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رياضة

ّ
عاصفة تمرد لالعبين في صيف االنتقاالت
الكرة األوروبية

ٌ
التمرد الكروي ،صرعة قديمة
جديدة ،تتغير وتختلف بين العب وآخر،
ناد وآخر ،ويلجأ إليها الالعب لالنتقال
وبين ٍ
بالقوة إلى ناد جديد من خالل رفضه
إكمال مشواره مع الفريق ورفضه
المشاركة حتى في التدريبات والمباريات
اإلعدادية قبل بدء الموسم

وصفت الصحافة األلمانية
ديمبيلي بـ"المتمرد" و"الطفل
غير المسؤول عن أفعاله"
(باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

هادي أحمد
عـصـيــان كـ ــروي ،ه ــذا م ــا طـغــى على
ســوق االنتقاالت الصيفية األخيرة،
وأخـ ـ ــذ م ـك ــان ــه ف ــي ب ـع ــض ال ـص ـحــف
ال ـعــامل ـيــة ،طــاغ ـيــا ع ـلــى خ ـبــر انـتـقــال
الع ـ ــب مـ ــن ف ــري ــق إل ـ ــى آخ ـ ـ ــر .ف ـحــالــة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــرد ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ش ـه ــده ــا
ال ــ"م ـي ــرك ــات ــو" ك ــان ــت م ــن الع ـب ــن لــم
يــرضــوا بــأوضــاعـهــم الـحــالـيــة داخــل
أنديتهم ،بل رأوا أنفسهم في بعض
امل ــواق ــف أك ـبــر مــن تـلــك األن ــدي ــة .أدى
هـ ــذا إلـ ــى تــرج ـم ـتــه س ـلــوكــا ضــاعــف
املشاكل مــع الـنــادي وعلى مــرأى من
وسائل اإلعــام التي كانت طرفًا في
بعض األحيان بني الالعب والنادي.
الجماهير أيـضــا ،طبعًا ،لها رأيـهــا،
إذ تعتبر نفسها جــزءًا ال يتجزأ من
مشروع النادي ،رغم أن رأيها ال يؤثر

نجح العبون في تمردهم
وفشل آخرون ،إنها مراهنة كبيرة
أن يتمرد الالعب على فريقه
كثيرًا على الصعيد العملي ،إال أنه
يلعب دورًا في تأجيج املوقف.
كل ما يحصل من تمرد لالعبني أمام
أنــدي ـت ـهــم ف ــي ج ــان ــب م ـنــه ه ــو نـتــاج
ق ــان ــون "ب ــوس ـم ــان" الـ ــذي ص ــدر عــام
ّ
 ،1995وال ــذي قــلــص مــن صالحيات
األن ــدي ــة ،ف ــي امل ـق ــاب ــل زاد م ــن حــريــة
الــاع ـبــن ف ــي االن ـت ـق ــال م ــن ن ــاد إلــى
آخـ ـ ــر ،ح ـت ــى ق ـب ــل ان ـت ـه ــاء ع ـق ــوده ــم،
والـ ـش ــرط ال ــوح ـي ــد ه ــو دفـ ــع ال ـشــرط
الجزائي للنادي.
وأتــاح "بوسمان" لالعبني التفاوض
ـاد أرادوه قـبــل سـتــة أشهر
مــع أي ن ـ ٍ
مــن انـتـهــاء عـقــودهــم ودون الــرجــوع
لـلـنــادي الــذيــن يلعبون لــه ،مــا يمنع
ّ
النادي من التحكم بالالعب كما كان
في العهد القديم.

ه ــذا م ــا يـحـصــل الـ ـي ــوم ،وم ــا حصل
أمس ،وبالتأكيد سيحصل في األيام
املقبلة ،وفي كل "ميركاتو" مقبل.
ل ـعــل أبـ ــرز حـ ــاالت ال ـت ـمــرد الـنــاجـحــة
فــي الـســوق األخ ـيــرة ،هــي البرازيلي
ن ـ ـي ـ ـمـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـم ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى ف ــري ـق ــه
ال ـس ــاب ــق بــرش ـلــونــة اإلسـ ـب ــان ــي ،من
دون أن ي ـ ـص ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــأي تـ ـص ــري ــح،

