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كأس االتحاد اآلسيوي

«الهدف» ما قبل األخير ...العهد والجزيرة في نهائي غرب آسيا
يستضيف نادي العهد
اللبناني مساء اليوم (الساعة
 19:00بتوقيت بيروت)
نادي الجزيرة األردني ،في
نهائي منطقة غرب آسيا
ضمن كأس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم .مباراة ال تقبل
القسمة على اثنين ،والفائز
فيها سيلعب نهائي القارة
األكبر في العالم

ّ
معنوياتنا عالية
باسم مرمر:
شـ ّـدد م ـ ّ
ـدرب نــادي العهد اللبناني باسم مرمر على أن امل ـبــاراة مــع الجزيرة
األردني «ستكون صعبة ،إذ أنهينا الشوط األول في عمان وينتظرنا الشوط
الثاني في بيروت» .وأضــاف «استعداداتنا جيدة وصفوفنا مكتملة ،كما أن
معنوياتنا عالية» .وطالب مرمر الجماهير بالحضور بكثافة الــى مدرجات
مدينة كميل شمعون الرياضية.
مــن جهته ،يتطلع الـجــزيــرة ألن يـكــون ثــالــث فــريــق أردن ــي يـتـ ّـوج باللقب بعد
الفيصلي ( )2005وشباب األردن ( ،)2007وذلــك بإشراف املــدرب التونسي
ش ـهــاب الـلـيـلــي ،وتشكيلة تـضــم الع ـبــن مـثــل ال ـح ــارس أح ـمــد عـبــد الـسـتــار،
واملدافعني يزن أبو عرب وفراس شلباية ،والهداف الفلسطيني اسالم البطران.
وسيستعيد الفريق األردني العبه عبد الله العطار الذي غاب عن لقاء الذهاب
بسبب اإلصابة ،ما سيعطي إضافة لخياراته الهجومية.
ورأى امل ــدرب عبد الـلــه الليلي أن «النقطة املهمة ان شباكنا لــم تهتز ذهــابــا،
وبالنسبة إلينا نحن جاهزون للمباراة ،وهدفنا هو الظفر بالكأس» ،وواصل
ً
«اللقاء لن يكون سهال ،نحن معتادون على الضغوط وأمام جماهير كبيرة».
وسيواجه املتأهل ،الفائز من نهائي املناطق الذي يجمع بني هانوي الفييتنامي،
و 25أبريل الكوري الشمالي ،في النهائي املقرر في الثاني من تشرين الثاني/
نوفمبر املقبل .وتعادل الفريقان ( )2-2ذهابًا في هانوي.

علي زين الدين
األول مــن شـهــر تـشــريــن ّ
لـيـلــة ّ
األول/
أكتوبر لن تكون كغيرها من الليالي
التي ّ
مرت على نادي العهد اللبناني
فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه .م ـل ـع ــب م ــدي ـن ــة كـمـيــل
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ي ـس ـت ـض ـيــف
ال ـح ــدث ،الـ ــذي ّإمـ ــا ُي ـق ـ ّـرب الـعـهــد من
ّ
تـغـيـيــر س ـج ــل ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة
ف ــي ال ـ ـقـ ــارة اآلسـ ـي ــوي ــة ،أو ي ـصــدمــه.
ّ
املـهـ ّـمــة هــي الـتــأهــل إلــى نهائي كأس
س ـ ـيـ ــوي ،وال ـف ــري ــق ال ــذي
االتـ ـح ــاد اآل ّ
يقف بني ممثل لبنان وهــذا اإلنجاز،
هو الجزيرة األردنــي ،وهو اآلخــر ،لم
يسبق أن وصل إلى املرحلة األخيرة.
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ولـ ـ ـ ــن يـ ـتـ ـحـ ـق ــق إال
بتسجيل هدف في هذه الليلة.
ينسى جمهور العهد طريق وصول
فــريـقــه إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة .كـيــف كــان
أداؤه ،أو الـصــورة التي ظهر عليها
ّ
فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه ،أو ح ــت ــى
االن ـت ـق ــادات ال ـتــي طــاول ـتــه ،ك ــل هــذه
األمـ ـ ــور ل ـي ـســت ُم ـه ـ ّـم ــة .ف ــي ال ــواق ـ ّـع،
ّ
حتى األداء الهجومي الــذي يتمنى
ال ـج ـم ـهــور أن ي ـ ــراه ،ك ـمــا ك ــان يفعل
ّ
سابقًا ،ال يهم ،ألن األهم هو تخطي
ّ
املـ ـن ــاف ــس ب ـ ــأي ن ـت ـي ـج ــة .ل ـك ــن حــتــى

