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أوفسايد
مبلغ غير بسيط ويمكن االنطالق منه
لضم املزيد من النجوم.

باريس عاصمة األناقة

ً
ب ــدوره ،ري ــال مــدريــد ال ــذي يـعـ ّـد مـثــاال
ـاد
أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي ت ـظ ـه ـي ــر ص ـ ــورت ـ ــه كـ ـن ـ ٍ
أن ـيــق ّ وعـ ـص ــري ،ل ـيــس الــوح ـيــد ال ــذي
ي ـت ـم ــث ــل بـ ــه بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان.
ينظر إلــى مــؤسـســات ريــاضـيــة أخــرى
كمرجعيات للنجاح الفني والنوعية
االسـتـثـنــائـيــة ف ــي تـقــديــم نـفـسـهــا إلــى
الـ ـع ــال ــم ،أمـ ـث ــال مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي ،نيويورك يانكيز األميركي
(بــايـسـبــول) ،ومــواطـنــه لــوس أنجلس
اليكرز (كرة السلة) ،وفيراري (رياضة
ال ـس ـيــارات) .وه ــذه املــؤسـســات تجمع
بــن الـنـجــاح الــريــاضــي وتـظـهـيــر ِقـ َـيــم
املـ ــدن ال ـتــي تـمـثـلـهــا وقـيـمـتـهــا أي ـضــا.
أراد ال ـبــاري ـس ـيــون أن ي ـك ــون نــاديـهــم
ص ـ ــورة ع ــن األن ــاق ــة والـ ـجـ ـم ــال ،وهــي
االن ـط ـبــاعــات ال ـتــي تـتــركـهــا العاصمة
ّ
الفرنسية لـكــل زائ ــر لـهــا ،فـكــان العمل
ع ـلــى ج ـعــل ال ـحــاضــريــن ف ــي «حــديـقــة
األمـ ـ ـ ــراء» ي ـش ـع ــرون بــأن ـهــم ف ــي فـنــدق
خ ـمــس ن ـج ــوم .ل ـكــن ك ــل ه ــذا ال يملك
قـيـمــة مــن دون تــأسـيــس فــريــق ناجح
وق ـ ــوي ،ف ـكــان ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
الحالي .ذلك ال يلغي أن الجماهير ،في
بــاريــس ،تعكس بــالـضــرورة «الـتــرف»
املالي في الفريق .الجماهير جماهير.
أما الفريق ،فآلة رأسمالية ضخمة.

اختصار الزمن

ّ
«لــوس غاالكتيكوس» الشهيرة .تعزز
األمر مع الوصول إلى الصيف املاضي
حـيــث وصــل الـ ـ  PSGإلــى مــرحـلــة بــات
فـيـهــا يـخـطــف فـيـهــا الـنـجــوم مــن أمــام
ّ
الــريــال ،فحط «حلم مــدريــد» القديم –
الجديد ،نيمار ،في باريس ،التي انتقل
إليها كيليان مبابي أيضًا رغم إصرار
رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز

ع ـل ــى ضـ ـم ــه .م ـن ــذ ال ـص ـف ـقــة ال ـك ـب ـيــرة
األول ــى كــان الـســؤال :هــل بــاريــس سان
جيرمان هو النادي األغنى في العالم؟
بالتأكيد هو بني األوائــل في التبذير،
لـكـنــه لـيــس األغ ـن ــى .هــدفــه أن يصبح
كــذلــك ،ال بــل أن يتخطى ري ــال مــدريــد.
ُ
وهــذه املسألة يمكن أن تترجم واقعًا
ً
مـسـتـقـبــا إذا م ــا اق ـت ــرن ــت بــالـنـتــائــج

ال ـج ـيــدة مـحـلـيــا وأوروبـ ـي ــا ،م ــا يعني
ن ـ ـجـ ــاح ال ـع ـم ـل ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
الالعبني النجوم .وتأتي األرقام لتشير
إلـ ــى إمـ ـك ــان ال ــوص ــول إلـ ــى اس ـت ـث ـمــار
ناجح على هذا الصعيد /استنادًا إلى
اإلمكانات املالية املتاحة .النادي يبدأ
سـنـتــه بــال ـح ـصــول ع ـلــى  200مـلـيــون
ً
ي ــورو مــن قـطــر لـلـسـيــاحــة م ـثــا .وهــو

