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رياضة

ّ
صفقات ونجوم في مهب ريح سوق االنتقاالت
الكرة األوروبية

صـ ـفـ ـق ــات ن ـج ـح ــت وأخـ ـ ـ ــرى فـشـلــت
فــي انـتـقــاالت األنــديــة األوروبــي ــة هذا
الموسم .بعضها كــان متوقعًا منه
الكثير ،لكنها سقطت بفعل عوامل
عدة ،فذهب مجهود اإلداريين ً
هباء
ووقع المدربون تحت نيران الصحافة
المنتقدة
هادي أحمد
االنهيار الذي يشهده بعض الالعبني
تـ ـج ــد حـ ـل ــول ــه عـ ـل ــى دكـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــدالء أو
بالتعاقدات الجديدة .هو أمر متعارف
ع ـل ـيــه ف ــي ع ــال ــم كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ل ـك ــن فــي
امل ــوس ــم االوروب ـ ــي الـ ــذي شـ ــارف على
االنتهاء كانت بعض التعاقدات فاشلة
وأخرى الفتة.
النجاحات الـتــي تحققت هــذا املوسم
على هــذا الصعيد ،يمكن ضــرب املثل
فـيـهــا مــن خ ــال البلجيكي كـيـفــن دي
ب ــروي ــن م ــع مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ــذي

رأى غوارديوال أنه
ظلم تاسكي بعدم
إشراكه دوريًا
أظ ـ ـهـ ــر ع ـ ــن ع ـ ـطـ ــاء وفـ ـع ــالـ ـي ــة ك ـب ـي ــرة
للفريق ،كما ظهر الفرنسي أنطوني
مارسيال مع مانشستر يونايتد.
ل ـك ــن أح ـي ــان ــا ي ـن ـظــر امل ـ ـ ــدرب الـ ــى دك ــة
الـ ـب ــدالء ،وال ي ـجــد بـ ـج ــواره أي العــب
بــإمـكــانــه أن يـنـقــذ مــوسـمــا ك ــاد يكون
مثاليًا .ال يوجد بديل يمكن أن يغير
مجرى اللعب .وتأتي املسؤولية األولى
ف ــي ه ــذا امل ــوض ــوع عـلــى املـ ــدرب ال ــذي
يـمـكــن ال ـقــول إن ــه فـشــل فــي تشخيص
مصلحة ال ـفــريــق ،الخ ـت ـيــاره العـبــا لم
ي ـكــن ع ـلــى قـ ــدر ال ـتــوق ـعــات امل ـن ـت ـظــرة.
ط ـب ـعــا ،يـظـلــم امل ـ ــدرب أح ـيــانــا الــاعــب
الجديد بعدم إعطائه الفرصة إلثبات
وج ـ ــوده ن ـظ ـرًا ل ـع ــدة ع ــوام ــل أب ــرزه ــا
ع ــدم وج ــود مـكــان أم ــام صــف النجوم
املمتلئ.
أب ـ ــرز ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن خـ ّـيـبــوا
اآلمال بعد التعاقد معهم ،من دون أن
تستفيد منهم فرقهم بالشكل املطلوب،
كان العب برشلونة التركي أردا توران،
والع ــب ري ــال مــدريــد الـكــرواتــي ماتيو
كــوفــاسـيـتــش ،والع ــب بــايــرن ميونيخ
األمل ـ ــان ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــردار ت ــاسـ ـك ــي ،والعـ ــب
تشلسي البرازيلي ألكسندر باتو.
ً
ب ـ ــداي ـ ــة ،ب ـع ــدم ــا ن ـج ــح ب ــرش ـل ــون ــة فــى
حسم صفقة تــوران بعقد يمتد ملدة 5

ُ
دفع توران ثمن العقوبة التي أنزلت ببرشلونة (البرت يوب ـ األناضول)

