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األربعاء  10كانون الثاني  2018العدد 3366

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

بذخ االنتقاالت يُفسد الكرة
يتواصل في سوق االنتقاالت الشتوية الحالية مسلسل بذخ األندية
الكبرى في ضم النجوم ،كما حصل مع فيليبي كوتينيو وفيرجيل
متوقعة باتت
فان دايك ،ويبدو أنه سيستمر مع صفقات أخرى
ّ
تفسد مفهوم الكرة
حسن زين الدين
"مل ــاذا يــريــد  220مليون ي ــورو ال 600
مليون؟ ال أفهم أسـعــار الالعبني .كل
ش ــيء فــي أي ــدي الــذيــن يـمـلـكــون املــال
األكـ ـث ــر" .ه ــذه ال ـج ـم ـلــة ،أو ال ـصــرخــة،
أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس "األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوري"
إليـطــالـيــا ويــوفـنـتــوس جيانلويجي
بوفون تعليقًا على انتقال البرازيلي
ن ـي ـم ــار إل ـ ــى ب ــاري ــس س ـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي في الصيف املاضي .ما قاله
بوفون يبدو ّ
معبرًا من العب مخضرم
ي ـب ـلــغ  40ع ــام ــا وع ــاص ــر ج ـي ـلــن من
الالعبني ،اختلفت فيهما املعايير بني
األول والثاني اآلن حيث بات كل شيء
ُيقاس باملال ومن يدفع أكثر.
م ــا يـحـصــل حــالـيــا أو ب ــاألص ــح منذ
ان ـت ـقــال ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث ب ــاي ــل إلــى
ريــال مدريد قبل ثالثة أعــوام مقابل
 100مليون يورو بات جنونيًا وغير
م ـف ـه ــوم إط ـ ــاق ـ ــا ،إذ إن  5ص ـف ـقــات
ت ـخ ـط ــت م ـب ـل ــغ  100مـ ـلـ ـي ــون يـ ــورو
حيث إن الفرنسي بول بوغبا انتقل
إل ــى مانشستر يــونــايـتــد اإلنكليزي
مقابل  120مليون ي ــورو ،ومواطنه
عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي إلـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني مقابل  145مليون يــورو،
وكـيـلـيــان مـبــابــي إل ــى ب ــاري ــس ســان
جيرمان الفرنسي مقابل  180مليون
يــورو ،باإلضافة إلــى نيمار ،ثم جاء
الــدور على البرازيلي اآلخــر فيليبي
كوتينيو اآلن لينتقل إلــى "البرسا"
َ
بمبلغ  160مليون يورو ،إذ لم يتوان

مسلسل اإلنفاق الجنوني
تواصل في االنتقاالت
الشتوية الحالية
حتى زميله الجديد الكرواتي إيفان
راك ـي ـت ـي ـت ــش عـ ــن ال ـ ـقـ ــول لـصـحـيـفــة
ً
"ماركا" إن "سعره مرتفع قليال".
وهنا فقد اختارت صحيفة "ذا صن"
اإلنـكـلـيــزيــة أول مــن أم ــس التشكيلة
املثالية ألغـلــى الــاعـبــن فــي العالم،
والالفت أن سعر العبيها مجتمعني
يبلغ أكثر من مليار يورو!
هكذا ،فإن مسلسل اإلنفاق الجنوني
تـ ــواصـ ــل فـ ــي االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـش ـتــويــة
الحالية مع كوتينيو ،باالضافة إلى
الـهــولـنــدي فيرجيل ف ــان داي ــك الــذي
انضم إلى ليفربول من ساوثمبتون

