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رياضة

الكرة األلمانية

بايرن والالعبون الفرنسيون:
قصة عشق وتألق

َ ٌ
توق في بافاريا لرؤية كورونتان
توليسو يلعب مع بايرن ميونيخّ ،
عبر عنه
َّ
رئيس النادي أولي هونيس .هذا التوق
ليس بغريب إزاء العب فرنسي ،نظرًا إلى
العالقة التي ربطت الفرنسيين بالفريق
البافاري ،وتكللت بالنجاحات
حسن زين الدين

ُ
ـف أولـ ـ ـ ــي هـ ــونـ ـيـ ــس ،رئ ـي ــس
ل ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ـ ِ
بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األمل ـ ــان ـ ــي ،أول مــن
أمــس حماسته لرؤية الوافد الجديد
الفرنسي الشاب كورونتان توليسو
يلعب للفريق البافاري ،مشيرًا إلى أن
ّ
الحصول على العب بسن  22عامًا هو
مخاطرة أفضل من صرف  60أو  70أو
 80مليون يورو على العبني أصحاب
ّ
خبرة بسن  27أو  28أو  29عامًا.
هـ ـك ــذا فـ ـ ــإن ق ـص ــة ف ــرن ـس ـي ــة ج ــدي ــدة
ولــدت قبل أيــام من كــأس الـقــارات في
مقاطعة بافاريا ،بعد أن تعاقد بايرن
مــع العــب لـيــون الـســابــق .صفقة رغم
أنها لــم تكن منتظرة ،إال أنها تبدو
مميزة ،حيث حصل املدرب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي على العب ُي َع ّد من
املواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية
في الجيل الحالي الذي يزخر بهؤالء،
وهــو العــب «جــوكــر» بإمكانه اللعب
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ــوسـ ــط أو فـ ــي م ــرك ــز
الظهير.
إذًا ،العــب فرنسي جــديــد فــي بــايــرن.

ثالثة العبين فرنسيين
حاليًا في بايرن إضافة إلى
مساعد مدرب فرنسي
بــن الـبــافــاري والــاعـبــن الفرنسيني
قـصــة عـشــق ون ـج ــاح ،إذ م ــع وص ــول
توليسو بــاتــت التشكيلة الـبــافــاريــة
ت ـض ــم  3العـ ـب ــن فــرن ـس ـيــن ب ــوج ــود
فرانك ريبيري وكينغسلي كومان.
ال ـت ــأل ــق ال ـفــرن ـســي ف ــي ب ــاي ــرن ســاطــع
كسطوع الشمس وال غبار عليه .بدءًا
من ريبيري الــذي مضى على وجــوده
 10أع ـ ــوام ف ــي مـلـعــب «أل ـي ــان ــز أري ـنــا»
حيث ّ
دون اسمه كأحد أفضل الالعبني
فــي تــاريــخ ال ـن ــادي ،مـقــدمــا مل ـحــات لن

هل يكرر توليسو إنجازات مواطنيه؟ (أرشيف)

ُ
ُ
تنسى وقائدًا النتصارات ال تحصى،
أب ــرزه ــا الـتـتــويــج بـلـقــب دوري أبـطــال
أوروبا عام .2013
ّ
ريبيري يشكل تجسيدًا لتلك العالقة
الـخــاصــة بــن بــايــرن والـفــرنـسـيــن ،إذ
يـكـفــي ال ـق ــول إن ال ــاع ــب ت ـش ـ ّـرب حب
بــافــاريــا ،حـتــى أن ــه ب ــات يـتـقــن لغتها
ويـتـحــدثـهــا حـتــى عـنــد زيــارتــه ب ــاده،
وه ـ ــذا م ــا أغ ـض ــب ال ـفــرن ـس ـيــن م ـ ــرارًا.
أمـ ــا ح ــب ج ـمــاه ـيــر ب ــاي ــرن لــري ـب ـيــري،
ّ
فعبر عنه منحهم إيــاه لقب «القيصر
فــرانــك» ،وهــذا غير قليل ،إذ إن حامل
ل ـقــب «ال ـق ـي ـصــر» ل ـيــس إال األس ـط ــورة
فرانتس بكنباور.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ك ــوم ــان ،فــإنــه تــرك
أثــره سريعًا في ملعب «أليانز أرينا»
منذ موسمه األول في الفريق ،رغم أنه
العب احتياطي ،ويقينًا لو أنه حصل
ع ـلــى م ــرك ــز أس ــاس ــي ،ف ــإن إنـتــاجـيـتــه

