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السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

محمد صالح إلى ريال مدريد :لمَ ال؟
تترك متابعات عدة انطباعًا بأنه ال
ستبعد أن ينتقل النجم المصري محمد
ُي َ
صالح إلى ريال مدريد اإلسباني في الصيف
المقبل ،فاألكيد أن استمرار تألقه مع
ليفربول سيجعل الكالم عن رحيله إلى
إسبانيا أمرًا واقعًا ،ولن يستطيع النادي
اإلنكليزي إيقاف هذه الخطوة
كريم
شربل ّ
الـ ـقـ ـص ــة ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــال م ـ ــدرب
مـنـتـخــب م ـصــر األرج ـن ـت ـي ـنــي هـكـتــور
كــوبــر فــي مقابلة تلفزيونية إن لديه
م ـع ـلــومــات إس ـبــان ـيــة م ــؤك ــدة ع ــن أن
هناك اهتمامًا من ريال مدريد بمحمد
ص ــاح .وأعـقــب هــذا التصريح ســؤال
ُو ِّجـ ـ ــه إلـ ــى م ـ ــدرب الـ ــريـ ــال ،الـفــرنـســي
زي ــن الــديــن زيـ ــدان ،بـهــذا الـخـصــوص،
ف ـكــانــت إج ــاب ـت ــه واضـ ـح ــة وصــري ـحــة
حول تقديره ملوهبة الالعب أيام كان
م ــع رومـ ـ ــا ،وت ــال ـي ــا ب ـعــد ان ـت ـقــالــه إلــى
ليفربول.
وإذ يبدو محسومًا أن صالح لن يذهب
إل ــى ّ
أي م ـك ــان ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت

انتقال غير مستبعد لصالح
إلى ريال مدريد بعد المونديال
الـشـتــويــة ال ـحــال ـيــة ،وخ ـصــوصــا بعد
رح ـ ـيـ ــل ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو إل ــى
إسـبــانـيــا لــانـضـمــام إل ــى بــرشـلــونــة،
فــإنــه ال يمكن أب ـدًا اسـتـبـعــاد حصول
الصفقة بعد نهاية كأس العالم .2018
وان ـط ــاق ــا م ــن ذكـ ــر كــوت ـي ـن ـيــو ،يمكن
الـتـصــويــب عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة ،إذ إنــه
بـ ــات م ـع ـلــومــا أن ل ـي ـفــربــول ال يـعــرف
ك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ن ـ ـجـ ــومـ ــه ،إذ
يــذكــر الـكــل أيـضــا كيف خسر خدمات
اإلسـبــانــي فــرنــانــدو تــوريــس ملصلحة
ّ
تشلسي ،وهو في عز عطائه ،ثم رحل
هداف آخر ،هو األوروغواياني لويس
س ــواري ــز إل ــى بــرش ـلــونــة ،م ــن دون أن
يتمكن أحد من إيقاف هذه الصفقة.
مــن هـنــا ،يمكن عــدم استبعاد حــدوث
ه ــذا األم ــر مــع ص ــاح ،وخـصــوصــا أن
ـرض من ريال
أحـدًا لن يمكنه رفــض عـ ٍ
م ــدري ــد ،إن ك ــان ال ــاع ــب الـ ــذي يـعــرف

ريال مدريد سيفكر بصالح عندما ينظر إلى أفضل العبي أوروبا لترميم تشكيلته (أرشيف)

م ـ ـ ــدى حـ ـج ــم أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
بالنسبة إل ـيــه ،أو ال ـن ــادي اإلنـكـلـيــزي
ال ـ ــذي ل ــن يـسـتـطـيــع أن يـ ـق ــاوم كـثـيـرًا
عرضًا كبيرًا من نظيره امللكي.

وريال مدريد ،بطبيعة الحال ،سيفكر
ب ـ ـصـ ــاح عـ ـن ــدم ــا ي ـن ـظ ــر إل ـ ــى أف ـض ــل
ال ــاعـ ـب ــن ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــو ال ـ ــذي
سيكون في صدد ترميم تشكيلته بعد

املــوســم الـكــارثــي ال ــذي يعيشه حاليًا.
ومــع توجهه لالستغناء عن الويلزي
غاريث بايل وجلب جناح فعال أكثر
مـ ـن ــه ،ال ش ــك ف ــي أن صـ ــاح سـيـكــون

