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النادي الكاتالوني يسعى للتعاقد مع أنصاف نجوم لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

تعاقدات ريال مدريد الجديدة ال ترهب برشلونة

يحصل على أعلى راتب في العالم.. و200 مليون يورو قيمة فسخ عقده

االورغوياني دييغو فورالن

رونالدو اثناء احدى احلصص التدريبية لريال مدريد في دبلنالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية من ابرز صفقات ريال مدريد

ن����ادي برش����لونة مع  يتعام����ل 
التعاقدات الكبيرة التي يجريها نادي 
ريال مدريد بعقالنية وهدوء، بحسبما 
تظهره حركته في سوق االنتقاالت، 
إذ ان النادي الكاتالوني لم يقدم على 
إجراء صفق����ات مببالغ جنونية، ردا 
على تعاقد »امليرينغي« مع النجمني 
البرتغال����ي كريس����تيانو رونال����دو 
والبرازيل����ي ريكاردو كاكا، واقترابه 
من التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، 
الذي تقول الصحافة اإلسبانية بقرب 
انتقاله. برش����لونة يس����عى لتدعيم 
صفوفه بالعبني ال يحملون ش����هرة 
كبيرة أمث����ال: لويس فيلبي الظهير 
األيسر في نادي ديبورتيڤو الكورونا، 
واملدافع الروس����ي ي����وري زيركوڤ 
والكرواتي داريو سيرينا واألوكراني 
دمييتور جيكرينسكي ومهاجم نادي 
ڤالنس����يا خوان مات����ا واألرجنتيني 
خافيي����ر ماس����كيرانو باإلضافة إلى 
محاوالت ضم الفرنسي فرانك ريبيري 
واإلسباني ديڤيد ڤيا والسويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش واالورغوياني دييغو 
الذين يريد منهم برشلونة  فورالن، 
العبا واحدا أو العب����ني على األكثر، 
في ح����ال رحل الكاميروني صامويل 

إيتو عن الفريق.
رمبا يكون برش����لونة مخطئا في 
س����يره البطيء نحو تدعيم صفوف 
فريقه، خصوصا أن النادي بحاجة إلى 
العبني في خط الظهر بحجم جيرارد 
بيكيه ودانييل ألڤيس وكارليس بويول، 
كما أن دكة البدالء لديه تفتقر للبديل 
املناسب في عدد من املواقع، كموقع 
الظهيرين األمين واأليسر والهجوم، 
س����واء من جهتيه اليمنى واليسرى 
أو من ناحية القلب، في حني أن خط 
وس����طه يزخر بكوكب����ة من النجوم 
والبدالء، لكن بعض االس����تحقاقات 
املقبلة ستجعله يحتاج لعدد من البدالء 
في هذا املركز عندم����ا يغادر العبني 
بحجم يحيى توريه وسيدو كيتا للعب 
في بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير من 
العام املقبل، كما أن كثرة االستحقاقات 
حتتم على النادي إيجاد البدائل في 
اللع����ب، خصوصا أن  جميع مراكز 
الفريق »الكتالوني« سينافس على ستة 
ألقاب هذا املوسم، إذ سيدافع عن ألقابه 
الثالثة )دوري أبطال أوروبا والدوري 
اإلسباني وكأس ملك إسبانيا(، في حني 
سيلعب على ثالثة ألقاب أخرى هي 
كأس السوبر اإلسباني وكأس السوبر 
األوروبي وكأس العالم لألندية، وهو 
ما يتطلب إراحة بعض النجوم على 
فترات، وإيجاد البدائل في حال وجود 

إصابات.
وأغل����ق برش����لونة الطريق على 
ريال مدريد في تعاقده مع ديڤيد ڤيا، 
ومازال يجهد في احلصول على خدمات 
الفرنسي ريبيري والسويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش واألورغوياني دييغو 
فورالن، لكنه ال يدفع مبالغ جنونية 
امللكي، ومحاوالته  النادي  كما يدفع 
ال تتعدى صفة احمل����اوالت ال أكثر، 
التي يريد من خاللها إفشال تعاقدات 
»امليرينغي«، والظفر بالعبني مميزين 