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي (عدنان الحاج علي)

يتحقق هذا األمر ،يحتاج العهد إلى
ّ
هدف ،والفوز ،فالتعادل بأي نتيجةٍ
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ُيـ ـخ ــرج ــه مـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة،
وان ـت ـه ــاء ال ــوق ــت األصـ ـل ــي م ــن دون
أه ــداف يعني الـتـ ّ
ـوجــه إل ــى شوطني
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو ركـ ـ ــات
األرض للعهد ،والجمهور
الترجيح.
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ٍ
حجم املناسبة ،واألهم ،هو ما ّ
يقدمه
ال ــاع ـب ــون ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب .هــذه
امل ــرة اكـتـمـلــت ص ـفــوف بـطــل لـبـنــان،
مــع تـعــافــي الـغــانــي عيسى يعقوبو
م ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة واك ـ ـت ـ ـمـ ــال ج ــاه ــزي ــة
أحـمــد زري ــق وأح ـمــد ال ـصــالــح ،ومــن
املـ ّ
ـرجــح أن يبدأ الــاعـبــون جميعهم

املـبــاراة ،رفقة الحارس مهدي خليل
واملـ ــداف ـ ـعـ ــن خ ـل ـي ــل خ ـم ـي ــس ونـ ــور
مـ ـنـ ـص ــور وحـ ـس ــن دقـ ـي ــق وح ـســن
زين ،خلف هيثم فاعور ،ومن أمامه
التونسي أحمد العكايشي ومحمد
حـ ـ ـي ـ ــدر ،وربـ ـ ـم ـ ــا رب ـ ـيـ ــع عـ ـط ــاي ــا ،أو
بوجود حسني منذر أو وليد شور.
الـ ـخـ ـي ــارات ك ـث ـي ــرة ،واملـ ـ ـ ــدرب بــاســم
مرمر لم يعتمد على تشكيلةٍ ثابتةٍ
ومــراكــز م ـحــدد ٍة لالعبني فــي معظم
ّ
م ـبــاريــات املـســابـقــة ال ـقــاريــة ،وحــتــى
امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،نـجــح فــي تحقيق
النتائج التي يطمح إليها.
ّ
يتغير ،أنه يحتاج إلى هدف،
ما سوف
ً
والفريق املنافس لن يكون مستعجال
ك ـمــا م ــواط ـن ــه الـ ــوحـ ــدات ال ـ ــذي خـســر

ـروت،
عـلــى أرضـ ــه قـبــل الـسـفــر إل ــى ب ـيـ ّ
وبالتالي ،هو اآلخر قد يكون متحفظًا
بــال ـه ـجــوم ،وغ ــال ـب ــا ل ــن يـشـهــد الـلـقــاء

اكتملت صفوف بطل
لبنان مع تعافي عيسى
يعقوبو واكتمال
جاهزية زريق والصالح

ّ
املرتدة.
العديد من الهجمات
الدقائق األخيرة من املباراة السابقة
بشكل واضــح،
بــن الطرفني أظـهــرت
ٍ
أن ال ـع ـهــد قـ ــادر ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
ٌ
صحيح أن مدافعي
مرمى الجزيرة.

الجزيرة تــركــوا بعض الـفــراغــات في
ـدف
مـحــاولــةٍ مــن الفريق لتسجيل هـ ٍ
على أرضه ،لكن مهاجمي «األصفر»،
ي ـم ـل ـك ــون مـ ــا يـ ـل ــزم مـ ــن اإلمـ ـك ــان ــات
على األقــل من
لتسجيل هـ ٍ
ـدف واحـ ٍـد ّ
األهداف الثالثة التي تلقاها الفريق
األردنـ ــي خ ــارج أرض ــه أم ــام الجيش
ال ـ ّســوري فــي ال ــدور الـســابــق .حينها
ت ـلــقــى ال ـج ــزي ــرة خ ـســارتــه الــوح ـيــدة
فــي املـســابـقــة ه ــذا امل ــوس ــم ،وإلـحــاقــه
ً
بخسار ٍة ثانية ليس أمرًا مستحيال،

