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رياضة

ّ
ّ
فرنسا وجهة التسوق الكروية المفضلة
الكرة الفرنسية

منع ديشان وكالء الالعبين
من زيارتهم في معسكر
المنتخب بسبب الطلب الكبير
لمفاوضتهم (أ ف ب)

األول
عاد العبو فرنسا ليكونوا المطلب ً
في سوق ّاالنتقاالت ،إذ إن عددًا هائال
ع أن يعبر الحدود هذا
منهم يتوق ّ
الصيف ،ما يذكر باأليام الخوالي التي كانت
فيها المالعب الفرنسية الرافد األول لكل
مالعب كرة القدم األوروبية
شربل ّ
كريم
لــم يـكــن مـسـتـغــربــا أن ي ـصــدر مــدرب
املـنـتـخــب الـفــرنـســي ديــديـيــه ديـشــان
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـ ـ ــدى ج ـم ـعــه
الع ـب ـيــه ف ــي ك ـل ـيــرفــونــن ،ح ـيــث منع
عنهم لقاء وكــاء أعمالهم أو القيام
بأي مفاوضات خالل وجودهم تحت
الراية الوطنية.
قـ ــرار دي ـش ــان ل ــم ي ـكــن عـبـثـيــا ،إذ إن
أي متابع لكرة القدم العاملية يمكن
أن يــاحــظ أن مـعـظــم الع ـبــي فرنسا
هــم أه ــداف ألهــم األنــديــة فــي أوروب ــا،
م ــا ي ـع ـيــد الـ ــى الـ ــذاكـ ــرة ت ـل ــك ال ـف ـتــرة
الـتــي عاشتها الـكــرة الفرنسية منذ
منتصف تسعينيات الـقــرن املاضي
وحتى مطلع األلفية الجديدة ،حيث
هــاجــر الـفــرنـسـيــون بــاملـئــات باتجاه
ال ـب ـط ــوالت الــوط ـن ـيــة األخـ ـ ــرى الـتــي
خطبت ّ
وده ــم ،والدليل أنــه نــادرًا ما
خال فريق إنكليزي من العب فرنسي.
األم ــر لــم يتوقف عند هــذا ال ـحـ ّـد ،بل
ك ــان لــاع ـبــن الـفــرنـسـيــن تــأثـيــرهــم
املباشر في نتائج فرقهم ،أمثال زين
الدين زيدان في يوفنتوس اإليطالي،
ثــم ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،وتييري
هنري في أرسنال اإلنكليزي ،وويلي
ســانـيــول وبيشنتي لـيـتــزاراتــزو في
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي ،وغـيــرهــم
الكثيرين...
الـ ـي ــوم ي ـع ــود امل ـش ـه ــد ن ـف ـس ــه ،إذ إن
عملية حسابية بسيطة تــوضــح أن
الــاعـبــن الــذيــن ُصـنـعــوا فــي فرنسا
هم األكثر طلبًا في سوق االنتقاالت
ال ـص ـي ـف ـيــة ،وهـ ــي امل ـس ــأل ــة ال ـنــات ـجــة
مــن النجاح األكــاديـمــي الــذي ال تــزال
فرنسا تحصده منذ أن ركزت األندية
عملها فــي هــذا املـجــال تـحــديـدًا بعد
ف ـشــل "الـ ــديـ ــوك" ف ــي ب ـل ــوغ نـهــائـيــات
كأس العالم .1994
من هنا ،ال ضير من القول إن املبلغ
ال ـق ـي ــاس ــي ال ـ ـ ــذي دفـ ـع ــه مــان ـش ـس ـتــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـي ــزي م ــن أجـ ــل بــول
بـ ــوغ ـ ـبـ ــا ،ل ـ ــن يـ ـكـ ـس ــره س ـ ـ ــوى الع ــب
فرنسي آخــر ،والدليل الكالم الكثير

ال ــذي أثـيــر فــي األيـ ــام األخ ـي ــرة حــول
اسـ ـتـ ـع ــداد ريـ ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
ومانشستر سيتي اإلنكليزي لدفع
 100مليون يورو من أجل التعاقد مع
مهاجم موناكو كيليان مبابي الذي
ّ
تفجرت موهبته هذا املوسم مع بطل
فرنسا محليًا وأوروبيًا.
وطبعًا ،قد يأتي كثيرون ليقولوا إنه
سيكون ضربًا من الجنون دفــع هذا
املـبـلــغ الـكـبـيــر ف ــي الع ــب ال يـتـجــاوز
ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة م ــن ال ـع ـمــر ،ل ـكــن كل

