 30رياضة

الثالثاء  17أيلول  2013العدد 2106

الرياضة الدولية

هي البطولة التي تثير اكبر قدر من االهتمام على صعيد االندية .هي البطولة التي ّ
تعد االكثر متابعة عامليًا بعد نهائيات
كأس العالم .هي مسابقة دوريٍ ابطال اوروبا لكرة القدم التي ّ
تحولت هوسًا عند الكرويني

يرى ّ
القيمون
على باريس
سان جيرمان
ان مشروعهم
ً
سيكون فاشال من
دون الفوز بدوري
األبطال (نيكوال
توكا ــ أ ف ب)

هوس عاملي اسمه دوري أبطال أوروبا
عن
ٍ
كريم
شربل ّ

منذ انطالقها عام  1956تحت ّ
مسمى
ك ��أس االن ��دي ��ة االوروب� �ي ��ة ال �ب �ط �ل��ة ،لم
ي �ن �خ �ف��ض م ��ؤش ��ر اه� �م� �ي ��ة امل �س��اب �ق��ة
ال �ق ��اري ��ة األم ع �ن��د ٍّ
اي م ��ن امل �ت��اب �ع�ين
او امل� �ن� �غ� �م� �س�ي�ن ف� � ��ي ال � �ك� ��رة
االوروبية .هذه البطولة التي
ت�ح� ّ�ول��ت ف��ي ال�ع�ص��ر الحديث
ال ��ى م��ا ي�س�م��ى دوري اب �ط��ال
اوروبا ،اصبح الفوز بها جزءًا
مشروع كروي
ال يتجزأ من اي
ٍ
ن��اج��ح ،ان ك��ان ع�ل��ى الصعيد
الفردي بالنسبة الى الالعبني
او ان ك ��ان ع �ل��ى ص�ع�ي��د عمل
االندية.
اهمية دوري االبطال تتخطى
ك� ��ل ال � � �ح� � ��دود ،وه� � ��ي ت�ص�ب��ح
اك�ب��ر موسمًا بعد آخ��ر بحكم
الضجة التي تثيرها املسابقة
ح��ول املعمورة ،اذ ب��ات مجرد
يرى مدربون كثيرون أن
امل �ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
دوري أبطال أوروبا هو
اي الع ��ب ،ان �ج��ازًا يحسب في
أهم من كأس العالم،
مسيرته على غ��رار الحضور
وعلى رأسهم جوزيه
م��ع منتخب ب�ل�اده ف��ي اح��دى
مورينيو الذي ّردد دائمًا
نسخ كأس العالم التي تعتبر
ال �ب �ط��ول��ة االه � ��م ع �ل��ى صعيد
أن املسابقة األوروبية
ّ
ال�ل�ع�ب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة االول � ��ى في
األم يفوق مستواها
الفني ذاك الذي نشاهده العالم.
ل� �ك ��ن ع� �ن ��د ادراك ان دوري
في املونديال ألن
اب �ط ��ال اوروب� � ��ا ه ��ي ال�ب�ط��ول��ة
شراء
الفرق تستطيع
االك �ث��ر اه�م�ي��ة ب�ع��د امل��ون��دي��ال
بعكس
أفضل الالعبني
م �ب��اش��رة ،ال ي �ك��ون مستغربًا
املنتخبات الوطنية.
ان ت�ص�ب��ح س�ب�ب��ًا ف��ي ت�ح��دي��د
مستقبل العديد من الالعبني،
وهذا االمر كان باالمكان ملسه
م��ن خ�لال ق ��رارات الكثيرين منهم في
�اد الى آخر بغية سماع
االنتقال من ن� ٍ
ت �ل��ك امل��وس �ي �ق��ى ال �خ��اص��ة ب��امل�س��اب�ق��ة
االوروبية في احدى امسيات الثالثاء
ً
او االربعاء .وهذه النقطة كانت عامال
ً
رئ�ي�س��ًا م �ث�لا ف��ي ال �ق��رار ال ��ذي ات�خ��ذه
ال�ن�ج��م ال��وي �ل��زي غ��اري��ث ب��اي��ل عندما