سنوات مقابل  41مليون يورو ،قادمًا
م ــن أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد ك ــأغ ـل ــى صـفـقــة
لــاعــب تــركــي ،وقــف قــانــون العقوبات
أمــام النادي الكاتالوني .ولم يستطع
ب ــرشـ ـل ــون ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن الع ـب ـي ــه

الجديدين ،تــوران وأليكس فيدال معًا
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا الـحــالــي أول
املــوســم ،بسبب مـنــع تسجيل الفريق
لالعبيه الـجــدد بعد عقوبة «الفيفا»
الـخــاصــة بالالعبني الــذيــن لــم يبلغوا

سـ ــن ال ـ ــرش ـ ــد .ظـ ــل ت ـ ـ ـ ــوران ي ـع ـم ــل فــي
الحصص التدريبية لفترة طويلة من
املوسم ،لكن عدم االعتماد عليه كثيرًا
زاد نسبة التوقعات بإمكانية التخلي
عنه في الصيف حيث يبحث الالعب

نتائج الدوري اإلنكليزي والفرنسي
إنكلترا (مباريات مؤجلة)

نوريتش سيتي – واتفورد 2-4

ليفربول – تشلسي 1-1
البلجيكي كريستيان بينتيكي ()90
لليفربول ،ومواطنه إيدين هــازار ()32
لتشلسي.

نـ ــاثـ ــان ريـ ـم ــون ــد ( )15وال ـك ــون ـغ ــول ــي
دي ــومـ ـي ــرس ــي م ـب ــوك ــان ــي ( 18و)57
وكــريــغ كــاثـكــارت ( 37خطأ فــي مرمى
ف ــريـ ـق ــه) لـ ـن ــوريـ ـت ــش ،وتـ ـ ـ ــروي دي ـن ــاي
( )11والنيجيري أوديــون إيغالو ()51
لواتفورد.

سندرالند – إفرتون 0-3
ال ـهــول ـنــدي بــاتــريــك ف ــان أن ـهــولــت ()38
والعاجي المني كوني ( 42و.)56

 ترتيب فرق الصدارة: -1لـيـسـتــر سـيـتــي  80نـقـطــة م ــن 37
مباراة

 -2توتنهام  70من 37
 -3أرسنال  68من 37
 -4مانشستر سيتي  65من 37
 -5مانشستر يونايتد  63من 37
فرنسا (مباراة مؤجلة)
بوردو – باريس سان جيرمان 1-1
نيكوال بالوا ( )66لـبــوردو ،والسويدي
زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ( )59لـســان
جيرمان.