دوري أبطال أوروبا

توتنهام  Xبايرن ميونخ

ّ
زعيم ألمانيا يهدد أبناء لندن
ّ
يحل نادي ًبايرن ميونخ األلماني
ضيفًا ثقيال على نادي توتنهام
اإلنكليزي ،في اللقاء األول تاريخيًا بين
الطرفين في دوري أبطال أوروبا.
ٌ
مباراة يأمل منها المستضيف تحقيق
انتصار ينسيه التعادل المخيب في
مباراته األوروبية األولى ،فيما يتطلع
النادي البافاري إلى االنفراد بصدارة
عبر تحقيقه انتصارًا ثانيًا
المجموعة ُ
على التوالي .ستلعب المباراة اليوم
على ملعب توتنهام هوتسبير
( 22:00بتوقيت بيروت)

حسين فحص
ارتفعت أسهم نــادي توتنهام كثيرًا
مع نهاية املوسم املاضي ،وذلك بعد
إطــاح ـتــه ال ـعــديــد م ــن أن ــدي ــة النخبة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ووصـ ــولـ ــه إلـ ــى نـهــائــي
دوري األبطال .رغم خسارته النهائي
أمام ليفربول ،إال أن التطلعات زادت
في النادي اللندني .إنجاز توتنهام
األوروبـ ـ ـ ـ ــي وامل ـح ـل ــي (احـ ـت ــل امل ــرك ــز
ال ــراب ــع فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي دون
إبــرام أي صفقة) ،جعل إدارة النادي
تكافئ املــدرب ماوريسيو بوكيتينو
بـمـنـحــه م ـيــزان ـيــة م ـف ـ ّتــوحــة لـتــرمـيــم
ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق .ت ــأن ــى بــوكـيـتـيـنــو
ب ــاخـ ـتـ ـي ــارات ــه ،ف ــاك ـت ـف ــى ب ــاس ـت ـق ــدام
بـ ـع ــض األسـ ـ ـم ـ ــاء ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ال ـت ــوازن داخ ــل صـفــوف الـفــريــق .بــدأ
األم ــر بالتعاقد مــع متوسط املـيــدان
الفرنسي تانغي ندومبيلي .الالعب
الذي كان على رادار عدد من األندية
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـه ـم ــة ،اخـ ـت ــار ال ــذه ــاب

إل ــى ل ـنــدن مـقــابــل  60مـلـيــون ي ــورو،
ل ـي ـص ـبــح أغـ ـل ــى ص ـف ـق ــة فـ ــي ت ــاري ــخ
النادي ،متخطيًا املدافع الكولومبي
دافـ ـيـ ـنـ ـس ــون س ــان ـش ـي ــز الـ ـ ـ ــذي ج ــاء
ف ــي م ــوس ــم  2018/2017م ـقــابــل 40
مليون يــورو .بعدها ،جــرى التعاقد
مــع الـجـنــاح اإلنـكـلـيــزي الـشــاب ريــان
س ـي ـس ـي ـن ـي ــون م ـ ــن فـ ــول ـ ـهـ ــام ،ال ـ ــذي
ي ـس ـت ـط ـي ــع شـ ـغ ــل مـ ــركـ ــزي ال ـج ـن ــاح
والـ ـظـ ـهـ ـي ــر عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواء ب ـف ـعــل
م ــرون ـت ــه ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،ف ـي ـمــا اخـتـتــم
توتنهام ســوق انـتـقــاالتــه بالتوقيع
مــع جـيــوفــانــي لــو سيلسو مــن ريــال
بيتيس على سبيل اإلعارة.
ـات ت ـصــدرت
تــدع ـيــم الـ ـن ــادي ب ـص ـف ـقـ ٍ
ـدول مـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــاتـ ـ ــه ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــا،
جــــــ ً
إض ــاف ــة إل ــى الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة في
التحضيرات ،أكــدت جاهزية الفريق
الـلـنــدنــي ملـقــارعــة كـبــار األنــديــة على
األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة ،غير
أن م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مـ ـع ــاك ــس ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،إذ
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـخــامــس ف ــي ال ــدوري