أهم من
ّ
كأس العالم

عدم الفوز بدوري
غصة عند
األبطال بقي ّ
نجوم عظماء
ٍ

هوس الفوز بدوري االبطال حمل بايل الى ريال مدريد (خوسيه خوردان ــ أ ف ب)

برنامج الجولة االولى في دور المجموعات بتوقيت بيروت
¶ الثالثاء:

¶ االربعاء:

 املجموعة االولى:م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي  -ب��اي��ر
ليفركوزن االملاني ()21.45
ري� ��ال س��وس �ي �ي��داد االس �ب��ان��ي  -ش��اخ�ت��ار
دونيتسك االوكراني ()21.45

 املجموعة الخامسة:تشلسي االن�ك�ل�ي��زي  -شتيوا بوخارست
الروماني ()21.45
شالكه االملاني  -بازل السويسري ()21.45

 املجموعة الثانية:غ �ل �ط��ة س � � ��راي ال� �ت ��رك ��ي  -ري � � ��ال م ��دري ��د
االسباني ()21.45
كوبنهاغن الدنماركي  -يوفنتوس االيطالي
()21.45

 املجموعة السادسة:مرسيليا الفرنسي  -ارس �ن��ال االنكليزي
()21.45
ن��اب��ول��ي االي �ط��ال��ي  -ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د
االملاني ()21.45

 املجموعة الثالثة:بنفيكا البرتغالي  -اندرلخت البلجيكي ()21.45
اومل� �ب� �ي ��اك ��وس ال �ي ��ون ��ان ��ي  -ب ��اري ��س س��ان
جيرمان الفرنسي ()21.45

 املجموعة السابعة:اوستريا فيينا النمسوي  -بورتو البرتغالي
()21.45
اتلتيكو م��دري��د االس�ب��ان��ي  -زي�ن�ي��ت س��ان
بطرسبورغ الروسي ()21.45

 املجموعة الرابعة:ب��اي��رن ميونيخ االمل��ان��ي  -سسكا موسكو
الروسي ()21.45
ف�ي�ك�ت��وري��ا ب �ل��زن ال�ت�ش�ي�ك��ي  -مانشستر
سيتي االنكليزي ()21.45

 املجموعة الثامنة:م�ي�لان االي �ط��ال��ي  -سلتيك االس�ك��وت�ل�ن��دي
()21.45
ب��رش�ل��ون��ة االس �ب��ان��ي  -اي��اك��س ام�س�ت��ردام
الهولندي ()21.45

ق ��رر ال �خ��روج م��ن ت��وت�ن�ه��ام هوتسبر
االنكليزي ،اذ اعتبر ان قيمته كالعب
لن تكبر في حال لم يشارك في دوري
االبطال ،وهذا االمر الذي سيتمكن من
تحقيقه مع ريال مدريد االسباني.
«ق� �ب ��ل ف� � ��وزي ب � � ��دوري االب � �ط� ��ال ك�ن��ت
العبًا ع��ادي��ًا ،ام��ا اآلن فيمكن ان اضع
ن�ف�س��ي ب�ين االف �ض��ل» .ب�ه��ذه الكلمات
ع� ّ�ب��ر ال�ن�ج��م ال�ف��رن�س��ي ف��ران��ك ريبيري
ع��ن اهمية دوري االب�ط��ال ف��ي مسيرة
ً
اي الع��ب ،فهو اص�لا انتقل الى بايرن
م�ي��ون�ي��خ االمل��ان��ي ب �ه��دف رف��ع ال�ك��أس
صاحبة االذنني الطويلتني ،وقد طارد
ح�ل�م��ه ح �ت��ى امل ��وس ��م امل ��اض ��ي ع�ن��دم��ا
نجح بالتتويج م��ع الفريق البافاري
باللقب القاري.
وعمومًا فان ابرز العبي اوروبا يرون
أن عدم وجود لقب دوري االبطال على
سيرتهم ال��ذات�ي��ة ي�ت��رك ع�لام��ة س��وداء
في مسيرتهم ،اذ ان العديد من النجوم
اع�ت�ب��رت ان�ج��ازات�ه��م منقوصة بسبب
ع��دم ّ
تنعمهم ب��ال�ك��أس ال�غ��ال�ي��ة ،وه��م
ً
بهوس كبير،
اصال قاموا بمطاردتها
ٍ
ف��راح��وا يتنقلون ب�ين ال�ف��رق على أمل
تحقيق مبتغاهم .وهنا يمكن اعطاء
م �ث��ل ع ��ن ال �ن �ج��م االي� �ط ��ال ��ي روب ��رت ��و
ب��اج �ي��و ال � ��ذي ان �ه��ى م �س �ي��رة م�ظ�ف��رة
ل�ع��ب خ�لال�ه��ا م��ع اك�ب��ر ان��دي��ة ايطاليا
من دون ان يصل الى منصة التتويج
ف��ي ل�ي�ل��ة اوروب �ي��ة ك�ب�ي��رة .ك��ذل��ك ،ف��ان

