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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

مهاجرون يرفضون «جنّة» أوروبا
خضم البذخ التي تعتمده األندية
في
ّ
األوروبية في سوق االنتقاالت الشتوية،
عصية عليها،
تبقى بعض األسماء ّ
ومنها من يلعب خارج «القارة العجوز»
ومقتنع بخياره بشكل مثير للغرابة ،رغم
أن بإمكانه اللمعان في إحدى البطوالت
الخمس األوروبية الكبرى
كريم
شربل ّ

ي ــأت ــي ف ـ ـ ّـك ارتـ ـ ـب ـ ــاط ن ـ ـ ــادي ش ـن ـغ ـهــاي
شينوا بالنجم األرجنتيني كارلوس
تيفيز الــذي أقفل عائدًا إلى ناديه األم
ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز ،لـيـفـتــح ال ـب ــاب على
مـ ـس ــأل ــة مـ ـهـ ـم ــة ،وهـ ـ ــي دخ ـ ـ ــول بـعــض
الـن ـجــوم الـكـبــار فــي غـيــاهــب النسيان
ع ـنــد خــروج ـهــم م ــن إحـ ــدى ال ـب ـطــوالت
الوطنية الخمس الكبرى فــي أوروب ــا،
ـاب باتت معروفة وترتبط
وذلــك ألسـبـ ٍ
بـعـنـصــر املـ ـ ــال ،ح ـيــث وجـ ـ ــدوا رواتـ ــب
خـيــالـيــة فــي ب ـطــوالت مـتــواضـعــة مثل
الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـص ـي ـن ــي ال ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــاد فــي
األعـ ـ ــوام ال ـقــري ـبــة املــاض ـيــة اسـتـقـطــاب
نجوم كبار.
ٍ
اليوم ،مع فتح باب االنتقاالت الشتوية،
تبدو بعض األنــديــة األوروب ـيــة املهمة
نجوم عرفتهم املالعب
مستعدة إلعادة
ٍ
محليًا
تألقهم
خالل
من
األوروبية جيدًا
ً
وقاريًا فيها ،وذلك بعدما تركوا بصمة
هناك ،لكن الالفت أن بعض األسماء ال
عرض أوروبي،
تجد مشكلة في رفض
ٍ
وقت درجت فيه العادة أال يقول أي
في ٍ
لناد أوروبي.
ال
كلمة
العب
ٍ
وم ـ ــن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـ ــرغـ ـ ــوب ب ـع ــودت ـه ــا
ال ــى أوروب ـ ــا نـجــم ال ــوس ــط البلجيكي
أكسل فيتسل الــذي كــان قــد انتقل الى
ت ـيــان ـجــن ك ــوان ـج ـي ــان ال ـص ـي ـن ــي ،فــي
ـت ال ي ــزال فـيــه تشلسي اإلنكليزي
وق ـ ٍ

هناك من يرفض األندية الكبرى
وإغراء جاذبية الكرة األوروبية
ي ــراق ــب مـ ــدى اس ـت ـق ــرار العـ ــب زيـنـيــت
س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي ف ــي بــاد
املليار نسمة ،وخصوصًا بعدما رفض
االنضمام اليه سابقًا طمعًا باألموال
ـاد صعد
الصينية ،حيث انتقل الــى ن ـ ٍ
حديثًا الى دوري األضواء في الصني!
وف ـي ـت ـســل بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ل ــم يـ ّ
ـوجــه
م ـس ـي ــرت ــه ك ـ ــروي ـ ــا ،اذ ي ـع ـل ــم الـ ـك ــل ان
يوفنتوس االيطالي سعى وراءه ايضًا
قـبــل اعـ ــوام ،لـكــن امل ـفــارقــة ان ــه قـضــى 4
س ـن ــوات ف ــي زيـنـيــت امل ـع ــروف بمنحه
رواتب عالية لالعبيه.
وبــال ـحــديــث ع ــن تـشـلـســي ،ف ـقــد خسر

كيف لالعبٍ مثل أوسكار أن يفكّر بالعودة إلى تشلسي وهو يتقاضى  540ألف دوالر أسبوعيًا في الصين (أرشيف)