ّ
خـيــارًا مـطــروحــا .وي ـعــزز هــذه املسألة
كطعم
أنــه يمكن ريــال استخدام بايل
ٍ
لحسم صفقته ،وخصوصًا أنه يعلم أن
ناد في إنكلترا سيرغب في التعاقد
كل ٍ
مــع الع ـ ٍـب يـبــدو وكــأنــه ول ــد للعب في
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز الـ ــذي ملع
نجم بــايــل فيه أي ــام كــان مــع توتنهام
هــوتـسـبــر .ل ــذا ،إن صفقة تـبــادلـيــة مع
مبلغ ّ
جيد قد تنهي كل شيء.
ٍ
ويضاف إلى هذه النقاط نقطة مهمة
أخــرى ،هي أن ريــال مدريد منذ مطلع
األل ـف ـيــة ال ـجــديــدة ب ــدأ فــي الـبـحــث عن
ـواق ج ــدي ــدة ب ـع ـي ـدًا م ــن األس ـ ــواق
أس ـ ـ ـ ٍ
الـتـقـلـيــديــة فــي آس ـيــا ،ووس ــط الحجم
السكاني الضخم ملـصــر ،سيكون من
ّ
الجيد استقدام نجم مصر األول الذي
ي ـنــافــس حــال ـيــا بـشـهــرتــه ن ـجــوم الـفــن
والـتـمـثـيــل .ف ــإذا عــدنــا إل ــى ع ــام ،2001
نجد أن الريال حاول تقديم نفسه إلى
الـجـمـهــور امل ـصــري مــن خ ــال خوضه
مباراة مع النادي األهلي (انتهت بفوز
األخير  ،)0-1بمناسبة احتفال األخير
بحصوله على لقب «نادي القرن» .لكن
بعدها تحدثت اإلحصاءات عن حجم
أك ـب ــر ل ـل ـقــاعــدة ال ـش ـع ـب ـيــة لـبــرشـلــونــة
فــي الـبــاد ،وهــو الــذي كــان قــد بــدأ في
االنتشار عبر مراكز الــروابــط ،والحقًا
عبر األكاديميات الرسمية التابعة له.
ل ــذا ،إن ضـ ّـم صــاح إلــى «امليرينغيز»
سيستميل قسمًا من املصريني ليشرع
الريال في فتح متاجره هنا وهناك في
املدن املكتظة.
ـت سيسعى فيه «الحمر» إلى
وفــي وقـ ٍ
تحسني شروط عقد صالح ،ال يبدو أن
صفقة مرتقبة ستكون مستحيلة ،فال
يمكن استغراب تحول النجم املصري
إل ــى «ج ـنــدي فــي الـبـيــت األب ـي ــض» ،إذ
سـبــق أن كـشــف ص ــاح عــن طموحات
ال مـحــدودة لحصد األلـقــاب ،وهــو أمر
مــن الـصـعــب تأمينه فــي لـيـفــربــول في
الوقت الحالي ،بينما سيكون متاحًا
في الريال العتبارات عدة ،على رأسها
الـ ـق ــدرة ال ـشــرائ ـيــة ل ـل ـنــادي اإلس ـبــانــي
ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـت ـعــاقــد م ــع الــاع ـبــن،
فريق قوي رغم كبوة
وبالتالي تشكيل
ٍ
املوسم الحالي.
كذلك ،يعلم صالح أن سعره سيصيب
أرقــامــا كـبـيــرة ،ربـمــا كــانــت قــريـبــة من
ال ـق ـيــاس ـيــة ،ف ــي ح ــال تــأل ـقــه ف ــي كــأس
ال ـعــالــم ،وه ــو أم ــر غـيــر مستبعد أب ـدًا
بالنظر إلى الدور البطولي الذي يلعبه
مع املنتخب املصري ،وهو الدور الذي
ـ على ما يبدو ـ سيفتقده ليفربول بعد
أشهر قليلة.
ٍ

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )21

إيطاليا (المرحلة )22

ألمانيا (المرحلة )20

 السبت:ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا  -ليفانتي
()14.00
فالنسيا  -ريال مدريد ()17.15
ملقة  -جيرونا ()19.30
فياريال  -ريال سوسييداد ()21.45

 السبت:ساسوولو  -أتاالنتا ()19.00
كييفو  -يوفنتوس ()21.45

 السبت:بايرن ميونيخ  -هوفنهايم ()16.30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد  -ف ــراي ـب ــورغ
()16.30
اليبزيغ  -هامبورغ ()16.30
كولن  -أوغسبورغ ()16.30
شتوتغارت  -شالكه ()16.30
فيردر بريمن  -هيرتا برلني ()19.30

 األحد:ليغانيس  -إسبانيول ()13.00
أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد  -الس ب ــامل ــاس
()17.15
إشبيلية  -خيتافي ()19.30
برشلونة  -أالفيس ()21.45
 االثنني:سلتا فيغو  -ريال بيتيس ()22.00

 األحد:سبال  -أنتر ميالنو ()13.30
نابولي  -بولونيا ()16.00
تورينو  -بينيفينتو ()16.00
كروتوني  -كالياري ()16.00
جنوى  -أودينيزي ()16.00
فيورنتينا  -فيرونا ()16.00
ميالن  -التسيو ()19.00
روما  -سمبدوريا ()21.45

 األحد:باير ليفركوزن  -ماينتس ()16.30
هانوفر  -فولسبورغ ()18.00
فرنسا (المرحلة )23
 السبت:بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان  -مونبلييه
()18.00

غانغان  -نانت ()21.00
متز  -نيس ()21.00
تولوز  -تروا ()21.00
سانت إتيان  -كاين ()21.00
أنجيه  -أميان ()21.00
 األحد:ليل  -ستراسبور ()16.00
بوردو  -ليون ()18.00
مرسيليا  -موناكو ()22.00
كأس إنكلترا (دور الـ )32
 السبت:بيتربوره  -ليستر ()14.30
ميدلسبره  -برايتون ()17.00
ساوثمبتون  -واتفورد ()17.00
ميلوول  -روشديل ()17.00

ويغان  -وست هام ()17.00
شيفيلد يونايتد  -بريستون نورث
إند ()17.00
ه ـي ــدرس ـف ـي ـل ــد ت ـ ـ ــاون  -بــرم ـن ـغ ـهــام
()17.00
نوتس كاونتي  -سوانسي ()17.00
ه ــل س ـي ـتــي  -نــوت ـن ـغ ـهــام ف ــورس ــت
()17.00
م ـي ـل ـتــون ك ـي ـنــز دونـ ـ ــز  -كــوف ـن ـتــري
سيتي ()17.00
نيو بورت  -توتنهام ()19.30
ليفربول  -وســت بروميتش ألبيون
()21.45
 األحد:تشلسي  -نيوكاسل ()15.30
كارديف سيتي  -مانشستر سيتي
()18.00