رونالدو في غرفة مبابي
حسن زين الدين
كـ ــان ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي م ــا ي ـ ــزال يــاف ـعــا ع ـنــدمــا كــان
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ف ــي ق ـ ّـمــة نـجــومـيـتــه يـصــول
ويجول مع ريــال مدريد .كانت صــور «ال ــدون» تمأل
ّ
ج ـ ــدران غ ــرف ــة ن ــوم ال ـف ـتــى ال ـص ـغ ـيــر .ش ــك ــل الـنـجــم
نجومًا
البرتغالي وعــي مبابي على الـكــرة .رغــم أن
ّ
كثرًا م ـ ّـروا على الـكــرة الفرنسية إال أن مبابي تأثر
برونالدو .كان يشاهد مهاراته على التلفاز ويحلم
بلقائه.
ستمضي السنوات ورونــالــدو يــزداد تألقًا وإعجاب
مبابي به يكبر أكثر .إنه عام  .2012مبابي يسافر مع
اختبارًا مع الريال .حانت
عائلته إلى مدريد ليخوض ً
اللحظة الـتــي انـتـظــرهــا طــويــا .فــي مــركــز تــدريـبــات
«امليرينغي» فالديبيباس كان اللقاء .إنها املرة األولى
التي يقف فيها مبابي إلى جانب مثله األعلى .كانت
اللحظة ال شك مهيبة للفرنسي .كان في قمة فرحه
ُ
كما تظهر ابتسامته التي ّأرخها في صورة.

صــورة ستأخذ بالطبع مكانها بني صــور رونالدو
الكثيرة على جدران غرفته .إنه موسم 2017-2016
في الكرة األوروبية .موسم جديد في «التشامبيونز
ليغ» .موناكو الفرنسي يحقق نتائج الفتة في البطولة.
في صفوفه شاب يخطف األنظار بتألقه رغم صغر
سـنــه .لــم يكن إال ذلــك الفتى مبابي .األض ــواء تكبر
حول الشاب البالغ  18عامًا .قيل إنه املوهبة الكبيرة

مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان
للوصول إلــى القمة يسابق الــزمــن ،إذ
ما فعله ريال مدريد في بداياته طوال
 50سنة للوصول إلى الكمال وتنصيب
نفسه الـقــوة الـكــرويــة األعـظــم ،يــريــد الـ
 PSGاخ ـت ـصــاره بـخـمــس س ـن ــوات من
العمل لصناعة تاريخ مجيد وتأسيس
مـجـتـمــع مــؤمــن وش ـغ ــوف ب ــه ،ووض ــع
نفسه بني مراكز القوى في أوروبا .لكن
ضمنيًا يـعــرف املـســؤولــون القطريون
– الباريسيون ،بــأن املـشــروع سيكون
غـيــر مكتمل مــن دون تحقيق الـهــدف
األس ـم ــى عـلــى أرض املـلـعــب أي الـفــوز
بلقب دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
ُب َـ ـن ــي ف ــري ــق مـ ـن ــاف ــس ،ي ـض ــم ن ـجــومــا
خ ـ ِـب ــروا الـســاحــة ال ـقــاريــة وســاحــاتـهــا.
ورغـ ــم ال ـق ــرع ــة ال ـص ـع ـبــة سـيـحـصـلــون
على فرصة التأكيد بــأن تجربة نسخ
مدريد نجحت ال بل تتخطاها نجاحًا
م ــن خ ــال تـخـطــي «امل ـيــري ـن ـغ ـيــز» ،في
دور الـ ـ ـ  16ل ـل ـم ـســاب ـقــة الـ ـق ــاري ــة األم.
ال ـهــدف :ت ــرك رســالــة إل ــى كـبــار أوروب ــا
اآلخ ــري ــن ب ــأن ك ــارث ــة «ك ــام ــب ن ــو» في
ّ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ح ـيــث س ــط ــر الـقـطــب
اآلخ ــر فــي ال ـكــرة اإلسـبــانـيــة برشلونة
تلك «الريمونتادا» ،الشهيرة ،لم تكن
تقض على
ســوى محطة مــأســويــة ،لــم
ِ
الـ ـطـ ـم ــوح ــات «ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة» ل ـفــريــق
العاصمة األثيرة.