"البلوز" العبًا آخــر اتجه نحو الصني،
وهــو العــب الــوســط الــدولــي البرازيلي
أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـضـ ــم ف ـ ــي ال ـش ـت ــاء
امل ــاض ــي ال ـ ــى ش ـن ـغ ـهــاي س ـي ـب ــغ ،لـكــن
عــودة الالعب الــى "ستامفورد بريدج"
ً
غير مستبعدة ،وهــو ّ
رحــب بها أصــا
عندما قال قبل حوالى ثالثة اشهر إنه
لن يمانع االنضمام مجددًا الى ناديه
السابق .مسألة تبدو شائكة نوعًا ما،
إذ ال يمكن لتشلسي منح اوسكار راتبًا
قريبًا من ذاك الذي يحصل عليه حاليًا
م ــع ش ـن ـغ ـهــاي وي ـص ــل الـ ــى  540أل ــف
دوالر في األسبوع.
اسـ ٌـم لفت األنـظــار ايـضــا على الساحة
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة وه ــو
املهاجم اإليطالي غراتسيانو بيللي،
الــذي سجل هدفني حاسمني إليطاليا
ام ـ ـ ــام ب ـل ـج ـي ـكــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا فـ ــي ك ــأس
اوروب ــا  .2016لكن العــب ساوثمبتون
االنـكـلـيــزي الـســابــق يظهر عبر مواقع
التواصل االجتماعي سعيدًا ويعيش
حـ ـي ــاة رغـ ـي ــدة م ــع ش ــان ــدون ــغ لــونـنــغ
الصيني ،وال يبدو مستعدًا لتركه ،فال
عدد من األندية االيطالية
يهمه اهتمام ٍ
واالنكليزية بالحصول على خدماته،
وخ ـصــوصــا ان ـه ــا ال يـمـكـنـهــا مـقــاربــة
الــراتــب ال ــذي يحصل عليه حــالـيــا في

ال ـص ــن وي ـص ــل الـ ــى  350ألـ ــف دوالر
اسبوعيًا.
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــم ي ـل ـت ـف ــت كـ ـثـ ـي ــرون ل ــاع ــب
ب ــرازيـ ـل ــي اس ـم ــه أل ـي ـك ــس تـيـكـسـيـيــرا،
ال ــذي انتقل الــى جياننغسو سانينغ

عام  2016مقابل مبلغ قياسي آسيوي
ب ـل ــغ وق ـ ـتـ ــذاك  50م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو .لـكــن
تيكسييرا العب تفتح اوروبا ذراعيها
ل ــه اآلن ،ف ـه ــو ك ـم ــا ك ـ ــان م ـط ـلــوبــا فــي
ليفربول االنـكـلـيــزي قبل ع ــام ،ال يــزال

نتائج الكؤوس األوروبية الوطنية
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مرغوبًا به في "البريميير ليغ" ،حيث
سبقته سمعته بحصوله على هــداف
الـ ـ ــدوري األوكـ ــرانـ ــي م ــرت ــن ،وق ـيــادتــه
شــاخـتــار دونـيـتـســك الــى لـقــب ال ــدوري
خمس مرات.
ويطل اسـ ٌـم آخــر ليمنح فرصة إلظهار
نفسه مجددًا على أعلى مستوى ،وهو
اإليطالي سيباستيان جوفينكو الذي
يـلـمــع مــوس ـمــا ب ـعــد آخ ــر ف ــي الـ ــدوري
األميركي بعد انضمامه الى تورونتو
ال ـك ـنــدي ،الـ ــذي ت ـح ـ ّـول رم ـ ـزًا بالنسبة
اليه .لكن وسط اهتمام عدد من األندية
االي ـطــال ـيــة بــإعــادتــه ال ــى ال ــ"س ـي ــري أ"،
ال ي ـبــدو ه ــذا ال ــاع ــب امل ـه ــاري مهتمًا
ـرض ،حتى انــه أفـصــح عــن عدم
بــأي ع ـ ٍ
ندمه لتركه يوفنتوس يومًا ،والسبب
انــه وجــد نفسه مــع تــورونـتــو وحصل
على النجومية التي افتقدها في نادي
"السيدة العجوز" كما الــراتــب العالي،
وذلـ ــك بـسـبــب وفـ ــرة ال ـن ـجــوم م ــع بطل
ايطاليا.
إذًا ،هناك مــن يرفض األنــديــة الكبرى،
وهناك من يرفض اغراء جاذبية الكرة
فــي اوروبـ ــا ،فكما اسـتـخــدمــت األنــديــة
ُ
األوروب ـي ــة امل ــال الــوفـيــر طعمًا لخطف
حدب وصوب ،ها
أبرز األسماء من كل
ٍ
ّ
تتجرع الكأس نفسها.
هي

