26

األربعاء  14شباط  2018العدد 3395

رياضة

دوري أبطال اوروبا

«البرنابيو» اليوم

ليلة «عشاق» حامية
◄ باريس سان جيرمان يبدأ حرب
احتالل إمبراطورية ريال مدريد
◄ مبابي يواجه مثله األعلى...
سابقًا

قد يكون عنوان «النهائي المبكر» كالسيكيًا بالنسبة إلى لقاء ريال
مدريد اإلسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي (الليلة الساعة 21.45
بتوقيت بيروت) ،في ذهاب دور الـ  16لمسابقة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،فاألكيد أن هذه المباراة تأخذ أبعادًا أخرى ال ترتبط
فقط بالنتائج والمستوى الفني ،بل في كيفية العمل على تأسيس
وتمتين «إمبراطورية» كروية
شربل ّ
كريم
ل ـط ــامل ــا وص ـ ــف م ـح ـب ــو ري ـ ــال م ــدري ــد
ناديهم املفضل باألعظم واألقــوى في
الـعــالــم .وه ــو وص ــف لــم يـكــن مـصــدره
السيطرة التاريخية القديمة للريال
عـلــى ال ـكــرة األوروبـ ـي ــة ،أو تــربـعــه في
املوسمني األخيرين على عرش «القارة
العجوز» وحسب .تحول الـنــادي إلى
مثال في النجاح الفني واملؤسساتي،
بحيث اقترنت نتائجه وألقابه بشهرة
واسعة وأرباح كثيرة.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ذهـ ـب ــت أنـ ــديـ ــة ك ـث ـي ــرة فــي
طموحاتها لـبـلــوغ املـجــد إل ــى اتـخــاذ
ً
الـ ـن ــادي امل ـل ـكــي مـ ـث ــاال ع ــن املــؤس ـســة
الـكــرويــة الناجحة .ومــن هــذه األنــديــة
كان باريس سان جيرمان في العصر
الـ ـح ــدي ــث ،وهـ ــو ال ـ ــذي ي ـن ــاف ــس ري ــال
م ــدري ــد ال ـي ــوم ع ـلــى ال ـت ــاج األوروب ـ ــي
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،بـ ـع ــدم ــا بـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ م ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ــه ب ـ
«التجربة املدريدية».

أبعد من مشروع كروي
ما يعيشه باريس سان جيرمان هذه
األيـ ـ ــام ل ـيــس ول ـي ــد امل ــوس ــم ال ـحــالــي.

ال ـض ـج ــة الـ ـت ــي ع ــرف ـه ــا ه ـ ــذا الـ ـن ــادي
ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى س ـ ـن ـ ــوات ،قـ ـب ــل وص ـ ــول
النجم البرازيلي نيمار من برشلونة
بصفقة قياسية (بلغت  222مليون
يـ ــورو) ف ــي الـصـيــف امل ــاض ــي .وهـنــا،
مـ ـخـ ـط ــئ م ـ ــن يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن م ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـب ــاريـ ـس ــي لـ ــه شـ ــق كـ ــروي
ف ـق ــط .م ـنــذ ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،ب ــدأ الـعـمــل على
ج ـع ــل ف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ً
ج ــذاب ــا ،لـيـعـكــس ف ـعــا وج ــه بــاريــس
«األن ـي ــق» .مــن هـنــا ،ك ــان لـســاركــوزي
إلى جانب الرئيس السابق لالتحاد
األوروب ــي ،ميشال بالتيني ،دور في
ترتيب صفقة انتقال ســان جيرمان
إلــى امللكية القطرية .ظهرت األمــوال،
وه ـكــذا ب ــدأ امل ـشــروع الـكـبـيــر .الـهــدف
األساسي :السيطرة على أوروبا.
وكما ربط ريال مدريد نفسه كممثل
ف ـع ـل ـ ّـي ل ـل ـعــاص ـمــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة رغ ــم
تـ ـع ــدد األنـ ــديـ ــة ف ـي ـه ــا ،ف ـ ــإن ب ــاري ــس
ســان جـيــرمــان ذهــب إلــى ربــط نفسه
بالعاصمة الفرنسية كمرجع يعكس
ِق ـ َـيـ ـمـ ـه ــا ،وصـ ــورت ـ ـهـ ــا امل ـب ـن ـي ــة عـلــى
املثالية في املجتمع والبنى التحتية،
ك ـمــا ي ـق ــول ال ـفــرن ـس ـيــون دائـ ـم ــا .كــان

حاول باريس سان جرمان نسخ تجربة «لوس غاالكتيكوس» الشهيرة (أ ف ب)

العمل في بداية املشروع على تجديد
مـلـعــب «بـ ــارك دي ب ــران ــس» بالشكل
ال ــذي يـتــاءم مــع ال ـصــورة العصرية
ل ـل ـن ــادي ال ـط ــام ــح ل ـل ــوق ــوف كـعـمــاق
كروي خارج الحدود الفرنسية.
وجـ ــاء إطـ ــاق ش ـعــار «ه ـنــا بــاريــس»
ك ـ ـ ــدالل ـ ـ ــة واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن س ـ ــان
جيرمان أراد وضع نفسه كمرجعية

فـعـلـيــة ل ـل ـكــرة ال ـفــرن ـس ـيــة ،م ــن خــال
ج ـع ــل ال ـع ــاص ـم ــة م ــرك ــز ق ـ ــرار ك ــروي
أي ـضــا بـغــض الـنـظــر عــن وج ــود فــرق
عريقة أخــرى فــي فرنسا ،كمرسيليا
وم ـ ــون ـ ــاك ـ ــو وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا .ت ــاريـ ـخـ ـي ــا
الفريقان األخـيــران لديهما إنجازات
أكـ ـب ــر مـ ــن الـ ـف ــري ــق الـ ـب ــاريـ ـس ــي عـلــى
الساحة األوروبية.