اإلنكليزي املمتاز حتى اآلن ،بثالثة
انـ ـتـ ـص ــارات ،خ ـس ــارت ــن وت ـع ــادل ــن،
كذلك فإنه تعادل خارج ميدانه أمام
أولـيـمـبـيــاكــوس ف ــي ال ـجــولــة األول ــى
من دوري األبطال ( ،)2-2رغم تقدمه
بنتيجة (.)0-2
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ي ــدخ ــل ب ًــاي ــرن
ميونخ بأريحية كبيرة ،خــاصــة بعد
توسيعه الـفــارق محليًا أمــام منافسه
الرئيسي بوروسيا دورتموند إلــى 3
نقاط.
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ع ــان ــى ال ـن ــادي
فترات متقطعة ،وذلك
البافاري على
ٍ
على خلفية سوء التخطيط للمرحلة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .بـ ـ ــدأ األم ـ ـ ــر ب ــاس ـت ـق ــدام

ارتفعت أسهم
توتنهام كثيرًا مع
نهاية الموسم
الماضي ،بعد
وصوله إلى نهائي
دوري األبطال

امل ــدرب الـكــرواتــي نيكو كوفاتش في
تجربته األكبر مدربًا ،تبعه سوء دعم
م ــن اإلدارة عـلــى صـعـيــد الـصـفـقــات،
ل ـي ـظ ـهــر ال ـ ـنـ ــادي الـ ـب ــاف ــاري ب ـص ــورة
باهتة أغلب ٌفترات املــوســم .هشاشة
دفاعية وضعف هجومي بفعل تقدم
أغ ـل ــب الــاع ـبــن بــال ـع ـمــر ،عـ ــادا على
ـارات ص ــادم ــة ،تمثل
ال ـف ــري ــق بـ ـخـ ـس ـ ٍ
أب ــرزه ــا بــال ـخــروج املـبـكــر م ــن دوري
األبطال أمــام ليفربول ،إثــر الخسارة
في اآلليانز آرينا بنتيجة ( )1-3في
ال ـ ــدور ال ـ ـ ــ .16رغ ــم ذلـ ــك ،ت ــوج بــايــرن
م ـي ــون ــخ ب ـل ـق ـبــه ال ـس ــاب ــع ت ــوال ـي ــا فــي
الـبــونــدسـلـيـغــا ،وتـ ــوج أي ـضــا بـكــأس
أملانيا ،ليلقى كوفاتش بعدها الدعم
ٌ
صفقات عديدة أبرمها النادي
الالزم.
البافاري مطلع الصيف املاضي ،كان
َ
أبرزها اثنتان على الصعيد الدفاعي
(لـ ــوكـ ــاس ه ـي ــر ًن ــان ــدي ــز وبـيـنـجــامــن
ب ــاف ــار) ،إض ــاف ــة إل ــى صـفـقـتــن على
الصعيد الهجومي (فيليبي كوتينيو
وإيـفــان بيريزيتش) .أسـمـ ٌ
ـاء أظهرت
قيمتها بعد أن عادت على البافاريني
بالتوازن الالزم ،للمنافسة على أكبر
عدد ممكن من األلقاب هذا املوسم.
هو اختبار الحقيقة للطرفني .مباراة
ص ـعـبــة سـتـعـطــي ص ـ ــورة أوض ـ ــح عن
ج ــاه ــزي ــة ال ـف ــري ـق ــن لــاس ـت ـح ـقــاقــات
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،ف ــي م ــوس ـ ٍـم ي ـس ـعــى فــي
خ ــال ــه املـ ــدربـ ــان إلـ ــى إثـ ـب ــات ثقلهما
التدريبي في عالم الكرة.

ط ــامل ــا ال ي ـب ـقــى ال ـع ـكــاي ـشــي وح ـي ـدًا
ف ـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم كـ ـم ــا حـ ـص ــل س ــاب ـق ــا.
االنتقادات ّطاولت املهاجم التونسي
ب ـع ــدم ــا ت ـل ــق ــى اإلشـ ـ ـ ـ ــادات ف ــي ك ــأس
الـســوبــر املـحـلــي ،لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ال
ُي ــام على عــدم ّ
فعاليته الهجومية،
ألن ــه ك ــان شـبــه م ـعــزول فــي الــذهــاب،
وغالبًا ،الوحيد القادر على تشكيل
ث ـن ــائ ــي ه ـج ــوم ــي خ ـط ـيــر مـ ـع ــه ،هــو
أحمد زري ــق ،وفــي حــال وجــود ربيع
عـطــايــا عـلــى ال ـخــط عـيـنــه ،سـيـتــردد
ّ
التقدم إلى
العبو الجزيرة كثيرًا في
الخطوط األمامية.
بطبيعة ال ـح ــال ،الـحـســابــات فــي مثل
ّ
هـ ــذه املـ ـب ــاري ــات ت ـك ــون ك ـث ـي ــرة ،حــتــى
تسجيل هــدف السبق بــاكـرًا ال يعني

