل م ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد وت ـش ـل ـس ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ــن
فـلـكـيــة وي ـك ـفــي اخ ـت ـصــارهــا بمبلغ

يونايتد الذي ُينفق
ببذخ حاليًا اشترى
في الماضي العبًا
مقابل المثلجات!

 85م ـل ـيــون يـ ــورو م ــن األول مـقــابــل
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو و80
م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو مـ ــن الـ ـث ــان ــي م ـقــابــل
اإلسـبــانــي أل ـفــارو مــوراتــا ،وه ــذا ما
كانت عليه الحال في العام املاضي
مـ ــع م ـب ـل ــغ  120مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ــورو مــن
يونايتد مقابل الفرنسي بول بوغبا
و 90م ـل ـيــون ي ـ ــورو م ــن يــوفـنـتــوس
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غـ ــونـ ــزالـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن ،وق ـ ـبـ ــل ذل ــك
 100مـلـيــون ي ــورو مــن ري ــال مــدريــد
اإلس ـبــانــي مـقــابــل الــوي ـلــزي غــاريــث
بــايــل وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر م ــن األمـثـلــة،
حتى باتت مبالغ مثل  20و 30و40
وحـتــى  50مـلـيــون ي ــورو عــاديــة في
هذا الزمن ...يا لهذا الزمن!

النجم
أيان ّرايت
عينة
لالنتقاالت
الطريفة
التي
كانت
تحصل
(أرشيف)

إدارة «البرسا» في مرمى نيران نيمار
شن النجم البرازيلي نيمار هجومًا على إدارة ناديه
السابق برشلونة اإلسباني ،معتبرًا أن األخير "يستحق
أفضل بكثير" من مديريه الحاليني ،وذلك بعد أسابيع من
انتقاله الى باريس سان جيرمان
الفرنسي .وقال نيمار الذي سجل
هدفني األحد في فوز فريقه
الجديد على تولوز  2-6ضمن
املرحلة الثالثة من بطولة فرنسا،
إن مسؤولي النادي الكاتالوني
"ليسوا األشخاص الذين يجب أن
يكونوا في مواقعهم" .وأضاف:
"أريد أن أقول الحقيقة ،أنا حزين
جدًا" ،متابعًا" :أمضيت أربعة
أعوام هناك وكنت سعيدًا .في البداية ،كنت سعيدًا ،أمضيت
أربع سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدًا .لكن معهم
(املديرون) ،كال" .وشدد على أن برشلونة "يستحق أفضل
بكثير والعالم كله يعرف ذلك".

ّ
نصري يحط رحاله في تركيا
سوق االنتقاالت

ً
"أهــا بك سمير نصري" ،هكذ أعلن
نـ ــادي إن ـطــال ـيــا س ـب ــور ال ـت ــرك ــي عن
وصـ ـ ـ ــول العـ ـ ــب م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
اإلنكليزي الفرنسي سمير نصري
إلـ ـ ــى نـ ــاديـ ــه الـ ـج ــدي ــد ب ـع ـق ــد ي ـم ـتــد
لعامني.
ّ
ولــم يشكل نـصــري ( 30عــامــا) جــزءًا
مــن خـطــط م ــدرب سـيـتــي اإلسـبــانــي
ج ــوس ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال الـ ـ ــذي تـ ُـولــى
مهماته فــي صيف  ،2016كما أعير
إل ـ ــى إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي امل ــوس ــم
املاضي.
وق ــال إنـطــالـيــا س ـبــور ف ــي ب ـيــان لــه:
"بـعــد مـبــاحـثــات بــن سـمـيــر نصري
والنادي ،تم توقيع عقد ملدة عامني".
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ال ـ ـنـ ــادي أي تـفــاصـيــل
بشأن القيمة املالية للصفقة ،إال أن

وسائل اإلعــام التركية أشــارت إلى
أن العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط ق ــد يـحـصــل
على مــا يـقــارب أربـعــة مــايــن يــورو
كراتب في كل موسم.
وب ـض ـم ــه نـ ـص ــري ،ي ـم ـضــي ال ـن ــادي
التركي في محاولة تعزيز صفوفه،
عـلــى رغ ــم الـنـتــائــج امل ـتــذبــذبــة الـتــي
يحققها.
وكـ ــان ال ـن ــادي ق ــد ض ــم ف ــي حــزيــران
املـهــاجــم الـفــرنـســي جيريمي مينيز
لثالثة أعوام.
مــن جـهــة أخ ــرى ،وض ــع الع ــب نيس
ال ـف ــرن ـس ــي ،ال ـع ــاج ــي جـ ــان مـيـشـيــل
س ـي ــري ،ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة إلت ـمــام
صـ ـفـ ـق ــة ان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي .وأش ـ ـ ـ ــارت
صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلــى أن

سيري بات على بعد خطوات قليلة
من االنتقال بعدما اتفق على توقيع
عقد مدته أربعة مواسم.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ــدت إدارة ال ـن ــادي
الفرنسي أنها لم تتلق أي خطابات
رسمية من برشلونة لضم الالعب،
ولـ ــم ت ـق ــرر ب ـعــد إم ـكــان ـيــة ب ـي ـعــه مــن
عدمه.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير
أخرى إلى أن إدارة نيس بصدد رفع
الشرط الجزائي في عقد سيري عن
 40مليون ي ــورو ،أكــدت "ليكيب" أن
املـ ـف ــاوض ــات املـ ـب ــاش ــرة األولـ ـ ــى بــن
الناديني بدأت مساء أمس.
أمــا فــي إيطاليا ،فــإن ميالن يخطط
ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـ ــع ص ـف ـق ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
نظيره يوفنتوس ،بعد التوقيع مع