عن فرصة للعب أساسيًا.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وقـ ــف كــوفــاسـيـتــش
مــوقــف ال ــاع ــب الـ ــذي ل ــم يـسـتـفــد منه
النادي كما يجب .بعدما َّ
قدم مع انتر
م ـيــانــو اإلي ـط ــال ــي ً
أداء م ـب ـه ـرًا انـتـقــل
الى ريال ملدة  6سنوات ،لكن ما ظلمه
هــو وج ــود صـعــوبــة فــي إي ـجــاد مكان
أس ــاس ــي ،ب ـس ـبــب ص ـعــوبــة الـتـنــافــس
مع األملــانــي طوني كــروس والكرواتي
لــوكــا م ــودري ـت ــش .ف ــي األسـ ـ ــاس ،جــاء
هـ ــو ل ـي ـك ــون خ ـل ـي ـفــة م ــواطـ ـن ــه ،ه ـكــذا
ذك ـ ـ ــرت ال ـص ـح ــاف ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،وق ــد
يكون كوفاسيتش قريبًا مــن مغادرة
«س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو بـ ــرنـ ــاب ـ ـيـ ــو» إذ ك ــان ــت
مشاركاته كأساسي قد بلغت  7فقط.
والفرصة يمكن أن تكون مع توتنهام
وميالن اللذين ّ
يعدان أبرز املنتظرين
للتعاقد معه.
ً
شتاء ،في بايرن ميونيخَّ ،
صرح رئيس
ال ـنــادي ك ــارل  -هاينتس رومينيغيه
ب ــأن ــه ي ـس ـت ـب ـعــد ح ــاج ــة الـ ـف ــري ــق إل ــى
تعاقدات جديدة .بعدها بوقت قصير
أعـلـنــت اإلدارة ض ــم س ـي ــردار تاسكي
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن س ـب ــارت ــك
موسكو الروسي.
«ال ت ــوج ــد ه ـن ــاك كـ ـف ــاءات عــال ـيــة في
الـ ـ ـس ـ ــوق ،وال ي ــوج ــد هـ ـن ــاك الع ـب ــون
جـ ـ ـي ـ ــدون» ،ص ـ ـ ّـرح روم ـي ـن ـي ـغ ـيــه بـعــد
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاق ــد .ت ـص ــري ــح كـ ـ ــان وق ـعــه
سـلـبـيــا ع ـلــى ت ــاس ـك ــي ،إال أن الـفــريــق
ك ــان مـضـطـرًا إل ــى ســد ال ـف ــراغ الـهــائــل
ّ
الذي خلفه املصابان جيروم بواتينغ
واإلس ـب ــان ــي خــافــي مــارتـيـنـيــز وقتها
ُ
ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع .ظ ـلــم مـ ــدرب الـفــريــق
اإلسباني جوسيب غوارديوال تاسكي
بحسب ما ّ
صرح هو ،حيث لم يشركه
في أكثر من مباراة قبل االستعانة به
أمام هيرتا برلني .وعليه ال شك في أنه
سيعود الى فريقه ،ألن ال مكان له مع
اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
حال العب تشلسي البرازيلي باتو ال
َيختلف كـثـيـرًا عــن ح ــال تــاسـكــي .هو
قـ ِـدم من كورينثيانس البرازيلي على
سبيل اإلعارة ،وتألق في ظهوره األول
مــع «الـبـلــوز» أم ــام أسـتــون فيال ()0-4
ً
م ـس ـجــا ه ــدف ــا وص ــان ـع ــا ل ـه ــدف ــن .لم
يشارك قبلها أو بعدها ،إثر فشله في
اللحاق بالبرنامج البدني ّ
املعد له.
وس ـي ـع ــود الـ ــى فــري ـقــه األول ،بـعــدمــا
أكدت التقارير أن إدارة النادي اللندني
تـفـكــر ف ــي ح ــل إلن ـه ــاء صـفـقــة اإلعـ ــارة
ً
وتسويتها عند هــذا الحد ،فضال عن
أن اإلدارة قررت تخفيض ثمن قميص
ب ــات ــو ف ــي م ــراك ــز ب ـيــع ال ـ ـنـ ــادي ،حيث
وص ــل سـعــر الـقـمـيــص األس ــاس ــي إلــى
 32.87جنيهًا استرلينيًا بعدما كان
وقت وصوله  61.95جنيهًا ،وهذا من
دون أن تخفض سـعــر بــاقــي قمصان
الالعبني.

سوق االنتقاالت

حكاية العشق بين بوفون ويوفنتوس لعامين إضافيين

انضم بوفون إلى يوفنتوس عام ( 2001أ ف ب)

ي ـب ــدو أن ن ـجــم ال ـح ــراس ــة اإلي ـطــالــي
جــانـلــويـجــي بــوفــون لــن يـعـتــزل كــرة
الـقــدم إال فــي صفوف فريقه الحالي
يوفنتوس ،فقد مــدد «اليوفي» عقد
ح ــارس ــه ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  38عــامــا
مل ــدة ع ــام ــن إضــاف ـيــن ح ـتــى ،2018
بحسب ما ذكر رئيس النادي أندريا
أنييللي.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـ ــدي «ج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي» قـ ـمـ ـي ــص
«ال ـب ـي ــان ـك ــون ـي ــري» م ـن ــذ عـ ــام 2001
عـنــدمــا الـتـحــق ب ــه ق ــادم ــا م ــن بــارمــا
وه ـم ــا ال ـفــري ـقــان ال ــوح ـي ــدان ال ـل ــذان
لعب فــي صفوفهما.كذلك ،فقد مدد
يــوف ـن ـتــوس ع ـقــد مــداف ـعــه املـخـضــرم
أنــدريــا بــارزاغـلــي ،الـبــالــغ مــن العمر
 35عامًا ،للفترة ذاتها.