مـقــابــل  85مـلـيــون يـ ــورو ،وي ـبــدو أن
َ
امل ـق ـب ــل ي ـع ــد ب ــامل ــزي ــد ،إذ ل ــم يـ ـت ــوان
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي أول م ــن أمــس
ع ـ ــن تـ ـح ــدي ــد سـ ـع ــر ن ـج ـم ــه امل ـت ــأل ــق
ه ـ ــاري ك ــاي ــن ب ـ ـ  340م ـل ـيــون يـ ــورو،
بحسب صحيفة "ذا صنداي ميرور"
اإلنكليزية .نعم هذا هو املبلغ الذي
يطلبه "ال ـس ـبــرز" مــن أج ــل أن يــوافــق
مدريد.
على انتقال هدافه إلــى ريــال
ّ
هـكــذا أم ــام جـنــون األسـعــار والتوقع
ب ــأن ال يـقــف ال ــري ــال مـكـتــوف األي ــدي
وي ــدل ــي ب ــدل ــوه ف ــي ال ـص ـيــف املـقـبــل،
ف ـ ــإن ت ــوت ـن ـه ــام لـ ــم ي ـج ــد م ــان ـع ــا فــي
طـلــب ه ــذا املـبـلــغ الـفـلـكــي وه ــو ربما
قد يحصل على مبتغاه ،إذ ال شيء
ً
بات مستحيال في هذه األيام ،وكيف
ّ
إذا تـعــلــق األم ــر بــالــريــال ال ــذي يقف
مـتـفــرجــا أم ــام غــريـمــه وبــاقــي الـفــرق
األوروبية الكبرى التي تنفق من دون
هوادة.
ّ
أضــف إلــى كــايــن ،فــإن األنـظــار تتجه
العب
إلى الفرنسي أنطوان غريزمان ّ
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ال ـ ــذي م ــن امل ـتــوقــع
أن ي ـك ــون م ــن ال ـص ـف ـق ــات الـضـخـمــة
فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،س ـ ـ ـ ــواء كـ ــان
ّ
سيتجه إلــى مانشستر يونايتد أو
برشلونة ،إذ خــال تقديم كوتينيو
في ملعب "كامب نو" ،كانت صحيفة
"ذا صـ ــن" ت ـ ــورد أن غ ــري ــزم ــان طلب
راتبًا أسبوعيًا يبلغ  451ألــف يورو
ليوافق على االنتقال إلى ملعب "أولد
ترافورد" .أما أمس ،فإن إذاعة "كادينا
سـيــر" اإلسبانية ذك ــرت أن "الـبــرســا"
ي ــري ــد أن يـ ـك ــون الـ ــاعـ ــب ال ـفــرن ـســي
صفقته الجديدة في الصيف املقبل،
حـ ـي ــث ل ـ ــن يـ ـت ــأخ ــر ع ـ ــن دف ـ ـ ــع ق ـي ـمــة
فـســخ ع ـقــده مــع "الــروخـيـبــانـكــوس"
والبالغة  100مليون يورو مع راتب
سنوي يبلغ  15مليون يورو.
الجانب السيئ اآلخر في هذا البذخ
هو أن األندية باتت مستعدة لوضع
أرقـ ـ ـ ــام ف ـل ـك ـيــة فـ ــي ال ـب ـن ــد ال ـج ــزائ ــي
لـفـســخ ع ـق ــود الع ـب ـي ـهــا ،ك ـمــا حصل
مـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة وك ــوت ـي ـن ـي ــو بـمـبـلــغ
 400مليون ي ــورو ،وذلــك إمــا إلبعاد
الراغبني في ضمهم أو لزيادة قيمة
ـوافـ ـق ــة عـلــى
ان ـت ـق ــال ـه ــم إذا ك ــان ــت م ـ ِ
بيعهم.
م ــؤس ــف بــالـفـعــل أن يـصـبــح عنصر
امل ـ ـ ـ ــال ه ـ ــو ال ـ ـطـ ــاغـ ــي ف ـ ــي انـ ـتـ ـق ــاالت
الالعبني وفــي عالم الكرة ككل ،هذه
الـلـعـبــة ال ـت ــي تـ ّ
ـرس ـخــت ف ــي ال ــذاك ــرة
بأنها لعبة الفقراء وحفاة األقدام في
األزقة والحارات.

من المتوقّع أن يكون غريزمان الصفقة الضخمة المقبلة ليونايتد أو برشلونة (أرشيف)

نتائج وبرنامج الكؤوس األوروبية الوطنية
كأس إسبانيا (إياب دور الـ )16

 -الخميس:

 -األربعاء:

 -الثالثاء:

ليفانتي  -إسبانيول ()20,30( )1-2
إشبيلية  -قادش (درجة ثانية) ()0-2
()20,30
ب ــرشـ ـل ــون ــة  -س ـي ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو ()1-1
()22,30

تشلسي  -أرسنال ()22,00

أتلتيكو مدريد  -ليديا إسبورتيو
(درجة ثالثة)  0-4( 0-3ذهابًا)
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ي ــان ـي ــك ك ــاراسـ ـك ــو ()57
والـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـي ـف ــن غ ــامـ ـي ــرو ()74
وفيتولو (.)81
فالنسيا  -الس باملاس )1-1( 0-4
االرج ـن ـت ـي ـنــي لــوت ـش ـيــانــو فـيـيـتــو (30
و 48و )66وال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ن ـي ـم ــان ـي ــا
ماكسيموفيتش (.)54
 األربعاء:أالفيس  -فورمينترا (درجة ثالثة) (-3
)20,30( )1
فياريال  -ليغانيس ()20,30( )1-0
ريال مدريد  -نومانسيا (درجة ثانية)
()22,30( )0-3

كأس الرابطة اإلنكليزية
(ذهاب نصف النهائي)
 الثالثاء:مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي  -بــري ـس ـتــول
سيتي 1-2
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن ()55
واالرجنتيني سيرجيو اغويرو ()90
لـسـيـتــي ،وب ــوب ــي رايـ ــد ( 44م ــن ركـلــة
جزاء) لبريستول.