سوق االنتقاالت

نجمٌ جديد في السيتي وآخر يترك يونايتد
ب ـ ـ ــرزت أم ـ ــس فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا أن ـ ـبـ ــاء عــن
حسم مانشستر سيتي صفقة انتقال
التشيلياني أليكسيس سانشيز إلى
صـ ـف ــوف ــه ،إذ ب ـح ـســب م ــوق ــع "س ـك ــاي
سـ ـ ـب ـ ــورت" سـ ـي ــدف ــع "ال ـس ـي ـت ـي ــزي ـن ــس"
 20م ـل ـيــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي لضمه
وسيتقاضى الالعب  13مليون جنيه
رات ـبــا سـنــويــا ،أي مــا ي ـقــارب  270ألــف
جنيه أسبوعيًا .أمــا إذا اضطر سيتي
إلــى االنـتـظــار حتى الصيف ،فسيدفع
لسانشيز  30مليون جنيه استرليني
عند توقيع العقد .وكــان نجم ّالسيتي
البلجيكي كيفن دي بروين قد ملح أول

مــن أمــس بعد امل ـبــاراة أم ــام بريستول
سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية إلــى ق ــدوم سانشيز بقوله
لـلـصـحــافـيــن" :م ــع وص ــول ــه ،سيشكل
سانشيز إضافة للفريق".
كذلك ،برز ما ذكرته صحيفة "ذا صن"
بأن السويدي زالتــان إبراهيموفيتش
ق ــد ال يـبـقــى م ــع مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
حتى نهاية عقده الحالي في الصيف
امل ـق ـب ــل ،وب ـ ــأن ال ـ ـنـ ــادي بـ ــدأ ت ـحــركــاتــه
لـضــم بــديـلــه .وأ ّشـ ــارت الصحيفة إلــى
ـاد
أن "إي ـب ــرا" سـيـفــضــل الــرحـيــل إل ــى نـ ٍ
فــي الصني أو الــواليــات املتحدة يتيح

له املشاركة بشكل أساسي وسيضمن
ً
أي ـض ــا دخ ـ ــا ض ـخ ـمــا ،س ـ ــواء لـنــاحـيــة
الراتب أو املكافآت.
فــي إسبانيا ،رغــم أن الـعــاقــة ال تبدو
ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل أحـ ــوال ـ ـهـ ــا ب ـ ــن أت ـل ـت ـي ـكــو
مــدريــد وبرشلونة اإلسبانيني بسبب
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــع الع ـ ـ ــب األول
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان غـ ــريـ ــزمـ ــان ق ـبــل
فترة ،إال أن "الروخيبالنكوس" ُيبدي
اهـتـمــامــا بـضــم ألـيـكــس ف ـيــدال ال ــذي ال
يـعـتـمــد عـلـيــه كـثـيـرًا م ــدرب ــه إيــرنـسـتــو
س ــب ص ـح ـي ـفــة "آس"
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ب ـح ـ ّ
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة .وتـ ـع ــق ــدت م ـه ـم ــة ف ـي ــدال

مــع ع ــودة الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
مــن اإلصــابــة والـتـعــاقــد مــع الـبــرازيـلــي
ف ـي ـل ـي ـبــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،وخـ ـص ــوص ــا أن
فــال ـف ـيــردي يـشــركــه ف ــي مــركــز الـجـنــاح
ال الظهير األيـمــن ،ولـهــذا عمد النادي
الـكــاتــالــونــي ال ــى فـتــح أب ــواب الـخــروج
أمامه.
ل ـكــن ه ــذه الـصـفـقــة سـتـشـهــد مـنــافـســة
قــويــة ،وخـصــوصــا مــع إشبيلية الــذي
ال يمانع فــي ضــم الــاعــب على سبيل
اإلعــارة ،إال أن "البرسا" يريد أن يضع
في العقد شرطًا إجباريًا للشراء مقابل
 10مــايــن ي ــورو ،وهــو الثمن ال ــذي ال

يريد النادي األندلسي دفعه.
وباالنتقال إلى أملانيا ،فإن التشيلياني
أرت ــورو العــب بــايــرن ميونيخ األملاني
نـفــى رحـيـلــه إل ــى تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
الـ ـصـ ـي ــف امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وقـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال ،فــي
تـصــريـحــات نقلها مــوقــع "س ـبــورت "1
األملــانــي" :االنـتـقــال إلــى تشلسي؟ نعم
ّ
سمعت ذل ــك ،لكني أرك ــز بشكل كامل
هذا املوسم مع بايرن".
وأض ـ ــاف الع ــب يــوف ـن ـتــوس اإلي ـطــالــي
ال ـســابــق" :ن ـحــن فــريــق عـظـيــم ،ولــديـنــا
أه ــداف كـبـيــرة ،نــريــد ال ـفــوز بــاأللـقــاب،
ّ
وهذا ما أركز عليه".