وف ــي إسـبــانـيــا ،ذك ــرت صحيفة «إل
مــونــدو ديـبــورتـيـفــو» أن الـنـمـســوي
داف ـ ـيـ ــد أالب ـ ـ ــا ال ي ـم ــان ــع ال ـل ـع ــب فــي
برشلونة لكن بشرط أن يكون مركزه
في وسط امللعب ال كظهير أيسر.
ويأتي موقف أالبــا في حــال صحته
بـ ـع ــد تـ ـع ــاق ــد الـ ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري م ـ ــع الع ــب
الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز
من بنفيكا ما يعني أن أالبا سيعود
إلى مركزه األساسي في الفريق.
وفـ ـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،أفـ ـ ـ ــاد الـ ـت ــاي ــان ــدي
اي ـ ــاوات ســريـفــادهــانــابــرابـهــا ،نــائــب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـي ـس ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي ،أن ب ـطــل
إن ـك ـل ـتــرا سـيـبـحــث إم ـكــان ـيــة تـمــديــد
ال ـت ـعــاقــد ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة م ــع املـ ــدرب
كالوديو رانييري في نهاية املوسم

مـكــافــأة لــه عـلــى ق ـيــادة الـفــريــق ألول
ل ـق ــب لـ ــه فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
املمتاز .وتولى رانييري املسؤولية
خلفًا لنايجل بيرسون في عقد يمتد
ل ـث ــاث س ـن ــوات ف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
وي ـحــرص لـيـسـتــر عـلــى رب ــط مــدربــه
االيطالي الناجح لفترة طويلة عقب
هــذا اإلنـجــاز الـهــائــل .وأبـلــغ ايــاوات
وسائل إعالم بريطانية« :في نهاية
املوسم سنتحدث معه عن هذا االمر
(تمديد التعاقد)» .وتابع« :سنجلس
معًا وعندما نتحدث عن شــيء فأنا
أع ـن ــي أن ـن ــا س ـن ـنــاقــش ع ـق ـدًا طــويــل
األم ـ ــد ول ـي ــس ف ـق ــط ح ـت ــى سـبـتـمـبــر
(أيلول) .أحب أن يكون الناس الذين
يعملون معنا سعداء ويستمتعون

بوقتهم» .وجــدد اي ــاوات ،وهــو نجل
امل ـل ـي ــاردي ــر ال ـت ــاي ــان ــدي ف ـي ـت ـشــاي،
مالك ليستر ،التزام النادي باإلبقاء
على أفضل العبيه وتعزيز التشكيلة
للموسم املـقـبــل ،وق ــال« :سـنـبــذل كل
ما في وسعنا لبناء الفريق وضمان
استمرار هــذه املجموعة املميزة من
الــاعـبــن» .وفــي فرنسا ،أعلن نانت
ت ـع ــاق ــده م ــع امل ـ ـ ــدرب ري ـن ـي ــه ج ـي ــرار
ً
لإلشراف على فريقه بدال من ميشال
دي ــر زاك ــاري ــان املــرت ـبــط بـعـقــد حتى
نهاية املوسم الحالي.
وكــان جيرار قد قــاد مونبيلييه إلى
إحــراز لقب الــدوري الفرنسي موسم
 ،2012-2011ثــم أشــرف على تدريب
ليل حتى الصيف املاضي.

