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رياضة

نيمار يتبادل التحية مع مبابي في الحصة التدريبية األولى لألخير (أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

«أم سي أن» ثالثي الحلم الباريسي
كيليان مبابي بات في باريس.
الموهوب الذي وصل بسرعة ً
البرق إلى النجومية ،أصبح زميال
للثنائي نيمار وإيدينسون كافاني،
ليشكلوا ثالثيًا مرعبًا ّ.هذا الثالثي
ُينتظر أن يكون محط األنظار في
هذا الموسم األوروبي

فريق واحــد ،غير آبــه لكل االنتقادات
املـ ّ
ـوجـهــة إل ــى مــا يـقــوم بــه مــن تدمير
عنصر املال.
ملفاهيم ّالكرة من خالل ّ
أي األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،تـ ـح ــق ــق ال ـح ـلــم
عـ ـل ــى
الباريسي وبات مبابي في العاصمة
اآلن .م ـبــابــي ون ـي ـم ــار م ـعــا ف ــي ســان
جـيــرمــان ب ــات أمـ ـرًا واق ـعــا .وبطبيعة
ال ـحــال ،فــإن ســان جـيــرمــان س ــارع في
حسابه على «تــويـتــر» لنشر الصور
ال ـت ــي ي ـت ـب ــادل فـيـهــا ن ـي ـمــار ومـبــابــي
ال ـت ـح ـي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـارة والـ ـضـ ـحـ ـك ــات فــي
الـ ـلـ ـق ــاء األول ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي ال ـح ـصــة
الـتــدريـبـيــة األولـ ــى لــاعــب الـفــرنـســي،

في إشارة واضحة إلى الثنائية التي
سيشكالنها معًا ،وهــذا ما ترافق مع
تقارير فــي الصحف الفرنسية أمس
بأن نيمار اتصل بمبابي قبل انتقاله
إلى سان جيرمان ُليخبره بأنه يرغب
في أن يلعبا معًا.
ل ـ ـكـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـبـ ــابـ ــي فـ ـ ــي الـ ـف ــري ــق
ال ـب ــاري ـس ــي ي ـت ـخ ـطــى هـ ــذه الـثـنــائـيــة
إلــى تشكيل ثالثية مرعبة مع نيمار
واألورواغــويــانــي إيدينسون كافاني
َ
يمكن أن ُيطلق اختصارها بـ «أم سي
ً
أن» بـ ــدال م ــن «أم أس أن» ال ـتــي كــان
ّ
يشكلها الـبــرازيـلــي مــع األرجنتيني

ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي واألوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
اآلخ ــر لــويــس ســواريــز فــي برشلونة
اإلسباني.
كــل املــؤشــرات تـقــود إلــى ذل ــك ،إذ قبل
وص ــول مـبــابــي ب ــرزت ثـنــائـيــة نيمار
وكافاني سريعًا ،حيث بدا األول كما
ل ــو أن ــه يـلـعــب ف ــي ب ــاري ــس م ـنــذ مــدة
وسجل  3أهــداف في «الليغ  ،»1فيما
لــم تتراجع شهية الثاني التهديفية
وسـجــل  5أهـ ــداف .وبطبيعة الـحــال،
فإن مبابي بما يمتلكه من مواصفات
وق ــدرات هائلة فهو مـخـ ّـول لتشكيل
«ث ــاث ــي ال ـح ـلــم» ال ـبــاري ـســي وزيـ ــادة

حسن زين الدين
«هنا باريس» .بهذه العبارة املكتوبة
ع ـلــى وشـ ــاح ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
خ ـ ـ ــرج الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـصـ ــاعـ ــد ف ـ ــي الـ ـك ــرة
الفرنسية كيليان مبابي إلى جماهير
ال ـ ـنـ ــادي خـ ــال ت ـقــدي ـمــه م ــن األخ ـي ــر.
استقبال حــافــل بطبيعة الـحــال لقيه
الشاب البالغ من العمر  18عامًا من

ّ
سيشكل مبابي وكافاني ونيمار
ثالثيًا مرعبًا في الكرة األوروبية
امل ـش ـج ـعــن ال ـبــاري ـس ـيــن ،وهـ ــذا غير
مستغرب ،إذ إن وصول املوهبة األبرز
في فرنسا حاليًا ليس باألمر العادي.
وبطبيعة الحال ،وقف القطري ناصر
الخليفي مالك ســان جيرمان مزهوًا
إل ــى جــانــب جــوهــرتــه ال ـجــديــدة ،على
غرار ما كان عليه املشهد عند وصول
النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة
الفرنسية.
هـكــذا جمع الخليفي أغـلــى صفقتني
في تاريخ الكرة في موسم واحد وفي

