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رياضة

ثورة في «كامب نو»

تجديد قلعة الكاتالن

يوهان كرويف ذات يوم في الكامب نو

«كامب نو» يتجدد.
واسمه بالكاتالونية يعني
«الملعب الجديد» .لكن
هذا الصرح الشهير في
سبانيا وأوروبا لم يعد يشبه
اسمه منذ زمن بعيد.
فكانت الفكرة الثورية
بجعله أفضل وأجمل
المالعب في أوروبا لكي
يتالقى بالتالي مع الشعار
الشهير لنادي برشلونة:
ناد» ،والذي
«أكثر من ٍ
يحمل أبعادًا كثيرة بالنسبة
للفريق ومشجعيه داخل
الحدود وخارجها

شربل ّ
كريم
مــن ش ــارع «أريـسـتـيــديــس مــايــور» في
منطقة «دليس كورتيس» تبدأ الرحلة
الجميلة إلى ملعب «كامب نــو» .فمنذ
لـحـظــة الـ ـخ ــروج م ــن مـحـطــة «امل ـت ــرو»
ي ـم ـك ــن ألي زائـ ـ ـ ــر مل ــديـ ـن ــة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسبانية أن يشعر بــأن هــذه املنطقة
تـضــم ال ـصــرح الـكـبـيــر امل ـع ــروف باسم
«ك ــام ــب ن ــو» ،والـ ــذي ي ـتـ ّ
ـوســط املــديـنــة
امل ـتــوس ـط ـيــة ن ــاشـ ـرًا ف ــي ك ــل أرجــائ ـهــا
رائ ـح ــة االن ـت ـمــاء ل ـل ـنــادي الـكــاتــالــونــي
الكبير.
ً
شـ ـ ـ ــارع ش ـع ـب ــي وم ـ ـتـ ــواضـ ــع مـ ـق ــارن ــة
بالشوارع األخرى في املدينة املعروفة
بجذبها مــايــن الـسـيــاح سـنــويــا .لكن
ال ش ــاط ــئ «بــارس ـي ـلــون ـي ـتــا» الـجـمـيــل
أو الـ ـك ــورنـ ـي ــش الـ ـبـ ـح ــري (ب ــاس ـي ـي ــو
مــاريـتـيـمــو) ال ــذي يـضــم أش ـهــر أمــاكــن
األرض،
السهر هم من يجذبون سكان
ّ
ف ـه ـن ــاك امل ـل ـع ــب ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ُص ــن ــف
ً
أيضًا بني األماكن األكثر زيارة من قبل
ّ
السياح في إسبانيا كلها.
ً
هـ ــو أص ـ ـ ــا ي ـع ـك ــس الـ ـت ــاري ــخ ال ـق ـ ُـدي ــم
ّ
للمدينة الــذي قرأ عنه كثيرون ،فشيد
حــول أزقــة ال تشبه تلك الـشــوارع التي
ّ
تتمتع بهندسة مدنية منظمة وجذابة،
على غرار «باسييو دي غراسيا» حيث
ّ
التسوق ،أو «بالثا كاتالونيا»،
محالت
أو «ال رامبال» الشعبيتان.

وك ـم ــا ت ـب ــدو األب ـن ـي ــة ب ـع ـي ــدة ع ــن كــل
م ـظ ــاه ــر ال ـف ـخ ــام ــة ف ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة،
هكذا تبدو املنشآت الخاصة بنادي
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،وم ـل ـع ـب ــي «ك ـ ــام ـ ــب ن ــو»
املخصص لكرة الـقــدم ،وقــاعــة «بــاالو
بــاوغــرانــا» الـتــي تــرتـبــط بـفــريــق كــرة
السلة في النادي.
امللعب الكبير الــذي افتتح عام ،1957
لم يعرف أي أعمال تجديد جذرية منذ
فترة طويلة ،رغم أنه ّ
يعد أكبر مالعب
أوروبا كونه يتسع لـ  99354متفرجًا،
وي ـع ـت ـبــر م ــن ف ـئ ــة «ال ـخ ـم ــس ن ـج ــوم»

بـحـســب تصينف االت ـح ــاد األوروبـ ــي
لكرة القدم الذي لم يمنح هذه الصفة
ّ
إال لقلة من املالعب األوروبية.
«كــامــب ن ــو» ورغ ــم شـهــرتــه الــواسـعــة
يـبــدو على صــورة قلعة أثــريــة قديمة
ومـهـمـلــة مــن ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل حيث
تــرك النجوم الكبار إرثـهــم التاريخي
ّ
يتوسط
على املستطيل األخضر الذي
ت ـل ــك املـ ــدرجـ ــات امل ــرت ـف ـع ــة كــال ـج ـبــال،
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح كـ ــل مـ ـتـ ـف ـ ّـرج إم ـكــان ـيــة
متابعة املباراة من دون أي مشكلة في
الرؤية.

هنا أمتع «الهولندي الطائر» يوهان
كــرويــف ،و«األسـ ـط ــورة» األرجنتيني
دييغو أرماندو مارادونا و«الظاهرة»
ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ومـ ــواط ـ ـنـ ــه
«الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــر» رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو ،وط ـب ـعــا
«أيقونة» العصر الحديث األرجنتيني
ليونيل ميسي .ومــن هنا أخــذ هــؤالء
الـ ـك ــؤوس امل ـخ ـت ـل ـفــة وأدخـ ـل ــوه ــا إلــى
قـلــب ال ـن ــادي ،حـيــث ي ـجــول ال ــزائ ــرون
أنحاء العالم ليستمتعوا
من مختلف ّ
باللحظات املوثقة والرائعة.
ل ـكــن رغ ــم ذل ــك ال يـلـتـقــي ه ــذا املـلـعــب
مــع تطلعات بــرشـلــونــة وال يتساوى
مع حجم هــذا الـنــادي ومــا أصابه من
إنجازات في األلفية الجديدة.

زمن التغيير بالماليين
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ب ـبــدء عملية تـحــديــث املـلـعــب ،والـتــي
ناقشتها إدارة بــرشـلــونــة ع ــام 2008
ً
احـتـفــاال بالعيد الـ ـ ّ 50لـهــذا الـصــرح،
لكنها سرعان ما توقفت بسبب األزمة
االقـتـصــاديــة الـعــاملـيــة الـتــي تــأثــر بها
بشكل كبير .وع ــادت الفكرة
اإلسـبــان
لـ ُـتـطــرح قبل عـ ٍـامــن ُ
وح ــدد عــام 2016
للشروع ببدء العمل باملشروع ،قبل أن
يجري النادي الكاتالوني مناقصة في
الـعــام املــاضــي منحت شــركــة يابانية
عـقـدًا لتغيير شـكــل املـلـعــب ومحيطه
مقابل  420مليون يورو ،إلى إضافات