هناك نجومًا يحملون اسماء اكبر من
ب��اج�ي��و ق��ام��وا ب��االع �ت��زال وف��ي قلبهم
غ�ص��ة اس�م�ه��ا دوري االب� �ط ��ال ،ام�ث��ال
العظماء االرجنتيني دييغو ارماندو
م ��ارادون ��ا واالمل ��ان ��ي ل��وث��ار م��ات�ي��وس
والبرازيلي رونالدو...
الهوس بلقب دوري االبطال يتخطى
اليوم كل املنطق عند االندية ايضًا ،اذ
ال يهم اذا ف��از النادي باللقب  9مرات
سابقًا على غرار ما فعل ريال مدريد،
ّ
نكهة
اذ ان ت � ��ذوق ط�ع�م��ه م �ج��ددًا ل��ه ّ
خ��اص��ة ج � �دًا ،ول �ه��ذا ال�س�ب��ب ال ي��وف��ر
ال�ن��ادي امللكي املاليني بهدف معانقة
اللقب العاشر.
وانسحابًا ال��ى االندية املنطلقة بقوة
نحو الساحة االوروبية للهدف عينه،
كان املستثمرون العرب في مانشستر
س �ي �ت��ي االن� �ك� �ل� �ي ��زي وب � ��اري � ��س س ��ان
جيرمان الفرنسي واضحني ،اذ برأيهم
ل��ن ي�ص�ي��ب م�ش��روع�ه�م��ا ال �ن �ج��اح من
دون ان ت��دخ��ل ال��ى خزائنهما الكأس
االوروب �ي��ة .ولهذا السبب اخ��ذ مجرى
ً
منحى
ال�ت�ب��ذي��ر ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت
جنونيًا بالنسبة ال��ى الناديني ،وهذا
االمر ثبت في الصيف الحالي عندما
ك��ان سيتي ال��راب��ع على الئ�ح��ة االكثر
دف�ع��ًا ب�ين ان��دي��ة اوروب� ��ا ب�ص��رف��ه 116
مليون يورو على التعاقدات الجديدة،
تبعه نادي العاصمة الفرنسية بـ 111
مليونًا .والالفت ان جنون املستثمرين
وه ��وس �ه ��م ب ��ال� �ـ «ت �ش��ام �ب �ي��ون��ز ل �ي��غ»
جعال طموحاتهم ال ح��دود لها ،وهو
االم ��ر ال ��ذي دف ��ع م��ون��اك��و ال ��ى ص��رف
 166مليونًا ضمن حملته للتأهل الى
املسابقة االوروبية في نهاية املوسم.
اما نحن املتابعني فال نبتعد ايضًا
عن دائ��رة املهووسني ب��دوري ابطال
ً
ابتداء من الليلة ،وفي كل
اوروبا ،اذ
أمسية ثالثاء واربعاء وصبيحة كل
ي ��وم خ�م�ي��س وح �ت��ى  24اي ��ار 2014
اي ت��اري��خ م��وع��د امل �ب��اراة النهائية،
ل ��ن ي �ك��ون ل �ن��ا ح��دي��ث م �ش �ت��رك غير
الـ «تشامبيونز ليغ».