أن ال ـف ــري ــق ال ـض ـيــف سـيـفـتــح املـلـعــب
ب ـ ـعـ ــرضـ ــه وط ـ ــول ـ ــه لـ ــاع ـ ـبـ ــي ال ـع ـه ــد
ـان ،ل ـكــن املـشـكـلــة،
ـدف ث ـ ـ ٍ
لـتـسـجـيــل ه ـ ـ ٍ ّ
هــي فــي حــال تلقى أصـحــاب الضيافة
الـهــدف ّ
األول ،حينها ،تصبح األمــور
ً
ً
ص ـع ـب ــة فـ ـع ــا ،م ــع ض ـ ـ ــرورة تـسـجـيــل
هدفني ،وهذا سيناريو يعرفه الفريق
ّ
متقدمًا على فريق
جـ ّـيـدًا ،بعدما كــان
القوة الجوية العراقي عام  ،2016قبل
أن ُي ـعــادل الـفــريــق املـنــافــس النتيجة،
ويصبح العهد ُمـجـ َـبـرًا على تسجيل
ـدف ج ــدي ــد ،ق ـبــل أن تـتـلـقــى شـبــاكــه
هـ ـ ٍ
القاتل.
الهدف
ٌ
عـمــومــا ،هــي ليلة لـلـتــاريــخ ،لكن كيف
يريد العهد لهذا التاريخ أن ُيكتب؟ هذا
أمر ُي َ
ٌ
حسم على املستطيل األخضر.

سيكون اختبارًا صعبًا للضيوف (إينا فاسبيندر  -أ ف ب)

يقدم فالكاو أداء جيدًا مع غلطة سراي (أ ف ب)

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
x
سراي
غلطة
ّ

ُ
بطل تركيا يتسلح بنجومه الجدد

يستقبل نادي غلطة
سراي التركي مساء اليوم
(الساعة  22:00بتوقيت
بيروت) نادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،ضمن
المرحلة الثانية من دور
المجموعات في دوري
أبطال أوروبا .المباراة لن
تكون ّسهلة على الفرنسيين
ّ
المدججة
في ظل التشكيلة
بالنجوم للفريق التركي،
الذي ّ
تطور كثيرًا في الفترة
األخيرة
حسن رمضان
عـ ــام  2013ك ــان ــت ب ــداي ــة الـ ـث ــورة داخ ــل
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـتـ ــركـ ــي غـ ـلـ ـط ــة س ـ ـ ـ ـ ــراي .فــي
ن ـس ـخ ــة ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـع ـ ــام ت ـ ـ ـ ّـم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
الـثـنــائــي الـهــولـنــدي وال ـعــاجــي ويسلي
ش ـ ـنـ ــايـ ــدر وديـ ــدي ـ ـيـ ــه دروغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا .ه ـ ــذان
الـ ــاع ـ ـبـ ــان ،أص ـب ـح ــا واج ـ ـهـ ــة إع ــام ـي ــة
ّ
مميزة ومختلفة ،وحتى غير اعتيادية
بــالـنـسـبــة إل ــى األن ــدي ــة ال ـتــرك ـيــة ،وإل ــى
الدوري التركي عامة .كان كل من دروغبا
وشنايدر ،من بني أوائل الالعبني الذين
انتقلوا إلى الدوري التركي أو الـ«سوبر
ليغ» ،وتبعهما عــدد من النجوم الذين
كانت لهم صوالت وجــوالت في املالعب
األوروبيةّ .
القيمون على الدوري التركي
ّ
بدا أن لديهم مشروعًا كبيرًا لضم كبار
الالعبني في العالم تمامًا كما التجربة
الصينية الكبيرة التي تحدث اليوم.
ف ــي ال ـس ـنــة ذاتـ ـه ــا ،ك ــان ل ـل ـنــادي األب ــرز
فــي تركيا إن كــان على الصعيد املــادي
أو ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــاريــة
ُ
ت ـع ــرف بـ ـ ــ«آي أس غـلـطــة سـ ـ ــراي» .هــذه
ال ـش ــرك ــة ك ــان ــت ال ـس ـب ــب األس ـ ــاس وراء
اس ـت ـقــدام الـثـنــائــي دروغ ـب ــا وش ـنــايــدر،
إذ كانت تحتل املــراكــز األولــى من حيث
االسـتـثـمــارات .هــي بكل بـســاطــة ،شركة
رأس ـم ــال ـي ــة ب ـكــل م ــا تـعـنـيــه ال ـك ـل ـمــة من
معنى .فــي عــام  ،2011كــان ن ــادي غلطة
سراي من بني األندية التي تواجه خطر
اإلف ــاس فــي تــركـيــا ،ولـكــن بـعــد سنتني
ب ــدأ ال ـنــادي بــدفــع مــا قيمته  15مليون
دوالر إلـ ــى ك ــل م ــن الع ـب ـيــه األج ـن ـبـ ّـيــن
دروغبا وشنايدر في السنة .هذا ما قد
أثار الشبهة حول هذه «النقلة النوعية»
التي عاشها النادي التركي خالل ّ
مدة لم
ّ
تتجاوز العامني .كل ما حدث من تطور
وزيادة في ميزانية النادي واستثماراته