أكد النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
املهاجم اجلديد لنادي ريال مدريد اإلسباني أن 
األسماء الالمعة التي لعبت في السابق بني صفوف 
النادي امللكي والتي كانت مصدر إلهامه هي من 
حفزته لترك نادي مان يونايتد وقبول العرض 

املقدم من نادي ريال مدريد.
واعتبر »الدون« البرتغالي أن مصدر إلهامه 
ف���ي العالم هم من كان���وا يلعبون في صفوف 
ريال مدريد في السابق، مشيرا إلى أن الظاهرة 
رونالدو واألسطورة زين الدين زيدان والبرتغالي 
لويس فيغو هم من رغبوه ودفعوه ملمارس���ة 

كرة القدم.
وأش���ار رونالدو إلى أنه لشرف كبير له بأن 
يرتدي القميص األبيض مع نادي ريال مدريد، 
مؤك���دا أن حلمه من���ذ الطفولة قد حتقق أخيرا 
في اللعب ألفضل ناد في العالم، آمال أن يسطر 
تاريخ���ا جديدا مع النادي األبيض ويحقق معه 

العديد من البطوالت واأللقاب.

شرط جزائي

ومن جانب آخر اشترطت إدارة ريال مدريد 
على العبها اجلديد رونالدو التوقيع على البند 
اجلديد الذي أضيف في العقد حول قيمة فسخ 
العقد بني الطرفني، وال���ذي تقدر قيمته ب� 200 

مليون يورو تقريبا.
وكشف جورج منديز وكيل أعمال كريستيانو 
رونالدو لوسائل اإلعالم خالل تواجده في البرتغال 
مؤخرا أن إدارة ن���ادي ريال مدريد قد وضعت 
ش���رطا جديدا في العقد يتضمن التوقيع على 

بند جديد حول قيمة فسخ العقد، والذي وصلت 
قيمته إلى 200 ملي���ون يورو، ليصبح الالعب 
األغل���ى عامليا.وبني ج���ورج منديز أن رونالدو 
فوجئ عندما سمع بشرط ريال مدريد اجلديد، 
لكنه وافق عليه بعدما أحس بأن هذا الش���رط 
س���يرفع من قيمته بني زمالئه الالعبني، خاصة 
أن رونالدو سيحصل على أعلى راتب في العالم 

وليس في النادي امللكي فقط.

أول مباراة

ومن جانب آخر يشارك رونالدو وكاكا ألول 
مرة مع فريقهما اجلديد ريال مدريد في مباراة 
ودية أمام ش���امروك روفرز االيرلندي في دبلن 

ف���ي 20 يوليو.
وسيخوض ريال مدريد وصي���ف بطل دوري 
الدرجة األولى االس���باني لكرة الق���دم معسكرا 
تدريبيا في العاصمة االيرلندية م���ن 13 وحتى 
22 يوليو، وقال النادي مبوقعه عل���ى االنترنت 
إن املباراة التي ستقام في ستاد شام���روك الذي 
يسع 3500 متفرج ستكون أولى لقاءات الفريق 

الودية استعدادا للموسم اجلديد.
وانضم كاكا صانع لع���ب منتخب البرازيل 
إلى ريال مدريد من مي���الن االيطالي مقابل 68 
مليون يورو )94.23 مليون دوالر( وفقا لتقارير 
صحافية كما قدم النادي االسباني عرضا لضم 
اجلناح البرتغالي رونالدو من مان يونايتد مقابل 
80 مليون جنيه استرليني )132 مليون دوالر( 
واليزال التعاقد بانتظار اتفاق بني النادي والالعب 

على البنود الشخصية.