وسعيًا لالنتقال الــى فريقه الجديد
ب ــاري ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي.
تورط في مشادات مع العبي النادي
حد التشابك
الكاتالوني وصلت إلى ّ
باأليدي ،وفعل كل ما يوفر انتقاله؛
ن ـجــح ف ــي ذلـ ــك وان ـت ـق ــل م ـقــابــل 222
مليون يورو.
كوتينيو فـشــل حـتــى اللحظة حيث

نجح مواطنه نيمار .فــاألول يحاول
إجبار فريقه ليفربول اإلنكليزي على
بيعه إلى برشلونة ،وأبلغ اإلدارة أنه
ي ــري ــد ال ــرح ـي ــل .ل ـكــن حـيـنـمــا تمسك
بــه ال ـنــادي واملـ ــدرب األملــانــي يــورغــن
كـ ـل ــوب ،ادع ـ ــى اإلصـ ــابـ ــة ،وغ ـ ــاب عن
م ـبــاراة فــريـقــه فــي املـلـحــق التأهيلي
لدوري األبطال ،وفي الدوري املحلي.

لــم ينجح حتى اآلن ،ولــم يصل إلى
مــا يطلبه .قصته تتشابه مــع قصة
العب بوروسيا دورتموند الفرنسي
عثمان ديمبيلي .وصفته الصحافة
األمل ــان ـي ــة ب ــ"امل ـت ـم ــرد" و"ال ـط ـف ــل غير
املسؤول عن أفعاله" .وصــل به األمر
إلى تغيبه عن تدريبات فريقه بهدف
الضغط على إدارة الـنــادي مــن أجل
السماح لــه بالرحيل إلــى برشلونة.
لم تتعاون معه إدارة الفريق ،وأبقته
إلــى حني دفــع املبلغ املطلوب والــذي
تجاوز الـ  120مليون يورو.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـج ــح الع ـ ــب فــالـنـسـيــا
اإلسباني الجديد الفرنسي جيفري
كــونــدوغ ـب ـيــا ال ـ ــذي ان ـت ـقــل م ــن انـتــر
مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي بـ ـع ــدم ــا رف ــض
ح ـض ــور ت ــدري ـب ــات فــري ـقــه ال ـســابــق.
صـ ـحـ ـي ــح أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ـع ـ ــرض إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
تأديبية ،لكنه فــي النهاية نجح في
مسعاه ،وانتقل على سبيل اإلعارة.
مثله ،نجح العب فيورنتينا اإليطالي
الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـك ــوال كــال ـي ـن ـي ـتــش فــي
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى مـ ـي ــان ،ب ـع ــد ت ـم ــرده
ّ
وتغيبه عن املران من دون أن يعطي
أي عذر.
ول ـع ــل أش ـه ــر ح ـ ــاالت ال ـت ـص ــادم بني
الالعبني واألندية هذا املوسم كانت
ل ــإس ـب ــان ــي دي ـي ـغ ــو ك ــوسـ ـت ــا ،الـ ــذي
كشف أنــه يريد الرحيل عن الـ"بلوز"
ألن مدرب الفريق اإليطالي أنطونيو
كونتي ال يريد استمراره مع الفريق.
أك ــد كــوسـتــا أن لـيــس لــديــه أي خيار
ّ
ســوى مـغــادرة تشلسي بعدما تبلغ
م ــن ك ــون ـت ــي أن ال م ـس ـت ـق ـبــل ل ــه مــع
الـفــريــق .غــاب ب ــدوره أيضًا عــن فترة
إعـ ـ ـ ــداد الـ ـف ــري ــق ل ـل ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد،
وعوقب بحسم أسبوعني من راتبه.
ن ـج ــح العـ ـب ــون ف ــي ت ـم ــرده ــم وف ـشــل
آخرون .إنها مراهنة كبيرة أن يتمرد
الالعب على فريقه ،إذ تؤكد التجارب
أن هــذا الـســاح الفعال ،إذا مــا فشل،
ّ
يتحول إلى جحيم على الالعب الذي
ق ــد ُي ـل ـصــق بـمـقــاعــد االح ـت ـي ــاط بعد
فشله في مخططاته.