وعالقاته ومصالحه ،يعود إلــى شركة
«.»galatasaray a.s
ما كان شائعًا في تلك الفترة وتحديدًا
عام  ،2013أن النادي اإلسطنبولي كان
ّ
يتحمل عبئًا أكبر بكثير مــن ميزانيته
ومن اإليــرادات التي تدخل إلى خزينته
مــع الــوقــت .لكن املـفــاجــأة كــانــت فــي عام
ّ
 2013أيضًا ،حيث احتل النادي التركي
امل ــرك ــز  29ف ــي ال ـعــالــم م ــن ح ـيــث دخ ــول
اإلي ـ ــرادات كــل سـنــة (بـحـســب «Deloitte
 ،»Football Money Leagueامل ــوق ــع
املـتـخـ ّـصــص فــي حـســاب إيـ ــرادات أنــديــة
ّ
كرة القدم في العالم) .خبر ،ولد نوعًا من
«موجات التساؤل» حول املصادر التي
يحصل من خاللها النادي على األموال.
ب ـع ــد ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـث ـن ــائ ــي األج ـن ـب ــي،
ووجـ ــود ع ـ ّـدة الع ـبــن جـيــديــن كـحــارس
امل ـ ــرم ـ ــى األوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي فـ ـي ــرن ــان ــدو
موسليرا ،البرازيلي العــب خط الوسط
ّ
فيليبي ميلو وغيرهما ،تمكن الفريق
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري وب ــال ـت ــال ــي
ّ
الـتــأهــل إلــى دوري أبـطــال أوروبـ ــا .هــذه
اإلن ـج ــازات ،أدخـلــت إلــى خزينة الـنــادي
م ـب ـل ـغــا وص ـ ــل إل ـ ــى  25م ـل ـي ــون دوالر.
إضــافــة إلــى ذلــك ،إي ــرادات ملعب «تــورك
ت ـي ـل ـي ـك ــوم» الـ ـخ ــاص ب ــالـ ـن ــادي وال ـ ــذي

تعاقد النادي التركي
في فترة االنتقاالت
الصيفية مع  14العبًا
ّ
يتسع ألكثر من ّ 50.000
متفرج ،ساعدت
كثيرًا في ارتفاع ميزانية الفريق ،نظرًا
ّ
املشجعني األت ــراك
للشغف ال ــذي يــربــط
برياضة كرة القدم ،إضافة إلى شعبية
الدوري املحلي الكبيرة هناك.
وف ــي امل ـل ـعــب أي ـض ــا ،ال ــاف ــت أن مـقــاعــد
ال ـ ـ ـ ــ« »VIPلـيـســت ُم ـتــاحــة لـلـجـمـيــع ،بل
ّ
لفئات ّ
املشجعني ،وتحديدًا
معينة مــن
ّ
ّ
املشجعني الذين أصبحوا مميزين عن
ّ
غيرهم .أسعار هذه البطاقات الخاصة
بــاه ـظــة ال ـث ـم ــن ،رغـ ــم ذل ـ ــك ،تـمـتـلــئ عــن
آخ ــره ــا ،وه ـ ــذا م ــن ب ــن أب ـ ــرز األس ـب ــاب
الـتــي ّأدت إلــى ّ
تحسن األوض ــاع املــاديــة
لـلـنــادي .لـكــن ،تبقى الـشــركــة األساسية
للنادي « ،»galatasaray a.sهي الـ«منبع»
الـ ــذي ت ـخــرج م ـنــه األمـ ـ ــوال إل ــى ال ـنــادي
األشهر على الصعيد التركي .فقد نقلت
صحيفة «حــريــة دي ـلــي ن ـيــوز» التركية
ع ــن أن م ـحــامــي ال ـشــركــة االسـتـثـمــاريــة
الخاصة بالنادي «سيدات بوزانوغلو»

