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انتقال رونالدو
به يووه؛ پيروزي
چند سر برد

دو هفته گذشته بود كه در جريان رقابتهاي جام جهاني و جذابيت
هاي بزرگرترين تورنمت ورزشي دنيا ،يكي از اَبَرستارههاي كهكشان
رئال مادريد افول كرد و از اين تيم جدا شد .اين جدايي به قدري پر
سر و صدا بود كه تا ميزان بسيار زيادي رسانههاي خارجي به جاي
پرداختن به رقابت ها و حواشي جام جهاني تيتر اول نشريات خود
را به اخبار اين انتقال اختصاص دادند .در تاالر افتخارات باشگاه رئال
مادريد به طور قطع از رونالدوي پرتغالي به عنوان بهترين بازيكن
تاريخ باشگاه ياد ميشود .اين درحالي است كه كريستيانو در پيراهن
سفيدهاي سلطنتي مادريد به بيشترين افتخارات دوران فوتبالي خود
دست يافت و به هرآنچه يك بازيكن بايد در يك باشگاه به آن دست
يابد ،رسيد .به اين افتخارات ،بهترين گلزن تاريخ باشگاه را نيز اضافه
كنيد.

بي رحم مثل فلورنتينو پرز

بيشك يكي از اركان موفقيت هاي رئال مادريد ،رئيس صاحب نام آن
مي باشد .در قرن حاضر در مقاطعي كه رئال مادريد در قله افتخارات
ايستاده ،همواره فلورنتينو پرز به عنوان عامل اصلي موفقيت ها به
حساب ميآيد .او بود كه لفظ كهكشانيها را به رئال هديه داد و همواره
در دوران حضور وي رئال مادريد بهترين دوران باشگاه را سپري كرده
است .از قهرماني با رئال مادريد در فينال ليگ قهرمانان اروپا مقابل
لوركوزن آلمان در سال  2002تا قهرماني هاي پياپي رئال در  3فصل
گذشته در همين رقابت هاي ليگ قهرمانان كه در اين زمينه رئال
را دست نيافتني تر از هميشه به قله فوتبال اروپا رساند .همينطور
موفقيت در الليگا ،سوپرجام اسپانيا ،جام باشگاه هاي جهان و سوپر
كاپ اروپا در سه سال اخير.
اما كسب عناوين ياد شده تنها يك روي سكه در توصيف رئيس رئال
مادريد ميباشد .روي ديگر سكه برميگردد به رفتار وي با ستارههاي
پرفروغ كهشاني خود.
در  10سال گذشته و حتي قبل از آن پرز همواره بي توجه به
ستاره ها و عوامل موفقيت باشگاه به راحتي از نام آن ها گذشته و
با فروش اين دسته از بازيكنان به سراغ كهكشاني هاي ديگر رفته
است .در صدر اين برخوردها و بي رحمي ها نيز بار ديگر طي يك
سال نام رونالدو و همچنين زيدان ،سرمربي موفق اين تيم به چشم
ميخورد.
درفصل  2007-2008بود كه پرز با مطرح كردن احتمال انتقال
رونالدو از يونايتد به رئال موجب خشم روبينيو ،تك ستاره آن سال
هاي رئال شد كه همواره عامل اصلي پيروزي هاي رئال در آن سال ها
بود .با قطعي شدن انتقال رونالدو به رئال ،روبينيو از اين تيم جدا شد.
در سال هاي پس از آن نيز همواره شاهد ناراحتي يك ستاره نسبت
به شرايط وي در باشگاه با مطرح شدن نام ديگري بودهايم .به طور
مثال پرز به راحتي از نام هايي چون مسوت اوزيل ،كاكا ،خامس
رودريگز ،آنخل دي ماريا ،ايكر كاسياس و رائول گذشته است و در
مقابل بازيكناني نظير گرت بيل ،مودريچ ،توني كروز و كريم بنزما را به
تيم اضافه كرده است .همچنين طوفان بي رحمي هاي رئيس باشگاه
گريبان مربيان بزرگي همچون ،دل بوسكه ،شوستر ،كي روش،
پيگريني ،مورينيو ،بنيتس و ...را نيز گرفته است.
در هفته هاي گذشته نيز كشمكش بين پرز و رونالدو نيز به نظر تكرار
تاريخ در باشگاه را نويد مي داد .كريستيانو با درخشش متوالي خود در
باشگاه ،عامل اصلي  4قهرماني رئال مادريد در  UCLطي  5سال بود
و همواره به عنوان بهترين گلزن اين رقابتها شناخته مي شد،خواستار
توجه بيشتر باشگاه نسبت به حقوق و مزاياي خود بود و عقيده داشت