سوق االنتقاالت

كالينيتش الراكب الجديد في قطار ميالن

ضم ميالن كالينيتش من فيورنتينا (إنترنت)

واص ـ ـ ــل مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مـسـلـســل
ت ـعــزيــز ص ـفــوفــه ح ـتــى ب ـعــد ان ـطــاق
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،إذ ض ــم ال ـكــرواتــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوال ك ــالـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــش ق ـ ـ ــادم ـ ـ ــا م ــن
فيورنتينا ،بتوقيعه عقدًا معه ملدة
أرب ـعــة أعـ ــوام ،يشمل اسـتـعــارتــه ملــدة
عــام وخـيــارًا إلزاميًا بانتقاله بشكل
نهائي.
وأفاد ميالن في بيان عن "ضم نيكوال
كالينيتش من نــادي فيورنتينا ،في
إعارة تتضمن إلزامًا بالشراء"،
صفقة
ّ
مـضـيـفــا" :وقـ ــع ال ــاع ــب ع ـق ـدًا ألربـعــة
أعوام يمتد حتى  30حزيران ."2021
وبحسب صحيفة "ال غــازيـتــا ديللو
س ـ ـبـ ــورت" اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ب ـل ـغ ــت قـيـمــة
صفقة كالينيتش  25مليون يــورو،

منها عشرة ماليني في إطار اإلعارة.
وان ـضــم كالينيتش إل ــى فيورنتينا
ع ـ ـ ـ ــام  2015ق ـ ـ ــادم ـ ـ ــا م ـ ـ ــن دن ـ ـي ـ ـبـ ــرو
األوكــرانــي ،وبــات من أبــرز املهاجمني
ف ــي إي ـطــال ـيــا .وس ــاه ــم ال ــاع ــب ال ــذي
خ ــاض تـجــربــة ســابـقــة مــع بالكبيرن
روف ــرز اإلنكليزي بــن  2009و،2011
في تصدر فيورنتينا ترتيب الدوري
للمرة األولى منذ موسم ،1999-1998
عندما سجل قبل عامني ثالثة أهداف
"ه ــات ــري ــك" ف ــي م ــرم ــى إن ـت ــر مـيــانــو،
وقـ ــاد فــريـقــه لـلـفــوز  1-4عـلــى ملعب
مضيفه .وسجل الالعب  33هدفًا في
 83مباراة مع "الفيوال".
ّ
وي ـش ــك ــل ض ــم كــال ـي ـن ـي ـتــش ال ـخ ـطــوة
األحـ ـ ـ ــدث ل ـن ـش ــاط مـ ـي ــان فـ ــي س ــوق

االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـي ــة ،ب ـع ــد أش ـهــر
مــن انـتـقــال ملكيته إل ــى مستثمرين
ص ـي ـن ـي ــن يـ ـعـ ـمـ ـل ــون عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
ان ـت ـف ــاض ــة فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي واسـ ـتـ ـع ــادة
أمجاده.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ي ـن ـت ـقــل الع ــب
موناكو الفرنسي كيليان مبابي إلى
ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان ع ـلــى سبيل
اإلعارة.
وأشـ ــارت محطة "س ـكــاي سـبــورتــس"
إل ــى أن إعـ ــارة مـبــابــي سـتـكــون الحل
األمثل لكي يتمكن الـ"بي أس جي" من
تطبيق قواعد اللعب املالي النظيف،
التي قد يتجاوزها حال شراء الالعب
املـ ــوهـ ــوب ب ـع ــدم ــا دفـ ــع  222مـلـيــون
يورو لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا

من برشلونة اإلسباني.
وأوض ـح ــت املـحـطــة أن صـفـقــة إع ــارة
مبابي قد تتضمن انتقال البرازيلي
ل ــوك ــاس مـ ــورا إل ــى مــونــاكــو ورح ـيــل
مواطنه فابينيو إلى نادي العاصمة
الفرنسية.
فــي املـقــابــل ،وفــي حــال رحـيــل مبابي
ع ــن م ــون ــاك ــو ف ـ ــإن ب ــدي ـل ــه ف ــي ن ــادي
اإلمـ ـ ــارة ق ــد ي ـكــون اإلي ـط ــال ــي أنــدريــا
ب ـي ـل ــوت ــي ه ـ ـ ــداف ت ــوريـ ـن ــو ،بـحـســب
صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت".
وبـعــدمــا كــانــت أن ـظــار مــونــاكــو نحو
املــونـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان يوفيتيش
مـهــاجــم إنـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي ،فــإن
اهتمامه بــات منصبًا على بيلوتي
بحسب الصحيفة.