كأس الرابطة الفرنسية (ربع
النهائي)
 الثالثاء:نيس  -موناكو 2-1
االسـ ــان بلييا ( )18لـنـيــس ،وتــومــاس
ل ـي ـم ــار ( )3وآدامـ ـ ـ ــا دي ــاخ ــاب ــي ()37
ملوناكو.
 األربعاء:رين  -تولوز ()19,45
أميان  -باريس سان جيرمان ()22,05
أنجيه  -مونبلييه ()22,05

سوق االنتقاالت

طريق هازار وباتشواي تقودهما إلى إسبانيا
ب ــات ــت ك ــل ط ـ ــرق ال ـن ـج ــم الـبـلـجـيـكــي
إي ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،العـ ـ ـ ـ ــب ت ـش ـل ـس ــي
اإلنـكـلـيــزي ،تـقــوده إلــى ري ــال مــدريــد
اإلسباني .فقد ذكرت إذاعــة «مونتي
كـ ــارلـ ــو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن الـ ــريـ ــال ق ــام
ب ــات ـص ــاالت م ــع م ـقـ ّـربــن م ــن هـ ــازار،
الــذي يبدي إص ــرارًا على تــرك ملعب
«س ـتــام ـفــورد ب ــري ــدج» وأن ــه مستعد
لتقديم عرض يبلغ  135مليون يورو
لضمه في الصيف املقبل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة أن

الالعب البلجيكي رفض عرضني من
تشلسي في األشهر األخيرة لتمديد
عـقــده ليصبح الــاعــب األعـلــى راتبًا
في الـ «بريميير ليغ».
إلــى ذلــك ،فــإن مواطن هــازار ميتشي
باتشواي ،قد يرحل عن تشلسي في
ســوق االنـتـقــاالت الشتوية الحالية،
إذ يبدي إشبيلية اإلسباني اهتمامًا
ب ـض ـم ــه ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه ال ي ـش ــارك
بصفة دائمة مع «البلوز».
من جهة أخــرى ،أعلن باشاك شهير

م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري ال ـت ــرك ــي ،أن ــه بــات
قــريـبــا مــن ض ـ ّـم مــواطـنــه أردا ت ــوران
العـ ــب وسـ ــط ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي.
وذك ــرت تـقــاريــر تركية أن «الـبــرســا»
س ـي ــدف ــع ن ـص ــف رات ـ ــب ال ــاع ــب بـعــد
رحيله ،لكن باشاك شهير قال إنه ال
تزال هناك بعض األمور املعلقة.
وع ــان ــى العـ ــب م ـن ـت ـخــب ت ــرك ـي ــا (30
عامًا) منذ انتقاله إلى برشلونة في
 2015مقابل  34مليون يــورو قادمًا
مــن أتليتيكو مــدريــد ولــم ينجح في

دخول التشكيلة األساسية بانتظام
وسـجــل  19هــدفــا فــي  53م ـبــاراة في
كل املسابقات .علمًا أنه لم يلعب مع
بــرش ـلــونــة خ ــال ال ـن ـصــف األول من
املوسم الحالي.
وف ــي إنـكـلـتــرا ،أك ــد الـفــرنـســي أرســن
ف ـي ـن ـغــر ،مـ ـ ــدرب أرس ـ ـنـ ــال ،أن ن ــادي ــه
مـ ـهـ ـت ــم ب ـ ـضـ ــم امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي
الشمالي جوني إيفانز العــب وست
بروميتش ألبيون الــذي يرتبط معه
بعقد حتى  .2019لكن فينغر أضاف

خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي« :ال يــوجــد
ّ
نتوصل
شيء لقوله ،باعتبار أننا لم
ّ
إلى اتفاق .أعتقد أن من األفضل عدم
ّ
التحدث».
وفــي أملانيا ،أعلن شالكه ضــم مــارك
أوث ،مهاجم هوفنهايم ،بعقد حتى
عــام  .2022لكن الالعب البالغ عمره
 26ع ـ ــام ـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـص ــدر ت ــرت ـي ــب
الهدافني األملان في «البوندسليغا»،
س ـي ـب ـقــى مـ ــع ف ــري ـق ــه الـ ـح ــال ــي حـتــى
نهاية املوسم.