س ـت ـت ـضــاعــف ،وه ـ ــذا م ــا ي ـط ـمــح إل ـيــه
البايرن بعد أن وجد في الالعب الشاب
مشروعًا مستقبليًا واحتفظ بخدماته
بـعــد أن ق ــام بـتـفـعـيــل بـنــد ش ــرائ ــه من
يوفنتوس اإليطالي.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ،فـ ــإن ب ــداي ــات
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن م ـ ــع ب ـ ــاي ـ ــرن كـ ــانـ ــت مــع
الـ ـنـ ـج ــم ج ـ ـ ــان – ب ـ ـيـ ــار ب ـ ــاب ـ ــان ال ـ ــذي
الـ ـتـ ـح ــق بـ ـصـ ـف ــوف ــه ع ـ ـ ــام  1994ب ـعــد
ت ـج ــرب ــة فـ ــي مـ ـي ــان اإليـ ـط ــال ــي الـ ــذي
ق ــدم إلـيــه مــن مــرسـيـلـيــا ،حـيــث ب ــروزه
وتألقه الكبيران ،مــا جعله مــن أفضل
امل ـه ــاج ـم ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وق ـ ــد حـصــل
على جــائــزة الـكــرة الــذهـبـيــة .التجربة
فــي بــايــرن لــم تكن مثالية ل ـ «جــي بي
بي» ،وكان يمكن أن تكون أفضل لوال
اإلصابات التي الحقته ،لكن رغم ذلك
فإنه تــرك بصمة بتسجيله أحــد أروع
األهـ ــداف بـتـســديــدة أكــروبــاتـيــة «داب ــل

كـيــك» مــن تلك الـتــي كــان يشتهر بها،
وجاءت في املباراة أمام أوردينغن في
«الـبــونــدسـلـيـغــا» فــي مــوسـمــه الثاني
واألخير في بافاريا.
ً
وبعد بابان مباشرة ،كان بايرن على
موعد مع العــب فرنسي حقق نجاحًا
م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـي ــر ف ــي م ـل ـعــب ال ـفــريــق
الـســابــق «أوملـبـيــاشـتــاديــون» ،أال وهو
بيشنتي لـيـتــزارازو ال ــذي ق ـ ّـدم الكثير
لـلـبــافــاريُ ،
وعـ ـ ّـد أح ــد أفـضــل األظـهــرة
في تاريخه ،حيث حصد معه الكثير
من األلـقــاب ،كــان أبــرزهــا دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا عـ ــام  .2001ب ــاي ــرن ل ــم يـنـ َـس
ت ـض ـح ـيــات الع ـب ــه ال ـن ـش ـيــط ال ـســابــق،
ّ
وعينه أخيرًا سفيرًا له.
وفي تلك الفترة التحق العب فرنسي
ّ
آخ ـ ـ ــر ب ـ ـبـ ــايـ ــرن ،وش ـ ــك ـ ــل ثـ ـن ــائـ ـي ــا مــع
ل ـي ـتــزارازو بشغله املـيـمـنــة ،هــو ويلي
سانيول الذي حصد بــدوره نجاحات

مــع ال ـفــريــق ،وك ــان أح ــد أب ـطــال اللقب
األوروبي عام .2001
قلنا سانيول؟ املفارقة أن هذه الطفرة
الفرنسية الحالية فــي بــايــرن تترافق
مع عودة سانيول إلى الفريق ليشغل
ّ
وليكون
منصب املساعد ألنشيلوتي،
بــذلــك ربــاعـيــا مــع مــواطـنـيــه الــاعـبــن،
حـ ـي ــث إن وجـ ـ ـ ـ ــوده سـ ـيـ ـك ــون م ــؤثـ ـرًا
ً
إيـجــابـيــا عـلـيـهــم أوال ،وع ـلــى الـفــريــق
ثــانـيــا ،نـظـرًا إل ــى تـجــربـتــه الـغـنـيــة في
النادي ومعرفته بكل خباياه ،واألهم
إلتقانه اللغة األملانية ،ما ّ
يسهل عمله
ونقل أفكاره التي بدأت تتضح عندما
ً
أشرف على بوردو قبال.
من يعلم؟ فقد يكون قدوم توليسو فأل
خير على بايرن ،ويعيد إليه الزعامة
األوروب ـيــة ،إذ إن الـبــافــاري حقق لقب
«التشامبيونز لـيــغ» مــع أب ــرز العبيه
الفرنسيني.