كه به پاس زحمات  9سال موفقيت ،دستمزد وي بايد نزديك به
همتاي خود در بارسا باشد .رونالدو فصل گذشته ساالنه رقمي حدود
 21ميليون يورو دريافت مي كرد كه اين رقم با دستمزد  50ميليون
يورويي مسي در بارسا فاصله زيادي داشت .اين در شرايطي بود كه
رونالدو طي دو سه فصل اخير همواره به عنوان برترين بازيكن جهان
انتخاب ميشد و انتظارات وي را از رئال باال ميبرد.
رفتار پرز با اين ستاره  33ساله اما آماده خود نيز مشابه گذشتگان بود.
وي مستقيما اعالم كرد كه تمايلي به اضافه كردن نجومي دستمزد
رونالدو طبق پيشنهاد وي ندارد و عمال دربهي خروج باشگاه را به وي
نشان داد .رونالدو نيز درمصاحبههاي خود عامل اصلي اين جدايي را
عدم توجه به شأن وي به عنوان بهترين بازيكن تيم مطرح كرد و عمال
از باشگاه خواست تا شرايط خروج وي را فراهم كند .جالب اينجاست
كه رقم فسخ قرداد وي حدود يك ميليارد يورو بود!

پيروزي دو سر برد

پس از كشمكشهاي ف��راوان و مذاكرات بي سرانجام برخالف
پيشبيني ها كه تيم آينده رونالدو قطعا از بين باشگاههاي منچستر
يونايتد ،پاريسن ژرمن و يا من سيتي خواهد بود ،سر و كله يوونتوس
پيدا شد و با رقم  105ميليون يورو رونالدوي مغضوب را از رئال ربود.
اين در شرايطي بود كه رئال مادريد نيز از رقم نجومي فسخ قرارداد
رونالدو گذشت و شرايط را براي خروج اين بازيكن تعديل كرد.
اين انتقال از جهاتي براي هر دو باشگاه ،حتي براي رونالدو نيز
موفقيت محسوب ميشود .براي پرز سياستمدار و بيزينس من،
فروختن بازيكني  33ساله و تقريبا در پايان دوران فوتبال خود آن
هم با رقمي باالي  100ميليون يورو موفقيت چشمگير محسوب
ميشود ،حتي اگر اين بازيكن رونالدو باشد .نكته جالب اين است كه
 9فصل گذشته ،رونالدو با رقم  93ميليون يورو از يونايتد به رئال آمد
و حاال پس از گذشت  9سال با رقمي باالتر از آن سالها به تيم ديگري
فروخته شد.
پيروز ديگر اين ميدان ،بانوي پير بود ،يوونتوس با قاپيدن رونالدو از
رئال قدمي بزرگ براي تحقق آرزوي تيم و هواردان خود برداشت.
شايد از حاال يوونتوس را يكي از  3مدعي اصلي قهرماني سال آينده
ليگ قهرمانان اروپا بتوان به حساب آورد .چيزي كه همواره هواردان
يووه حسرت آن را در دل دارند.
اما سوي ديگر اين موفقيت ،مسائل مالي آن مي باشد .اينكه
بيانكونري براي بازيكني باالي  30سال رقم بسيار بااليي را هزينه
كرده و ريسك بزرگي مرتكب شده بديهي است .اما ريسك براي
بازيكني همچون رونالدو از ديد بسياري كامال قابل قبول ميباشد.
بازيكني كه با درايت و هوشمندي سرمربي فصل گذشته رئال يعني
زيدان ،در تمامي مقاطع فصل در آمادهترين شرايط بدني قرار داشت
و به عنوان آقاي گل رقابتهاي جام باشگاههاي اروپا نيز نام خود را
مطرح كرد .بازيكني كه با اختالف بهترين گلزن تاريخ ليگ قهرمانان
اروپا و رئال مادريد مي باشد و صاحب  5توپ طال نيز شده است.
با نهايي شدن انتقال رونالدو به تورين به فاصله يك روز سهام باشگاه
يووه جهشي مثبت و چشمگير را تجربه كرد و اين نشان از پرسود