الطلب الكبير على
الفرنسيين يعكس
استمرار العمل الناجح
في األكاديميات

ال ـت ـحــال ـيــل ال ـت ـق ـن ـيــة واألرق ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
سجلها مبابي تشير الى أنه الشيء
الكبير القادم في كرة القدم العاملية،
رغــم أن التجارب السابقة تقول بأن
مـ ــن امل ـف ـض ــل أن ي ـب ـقــى فـ ــي اإلم ـ ــارة
الفرنسية الكتساب املزيد من النضج
والخبرة حتى ال يواجه مصير العب
سابق في موناكو ّ
تسرع في االنتقال
الى مانشستر يونايتد وبمبلغ كبير
أيضًا ،قبل أن يتدهور مستواه ويجد
نفسه أسير دكــة الـبــدالء مــع وصــول

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وبطبيعة ال ـحــال ،تـحـ ّـولــت موناكو
ال ـ ـ ـ ــى مـ ـقـ ـص ــد ل ـ ـكـ ــل الـ ـ ــراغ ـ ـ ـبـ ـ ــن ف ــي
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـكـ ـن ــوز ال ـث ـم ـي ـنــة،
فــأسـمــاء تــومــاس لــومــار ،دجيبريل
س ـ ـيـ ــدي ـ ـبـ ــي ،تـ ـيـ ـيـ ـم ــوي ب ــاك ــاي ــوك ــو
وب ـ ـن ـ ـج ـ ــام ـ ــان مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ،بـ ـ ــاتـ ـ ــت ف ــي
ح ـســابــات أبـ ــرز ال ـع ـقــول الـتــدريـبـيــة
التي ترى فيها الدواء ملشاكل فرقها،
وخصوصًا أن بعضها يشغل مراكز
ي ـ ـنـ ــدر ف ـي ـه ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــون املـ ـمـ ـي ــزون
حاليًا ،أمثال مندي الــذي قد يدخل
مانشستر يــونــايـتــد ولـيـفــربــول في
معركة للحصول عليه ،غير آبهني
ب ــدف ــع ث ــاث ــة أضـ ـع ــاف امل ـب ـل ــغ ال ــذي
دفـعــه فــريــق اإلم ــارة السـتـقــدامــه من
مرسيليا في الصيف املاضي.
وي ـ ـ ـضـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواهـ ـ ــب م ــون ــاك ــو
أخ ـ ـ ــرى مـ ــن ل ـ ـيـ ــون ،أم ـ ـثـ ــال الـ ـه ــداف
أل ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدر الكـ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب
ف ـ ــي أرس ـ ـن ـ ــال اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،والع ـ ــب
ال ــوس ــط ك ــورون ـت ــان تــولـيـســو ال ــذي
تــرصــده أرسـنــال ومواطنه تشلسي
ويوفنتوس اإليطالي.
وب ـع ـي ـدًا م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـفــرن ـس ـيــة،
وبعد حسم أبرز الهدافني الفرنسيني
أنطوان غريزمان بقاء ه مع اتلتيكو
مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـبـ ــان ــي ،هـ ـن ــاك مــوه ـبــة
شــابــة أخ ــرى مـطـلــوبــة فــي أك ـثــر من
مكان ولها قيمتها املالية الضخمة
ف ــي سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت .ه ــو عـثـمــان
دي ـم ـب ـي ـلــي الع ـ ــب وس ـ ــط ب ــوروس ـي ــا
دورت ـمــونــد ال ــذي س ــار فــي مستوى
تـصــاعــدي مـنــذ وصــولــه ال ــى أملانيا
ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـي ـص ـب ــح س ــري ـع ــا
مطلوبًا في برشلونة اإلسباني ،في
ـت يـقــال فـيــه إن قيمته السوقية
وق ـ ٍ
تجاوزت  60مليون يورو.
م ــواه ــب ك ـث ـيــرة وم ـس ـت ـف ـيــدون كـثــر،
فخزائن األنــديــة الفرنسية تنتعش
مــالـيــا ،واملـنـتـخــب الـفــرنـســي يعيش
وفرة نجوم ،ما يعود عليه بالفائدة
الـفـنـيــة ،ولتصبح مـســألــة ترشيحه
منذ اآلن لنيل لقب مــونــديــال 2018
أمرًا طبيعيًا.