األقوى في السوق
منذ مــوســم  2012-2011ومــع اقتحام
بــاريــس س ــان جـيــرمــان ال ـســوق بـقــوة،
ب ــدأت مــامــح ري ــال م ــدري ــد تـظـهــر في
ن ــادي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة .ك ــان ضم
النجم اإلنكليزي ديفيد بيكام وبعده
الـ ـس ــوي ــدي زالت ـ ـ ــان ابــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش
مــن دالالت السعي نحو نسخ تجربة

لعبوا للفريقين

ديفيد بيكهام

دي ماريا

غابريال هاينزه

لسانا ديارا

أحد أبرز الالعبني اإلنكليز في التاريخ .ولد نجم مانشستر
يونايتد وريال مدريد في الثاني من أيار سنة  .1975كانت
بدايته مع نادي الشياطني الحمر في  ،1993حيث قضى في
ً
«مسرح األحالم» عقدًا كامال ،حقق من خاللها لقب دوري
األبطال وألقاب أخرى كثيرة .في  2003إنتقل بيكهام إلى ريال
مدريد ،الذي كان يعرف في هذه الفترة بالـ «غالكتيكوس»،
نظرًا لوفرة النجوم التي كانت حاضرة في النادي امللكي
آنذاك .كان لبيكهام نصيب بأن تكون إيطاليا جزءًا من تاريخ
مسيرته الكروية ،حيث كان العبًا في صفوف ميالن في
ّ
مدة لم تتجاوز السنة .إنتقل من بعدها إلى الواليات املتحدة
األميركية ضمن نادي لوس أنجلس جاالكسي .ليعود من
جديد إلى أوروبا ليلعب سنة وصفت بالتكريمية من نادي
العاصمة الباريسية في موسم .2014/2013

ولد أنخيل في الرابع عشر من شباط في  1988في األرجنتني
تحديدًا في منطقة روزاريو ،ما يعني أن مباراة اليوم تجري
في يوم ميالده ،وأن املدينة التي ينحدر منها هي املدينة التي
ولد فيها ليونيل ّ
مسي .نادي بنفيكا البرتغالي كان بمثابة
ّ
البوابة التي ظهر من خاللها نجم نادي باريس سان جرمان
الحالي في أوروباث ثم وصل إلى ريال مدريد .أربعة سنوات
كانت الفترة التي قضاها دي ماريا في أنحاء السانتياغو
برنابيو حيث حقق معهم أحد أغلى ألقاب مسيرته الكروية إن
لم يكن أغالها ،لقب دوري أبطال أوروبا« .مسرح األحالم» كان
بمثابة «مسرح األشباح» لدي ماريا .املحطة الباريسية كانت
تجربة ناجحة للنجم األرجنتيني في أول سنتني .في املوسم
الحالي أصبح دور دي ماريا ثانويًا ،في الفريق بعد إستقدام
كل من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ولد نجم األلبي سيليستي السابق في
مدينة كرسبو األرجنتينية في التاسع
عشر من نيسان سنة  .1978لعب غابريال
هاينزه لعديد األندية األوروبية املهمة.
باريس ،مانشستر ومدريد كانت املدن التي
ّ
تنقل ما بينها الظهير األرجنتيني .بداياته
كانت مع نادي «نيولز أولد بويز» حيث
األرجنتيني ثمانية
لعب لصفوف الفريق
ّ
مباريات فقط .ليعود ويتنقل ما بني الفرق
األوروبية التي ذكرناها سابقًا .هاينزه
أرجنتيني الجنسية ،فكما من سبقوه أنهى
غابرييل مسيرته الكروية في النادي التي
بدأها فيه« :النيولز».

ولد الفرنسي صاحب األصول ّ
املالية في
العاصمة الفرنسية باريس في  .1985بدأ
مسيرته الكروية في «مصنع املواهب»
الفرنسي« :لو هافر» ،الذي خرج منه العديد
من النجوم على غرار بول بوغبا ورياض
محرز وديميتري بايت وغيرهم من النجوم.
نال النجم الفرنسي والعب باريس سان
جرمان الحالي إهتمام ريال مدريد بعد أدائه
الرائع مع آخر محطة إنجليزية ّ
مر بها .أربعة
سنوات من العطاء للميرينغي إنتهت بإنتقاله
نادي الجنوب الفرنسي مارسيليا ،قبل
إلى ّ
أن يحط ّالرحال في فترة اإلنتقاالت األخيرة
ضمن نادي العاصمة الباريسي.