فوتبال

بودن احتمالي اين انتقال مي باشد .از سوي ديگر درآمدهاي حاصل
از خريد رونالدو ،سودي كالن را براي باشگاه به ارمغان خواهد آورد.
درآمدهايي نظير تيزرها و طرحهاي تبليغاتي ،درآمد حاصل از فروش
پيراهن ،افزايش حق پخش تلويزيوني ،افزايش فروش بليط تماشاي
بازيهاي يووه و همچنين افزايش درآمدهاي تور پيش از فصل يووه
در نقاط مختلف جهان.
اما اين موفقيت ،ضلع سومي هم دارد و آن خود رونالدوي پرتغالي
ميباشد .با اين انتقال رونالدو از شر مالياتهاي سنگين اسپانيا نيز
خالص شد .مسائل مالياتي كه همواره رونالدو با آنها روبرو بود و اخيرا
نيز از سوي دادگاه اسپانيا متهم به فرار مالياتي و پرداخت جريمه 12
ميليون پوندي نيز شده بود.
در ايتاليا ديگر خبري از مبالغ هنگفت ماليات بر درآمد نيست و
بهترين بازيكن جهان با خاطري آسوده مي تواند به كسب درآمد و
سود در اين كشور بپردازد.

واكنش هاي انتقال رونالدو به يووه

پس از نهايي شدن اين انتقال مطابق انتظار اهالي فوتبال و رسانه
واكنشهاي زيادي نسبت به آن ارائه دادند.
لوچيانو اسپالتي سرمربي اينتر ،اين انتقال را رخدادي مهم و به سود
رقابتهاي سري آ دانست و افزود :حضور رونالدو در ليگ ايتاليا منجر
به قدرتمندتر شدن سري آ و جلب توجه بيشتر نسبت به اين رقابتها
خواهد شد.
دنيله دهروسي كاپيتان رم نيز دراين باره نظر داد:علي رغم قدرتمندتر
شدن يووه نسبت به فصول قبل نمي توان از حاال يووه را قهرمان سري
آ دانست و اين به شرايط بازيكن در تيم جديد نيز بستگي دارد.
كاكا نيز در اين خصوص ميگويد " :به نظر من رونالدو به تمامي
افتخارات ممكن در رئال دست يافته بود و حاال زمان تغيير و تجربه اي
جديد براي وي رسيده است".

لغو مراسم معارفه

قرار بود دوشنبه گذشته مراسم معارفه رونالدو با حضور هواداران
مشتاق توريني در ورزشگاه يوونتوس آرهنا برگزار شود اما اين مراسم
به درخواست خود رونالدو لغو شود و قرار است معارفه وي پشت
دربهاي بسته برگزار شود .كريستيانو به خاطر احترام به هواداران
رئال خواستار لغو اين مراسم شده است و دليل درخواست لغو مراسم
از سوي وي نيز عدم برگزاري و حضور او در مراسم خداحافظي از
هواداران رئال بوده است.

ركورد تاريخي رونالدو در اينستاگرام

پست "زنده باد يوونتوس" رونالدو در پيج رسمي اين بازيكن در
اينستاگرام با بيش  11.5ميليون اليك به عنوان ركورد بيشترين
اليك متعلق به يك ورزشكار معرفي شد.
بسياري از هواردان يووه در داخل و خارج كشور و همچنين طرفداران
فوتبال و رونالدو بدون شك براي شروع كريس با پيراهن يوونتوس
لحظه شماري مي كنند و بايد ديد با حضور رونالدو آيا يووه سندروم
شكست در فينال هاي ليگ قهرمانان اروپا را درمان خواهد كرد يا
خير؟!
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