سوق االنتقاالت

قصة النجاح بين أليغري ويوفنتوس حتى 2020

بدأ أليغري مشواره مع يوفنتوس في 2014
(ماركو بيرتوريلو ــ أ ف ب)

ّ
عندما حــط ماسيميليانو أليغري
رحاله في مدينة تورينو اإليطالية
مــدربــا لفريقها األش ـهــر يوفنتوس
ع ــام  ،2014ارتـفـعــت أص ــوات كثيرة
مـ ـ ــن جـ ـم ــاهـ ـي ــر "الـ ـبـ ـي ــانـ ـك ــونـ ـي ــري"
معترضة ومـنـتـقــدة لـهــذه الـخـطــوة،
ن ـظ ـرًا إل ــى ق ــدوم املـ ــدرب مــن الـفــريــق
ال ـغــريــم م ـي ــان .غـيــر أن ــه ال ش ــك في
أن ه ــؤالء أنـفـسـهــم كــانــوا يـشـعــرون
ب ــال ـس ـع ــادة أمـ ــس ع ـنــد االعـ ـ ــان عــن
نـبــأ تـمــديــد عـقــد ألـيـغــري حـتــى عــام
 ،2020بحسب مــا أعـلــن ال ـن ــادي ،إذ
إن املــدرب البالغ من العمر  49عامًا
ح ـق ــق ن ـج ــاح ــات الف ـت ــة م ــع ال ـفــريــق
ب ــإح ــرازه ثـنــائـيــة ال ـ ــدوري وال ـكــأس
ً
ثـ ــاث م ـ ــرات ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ـضــا

عن قيادته مرتني إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا.
وقــال بطل إيطاليا فــي موقعه على
"اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت"" :يـ ـسـ ـع ــد ي ــوف ـن ـت ــوس
اإلع ـ ــان ع ــن تــوق ـيــع ماسيميليانو
أليغري على عقد جديد حتى ."2020
ورغـ ــم أن ف ــري ــق "ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز"
لــم يكشف عــن القيمة املــاديــة ،إال أن
صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت"
أك ـ ــدت أن أل ـي ـغ ــري س ـي ـح ـصــل عـلــى
ح ـ ــوال ـ ــى  6مـ ــايـ ــن يـ ـ ـ ــورو س ـن ــوي ــا
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى  1,5م ـ ـل ـ ـيـ ــون يـ ـ ــورو
مكافآت.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ،ض ــم
بوروسيا دورتموند األملاني مهاجم
ف ــراي ـب ــورغ مــاكـسـيـمـيـلـيــان فـيـلـيــب،

ف ــي صـفـقــة قــدرت ـهــا وس ــائ ــل اإلع ــام
األملانية بنحو  20مليون يورو.
وسـ ـج ــل ف ـي ـل ـيــب ( 23ع ــام ــا) تـسـعــة
أه ـ ـ ــداف م ــع ف ــرايـ ـب ــورغ ف ــي امل ــوس ــم
املنصرم الذي أنهاه ناديه في املركز
السابع في "البوندسليغا".
ويأتي االعــان عن ضم فيليب غداة
تعيني الهولندي بيتر بوش ،املدرب
الـســابــق أليــاكــس أم ـس ـتــردام ،مــدربــا
جديدًا خلفًا لتوماس توخيل الذي
ف ـســخ ال ـع ـقــد م ـعــه ن ـهــايــة أي ـ ــار بعد
أسابيع من التباين مع االدارة.
ّ
وال يزال الفريق في طور تحديد خط
هـجــومــه لـلـمــوســم امل ـق ـبــل ،فــي ضــوء
األنباء التي تتردد بقوة عن الرحيل
املحتمل للغابوني ب ـيــار -إيميريك

أوبــام ـيــانــغ ،ه ــداف ال ـ ــدوري املــوســم
املنصرم بـ 31هدفًا.
ول ـف ــت م ــا ذك ــرت ــه أمـ ــس صـحـيـفــة "أ
ب ــوال" الـبــرتـغــالـيــة ب ــأن ري ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي سـيـتـلـقــى ع ــروض ــا تـقــدر
بـ 180مليون يورو مقابل االستغناء
عن خدمات نجم الفريق البرتغالي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو .وأوردت
الـصـحـيـفــة أن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنـكـلـيــزي وب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وأن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
ال ـص ـي ـن ــي ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد "ل ـف ـق ــدان
عـقــولـهــا" مـقــابــل ش ــراء أف ـضــل العــب
ف ــي ال ـع ــال ــم بـ ــأي ثـ ـم ــن ،األمـ ـ ــر ال ــذي
أشـ ــارت إل ـيــه فــي غــافـهــا الــرئـيـســي،
بعنوان "قنبلة السوق الكبرى".