يعززون صفوف الفريق للموسم املقبل 
املكتظ بالبطوالت، كما أن محاوالت 
النادي »الكتالوني« هذه ستكون جللب 
العب واحد أو العبني من هؤالء النجوم 

األربعة.
وجناح محاوالت النادي امللكي في 
استقطاب النجوم ال يرهب برشلونة 
كثيرا لسببني، أحدهما واقعي واآلخر 
تاريخي. الس����بب الواقع����ي يتمثل 
في  وجود جنوم في برش����لونة قد 
تفوق قوتهم وج����ود رونالدو وكاكا 
والقادمني اجلدد في »النادي امللكي«، 
فليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز 
ألڤيس  انييستا ودانييل  وأندرياس 
يتفوقون من حيث القدرات على جنوم 
»امليرينغي« اجلدد، حتى إن الكثيرين 
يجزمون بأن املستوى الذي ظهر به 
كاكا خالل املوسمني املاضيني لم يكن 
كبيرا باحلجم الذي ظهر به ميس����ي 
وتش����افي وانييستا، كما أن انطباعا 
سيئا الحظه الكثيرون على رونالدو 
خالل سني لعبه مع مانشستر يونايتد 
اإلجنليزي، يتمث����ل في عدم تقدميه 
لعروض ممتازة أمام الفرق الكبيرة، 
على الرغم من جناح فريقه السابق 

في حتقيق بطوالت عدة.
السبب التاريخي ميكن مالحظته 
بالعودة إلى حقبة رئيس نادري ريال 

مدريد فلورنتينو بيريز األولى، واملمتدة 
خالل الفترة ما بني 2000 و 2006 والتي 
اش����تهرت بعصر »اجلالكتيكوس«، 
فتجربة بيريز في استقطاب النجوم 
لم تكن ناجحة كما يظن البعض، فهي 
لم تضف اجلديد لقوة النادي امللكي، 
بدليل أن السنوات الست التي قضاها 
بيريز في دفع األموال جللب النجوم لم 
تثمر إال عن لقبي دوري إسباني عامي 
2001 و2003 ولقب دوري أبطال أوروبا 
عام 2002، أي أن الفترة التي يقال إن 
بيريز جنح فيها هي 3 مواس����م فقط 
من ستة، ولم يستطع خالل املوسم 
الواحد أن يجلب أكثر من بطولة واحدة 
للنادي امللكي، في حني أن السنوات 
الثالث األخيرة من عهده لم تش����هد 
أي إجنازات تذكر، األمر الذي اضطره 
لتقدمي استقالته، بعد فشله في إحراز 
أي بطولة خالل ثالث سنوات متتالية 
امتدت ما بني عامي 2003 و2006، على 
الرغم من وج����ود العبني كبار أمثال 
الفرنس����ي زندين زيدان والبرازيلي 
روبيرتو كارلوس ومواطنه رونالدو 
والبرتغالي لويس فيغو، واإلجنليزي 
ديڤيد بيكام وغيرهم، والسبب في ذلك 
بحسب احملللني يعود لتركيز بيريز 
على جلب األس����ماء الكبيرة في خط 
الهجوم وغفلته ع����ن تلبية حاجات 

الفريق في املراكز األخرى، 
وهو ما يرى البعض أن بيريز 

عاد لفعله في هذا الوقت.
األمر اآلخر الذي جتدر اإلشارة له 
هو أن نادي برشلونة جنح خالل حقبة 
بيريز األولى ف����ي جلب عدد األلقاب 
نفس����ها التي جمعها ريال مدريد، أي 
أن النادي »الكتالوني« استطاع الظفر 
بلقبي دوري إسباني عامي 2005 و2006 
ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، 
وهو ما يثب����ت أن تعاقدات »النادي 
امللكي« مع العبني كبار � في ذلك الوقت 
� لم مينع برشلونة من حتقيق األلقاب 
رغم افتقاره لنجوم كبار بحجم أولئك 
الذي����ن تعاقد معه����م بيريز، وهو ما 
يجعل النادي الكتالوني هادئا حيال 
التعاق����دات اجلنونية التي يقوم بها 

»امليرينغي«. املوس����م املقبل 
سيكون مثيرا، وسيكون 

النهاية  عنوانه في 
قراءة برش����لونة 
الواعية للواقع 
والتاري����خ، أو 
جناح تعاقدات 
نتين����و  ر فلو
بيريز، لننتظر 

لنرى.

رونالدو: لقد نشأت على حب رونالدو وفيغو وزيدان

السويدي زالتان إبراهيموڤيتش

االرجنتيني ليونيل ميسي