سوق االنتقاالت

روني يقترب من إفرتون ولوكاكو بديله في يونايتد

رفض روني اللعب في الصين ،وفضل االنتقال
إلى إفرتون (أرشيف)

ش ـغ ـل ــت إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا أمـ ـ ــس ال ـص ـف ـق ـتــان
امل ــرت ـق ـب ــان ب ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
وإفرتون ،بانتقال البلجيكي روميلو
ل ــوك ــاك ــو إلـ ـ ــى األول ،ف ـي ـم ــا ي ـتــوجــه
م ـه ــاج ــم «ال ـش ـي ــاط ــن ال ـح ـم ــر» واي ــن
رونـ ــي ،للسير فــي االت ـج ــاه املـعــاكــس
وال ـعــودة إلــى فــريــق بــدايــاتــه إفــرتــون.
وكشفت شبكة «بي بي سي» ووكالة
«برس أسوسييشني» أن صفقة انتقال
ل ــوك ــاك ــو إلـ ــى يــونــاي ـتــد سـتـصــل إلــى
 85.5مـلـيــون ي ــورو .وع ــرض إفــرتــون
على لوكاكو الذي انتقل إلى صفوفه
عام  2014أغلى عقد في تاريخ الفريق،
بعد تألقه املوسم املاضي بتسجيله
 24هــدفــا ف ــي الـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ،لكنه
رفض العرض ألنه يريد االرتقاء إلى
املستوى التالي في مسيرته الكروية.

وه ــذا األم ــر دف ــع الـعــديــد مــن األنــديــة
الـكـبــرى إلــى مـحــاولــة الـحـصــول على
خدماته ،وكان فريقه السابق تشلسي
أول من أبدى اهتمامه به ،لكن مدرب
يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو
ال ـ ــذي ت ــرب ـط ــه ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة بــوكـيــل
أعـ ـم ــال ال ــاع ــب م ـي ـنــو راي ـ ـ ــوال ،يـبــدو
ـرب ل ـض ـمــه إلـ ــى ي ــون ــاي ـت ــد ال ــذي
األق ـ ـ ـ ّ
س ـي ـغ ــض الـ ـط ــرف ع ــن م ـه ــاج ــم ري ــال
مــدريــد أل ـفــارو مــوراتــا فــي حــال تمت
صفقة تعاقده مع لوكاكو.
فــي املـقــابــل ،تـحــدثــت وســائــل اإلع ــام
عــن إمـكــانـيــة ع ــودة رون ــي إل ــى فريقه
السابق إفرتون بعد أن أخرج احتمال
االنتقال إلى الصني من حساباته.
بدوره ،مدد أتلتيكو مدريد اإلسباني
عقد مهاجمه فرناندو توريس لعام

إضافي حتى نهاية املوسم املقبل.
وأشارت صحيفة «ذا دايلي مايل» أن
إفرتون يتمنى الوصول إلى اتفاق مع
يونايتد بـشــأن رون ــي ،فيما رأت «ذا
غارديان» أن فريق مورينيو قد يطلب
ً
بدال ماليًا من منافسه املحلي ،بما أن
عقده مع الالعب يمتد لعام آخر ،لكن
هذا البدل قد ال يكون كبيرًا.
وجـ ــاء تـمــديــد عـقــد ت ــوري ــس الـســابــق
بـ ـع ــد أن أص ـ ـبـ ــح حـ ـ ـ ـرًا ف ـ ــي حـ ــزيـ ــران
امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـك ـن ــه س ـي ـب ـق ــى مـ ــع ف ــري ــق
ب ــداي ــات ــه ال ـك ــروي ــة ح ـتــى  30حــزيــران
.2018
كـ ــذلـ ــك ،م ـ ـ ّـدد ح ـ ــارس م ــرم ــى ب ــورت ــو
البرتغالي اإلسباني إيكر كاسياس
عقده مع فريقه موسمًا إضافيًا.
وغـ ـ ـ ـ ـ َّـرد كـ ــاس ـ ـيـ ــاس عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»:

«سـ ـعـ ـي ــد ج ـ ـ ـدًا ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار مــوس ـمــا
آخـ ــر م ــع بـ ــورتـ ــو ،وأت ـط ـل ــع ملــواج ـهــة
التحديات املقبلة».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـعـ ــاقـ ــد ل ـي ـس ـتــر
سيتي اإلنكليزي مع العــب إشبيلية
اإلس ـب ــان ــي فـيـسـنـتــي ايـ ـب ــورا ألرب ـعــة
م ـ ـ ــواسـ ـ ــم ،دون الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن ق ـي ـمــة
الصفقة.
وبعيدًا عن مالعب أوروبا ،سيخوض
األملــانــي لــوكــاس بــودولـسـكــي تجربة
اح ـت ــراف ـي ــة ج ــدي ــدة م ــع ف ــري ــق فيسل
كوبي الياباني ،بعد أن بات حرًا عقب
موسمني مع غلطة سراي التركي .ولم
ُيكشف عن مدة العقد أو قيمته ،لكن
وسائل اإلعــام اليابانية أشــارت إلى
أنه ملواسم عدة ،وسينال راتبًا سنويًا
بحدود  5.3ماليني دوالر.