ّ
هذا
القادمة إلى الكرة الفرنسية .تعرف الجميع على ُ
الشاب وأعجبوا به .ال شك بأن رونالدو كان واحــدا
من بني هؤالء.
مشوار موناكو في البطولة يتوقف عند الدور نصف
النهائي أمام يوفنتوس اإليطالي .ريال مدريد الطرف
اآلخر في النهائي .حسرة مبابي كبيرة .لن يتمكن
من مواجهة مثله األعلى .ضاعت الفرصة األولى .إنه

تشافي
فيراتي يشبهني
اعتبر أسطورة برشلونة والعب السد القطري في
حديث مع إذاعة مونت كارلو أن حظوظ باريس
سان جيرمان أوفر للتأهل إلى الدور الربع نهائي
من دوري األبطال ،معتقدًا أن فريق مدريد سيحاول
إظهار أفضل ما لديه لتعويض اإلخفاق محليًا في
الليغا اإلسبانية ،ولم يخف تشافي إعجابه بفيراتي
نجم سان جيرمان مقارنًا إياه مع نفسه.

هاينكس
أرشح الريال
يخف مدرب بايرن ميونخ الحالي األملاني يوب
لم
ِ
هاينكس في حديثه مع صحيفة آس اإلسبانية
تفضيله لريال مدريد على سان جيرمان ،وأضاف
أن ما يحدث لريال مدريد على الصعيد املحلي
هو استراحة محارب ،معلقًا على ذلك بأن الريال
كان رابعًا في الدوري في  ،1998عندما توجوا
معه بدوري األبطال .في الوقت ذاته انتقد هاينكس
سياسة زيدان في االنتقاالت ،إذ استغنى عن ثالثة
العبني مهمني هم بيبي وخاميس وموراتا.

جان بيير بابان
باريس أفضل
في تصريحه لصحيفة آس اإلسبانية ،منح مهاجم
املنتخب الفرنسي سابقًا جان بيير بابان األفضلية
لباريس سان جيرمان لالنتصار في مباراة القمة
أمام نظيره ريال مدريد ،نجم مارسيليا وميالن
وبرشلونة سابقًا ،والفائز بالكرة الذهبية أضاف
أن دوري األبطال هو فرصة ريال مدريد األخيرة
إلنقاذ موسمه .موضوعيًا« ...يمكن توقع من
سيكون الفائز» .أظهر بابان إعجابه بثالثي سان
جيرمان منتقدًا سوق انتقالت ريال مدريد.

صيف  .2017مبابي يطير إلى باريس بمبلغ قياسي
ُليصبح العبًا في سان جيرمان .الشاب نضج أكثر
وأصبح أكثر تألقًا .لم يمنعه ذلك من القول على املأل
بأن رونالدو هو مثله األعلى .وصفه بـ «األسطورة».
انتهى دور املجموعات في دوري األبطال هذا املوسم.
إنها قرعة دور الـ  .16سان جيرمان يقع في مواجهة
ال ــري ــال .حــانــت الـفــرصــة .فــرصــة مـبــابــي لـلـقــاء مثله
األعلى .كان من املفهوم أن يقول مبابي عند سؤاله
بـعــد الـقــرعــة إن ك ــان رون ــال ــدو ال ي ــزال مثله األعـلــى
اآلن بأن «األمر أصبح من املاضي» .هذا ما تفرضه
ّ
املواجهة بني فريقني مرشحني على اللقب .لكن في
تصريح آخــر دافــع مبابي عــن رونــالــدو إزاء تراجع
أدائه .قال إنه ال يزال العبًا كبيرًا .ال يزال إذًا رونالدو
حاضرًا في قلب مبابي .اليوم ُ
سيلقي مبابي التحية
على رونالدو مجددًا في ملعب «سانتياغو برنابيو»
هذه املرة قبيل انطالق مباراة الفريقني .لكنها تحية
مختلفة عما قبل  6سنوات .باتت اآلن من نجم إلى
نجم.