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )3

ألمانيا (المرحلة )3

فرنسا (المرحلة )5

 الجمعة:ليغانيس × خيتافي ()22,00

 الجمعة:هامبورغ × اليبزيغ ()21,30

 السبت:ريال مدريد × ليفانتي ()14,00
فالنسيا × أتلتيكو مدريد ()17,15
إشبيلية × إيبار ()19,30
برشلونة × إسبانيول ()21,45

 السبت:بوروسيا مونشنغالدباخ × أينتراخت
فرانكفورت ()16,30
فولسبورغ × هانوفر ()16,30
فـ ــراي ـ ـبـ ــورغ × بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـم ــون ــد
()16,30
ماينتس × باير ليفركوزن ()16,30
أوغسبورغ × كولن ()16,30
هوفنهايم × بايرن ميونيخ ()19,30

 الجمعة:ليل × بوردو ()20,00
متز × باريس سان جيرمان ()21,45

 األحد:ديـبــورتـيـفــو ال كــورونـيــا × سوسييداد
()13,00
أتلتيك بلباو × جيرونا ()17,15
سلتا فيغو × أالفيس ()19,30
فياريال × ريال بيتيس ()21,45
 االثنني:ملقة × الس باملاس ()22,00

 األحد:هيرتا برلني × فيردر بريمن ()16,30
شالكه × شتوتغارت ()18,00

 السبت:نيس × موناكو ()18,00
مونبلييه × نانت ()21,00
ستراسبورغ × أميان ()21,00
تروا × تولوز ()21,00
كاين × ديجون ()21,00
 األحد:سانت إتيان × أنجيه ()16,00
ليون × غانغان ()18,00
مرسيليا × رين ()22,00

الفاعلية الهجومية للفريق.
ّ
وهـنــا فــإن األن ـظــار تتجه إلــى املــدرب
اإلس ـب ــان ــي أون ـ ــاي إي ـم ــري ف ــي م ــا لو
أن ــه سـيـعـتـمــد ع ـلــى خ ـطــة  3-3-4مع
كــافــانــي ف ــي م ــرك ــزه امل ـع ـتــاد ف ــي قلب
الهجوم ونيمار على اليسار ومبابي
على اليمني أو  ،1-3-2-4بحيث يكون
كافاني في املقدمة وخلفه نيمار في
م ــرك ــز ت ـس ـعــة ونـ ـص ــف ،ف ـي ـمــا يـلـعــب
م ـبــابــي ع ـلــى ال ـي ـســار واألرج ـن ـت ـي ـنــي
أنخل دي ماريا على اليمني.
وبطبيعة الحال ،فإن الخاسر األكبر
ف ــي كـلـتــا ال ـحــال ـتــن س ـي ـكــون الـنـجــم
األملاني جوليان دراكسلر الــذي كان
قريبًا من مغادرة الفريق هذا الصيف
بعد التعزيزات الجديدة ،لكنه ارتأى
في النهاية البقاء وخــوض التحدي
ّ
السار لدراكسلر
الصعب .لكن الخبر
وال ـس ـيــئ ف ــي امل ـقــابــل ل ــدي م ــاري ــا أن
األخير عــاد من استحقاق تصفيات
امل ــون ــدي ــال م ــع ب ــاده م ـصــابــا ،وه ــذا
ما سيمنح الفرصة لألملاني إلثبات
جـ ــدارتـ ــه ف ــي أن ي ـك ــون بــالـتـشـكـيـلــة
األســاس ـيــة فــي مــا لــو اخ ـتـ ّـار إيـمــري
الـخـطــة الـثــانـيــة بـعــد أن فــضــل عليه
األخـ ـ ـي ـ ــر زمـ ـيـ ـل ــه األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
ال ـج ــوالت األولـ ـ ــى ،عـلـمــا أن األملــانــي
يستحق أن ُيمنح الفرصة حتى من
دون إصــابــة دي مــاريــا اسـتـنــادًا إلى
مــا قــدمــه فــي نصف مــوســم مــع سان
جـيــرمــان وم ــا قــدمــه فــي الـصـيــف مع
مـنـتـخــب ب ـ ــاده ف ــي كـ ــأس الـ ـق ــارات،
وأخيرًا في تصفيات املونديال.
األنظار إذًا هــذا املوسم على ثالثية
نـيـمــار  -كــافــانــي  -م ـبــابــي ،ال ـقــادرة
ُ
على أن تنسي العالم ثالثية نيمار
 ميسي  -ســواريــز .يمكن الـقــول إنالـبــاريـسـيــن ق ــادم ــون إل ــى أعـجــوبــة
ج ــدي ــدة ف ــي عــاص ـم ـت ـهــم غ ـي ــر ب ــرج
إيفل.