قد أعلن أن «غلطة» استفاد من حوالي
 100م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر مـ ـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات
االستثمارية لشركة « ،»galatasary a.sما
يعني أن أجور كل من شنايدر ودروغبا،
ي ـم ـك ــن وصـ ـفـ ـه ــا بـ ــ«نـ ـقـ ـط ــة» ف ـ ــي ب ـحــر
ّ
تصب في خزينة النادي
اإليرادات التي
ً
ال ـتــركــي .كــل ه ــذه األمـ ــوال تـبـقــى أم ــواال
غير مــراقـبــة ،إذ ّإن «هيئة مــراقـبــة رأس
املــال التركية» غضت النظر عــن الكثير
من االستثمارات التي قامت بها الشركة
ال ـتــرك ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة .مـ ـص ــادر مـجـهــولــة
وأمـ ــوال كـثـيــرة ،هـنــا تــأخــذ الرأسمالية
منحاها بصورة واضحة.

األفضل محليًا

ّ
ناد
أما بالنسبة إلى غلطة ســراي ،فهو ٍ
ريــاضــي مــن مدينة اسطنبول التركية،
تـ ّ
ـأس ــس ف ــي  30اك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
ّ
مــن عــام  .1905يـعــد غلطة ســراي أنجح
األنــديــة الـتــركـيــة ،فهو أكـثــر الـفــرق فــوزًا
بـلـقــب الـ ـ ــدوري ال ـتــركــي ب ــواق ــع  21م ـ ّـرة
(الــرقــم الـقـيــاســي) .كـمــا أن ــه أكـثــر الـفــرق
التركية ف ــوزًا بلقب كــأس تركيا بواقع
 14بطولةّ .أمــا على الصعيد األوروبــي،
فـهــو األف ـضــل أيـضــا مــن بــن ف ــرق بـلــده.
أول فــريــق تــركــي وأكـثــرهــا مـشــاركــة في
البطولة األعرق أوروبيًا ،دوري األبطال،
وهــو الفريق التركي الوحيد ال ــذي فاز
ببطولة أوروبية ،كان ذلك في عام 2000
ب ـع ــد ف ـ ــوزه ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ــي
وكأس االتحاد «يوروباليغ» (فاز غلطة
سراي على آرسنال بركالت الترجيح).
 14صفقة جديدة ،أبرمتها إدارة النادي
األكبر في تركيا خــال فترة االنتقاالت
الصيفية األخيرة .هذه الحركة الكبيرة
ّ
ف ــي «املـ ـي ــرك ــات ــو» ،ت ــؤك ــد ع ـل ــى الـ ـق ــدرة
امل ــادي ــة ال ـك ـب ـيــرة م ـقــارنــة بــأش ـقــائــه من
الـ ــدوري كبيشيكتاش وفـنــربـخـشــة14 .
صفقة على رأسها املهاجم الكولومبي
املـمـيــز رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو الع ــب مــونــاكــو
وأتلتيكو مــدريــد ومانشستر يونايتد
وتشيلسي السابق .تاريخ كبير يملكه
فالكاو ،ورغم ّ
تقدمه في السن ،إال أنه ال
يــزال يقدم املساعدة إلى فريقه الجديد.
أكـثــر مــن  40.000مـشـ ّـجــع ،حـضــروا الى
ملعب ال ـنــادي ملـشــاهــدة تـقــديــم الــ«نـمــر
الكولومبي» ،وهــذا مــا يــدل على شغف
الجماهير الكبير بـكــرة ال ـقــدم .مــن بني
الصفقات األخرى التي يمكن تصنيفها
في خانة الصفقات الجيدة ،التعاقد مع
املــوه ـبــة الـتــركـيــة إي ـم ــري مـ ــور ،الــاعــب
الذي لم يجد نفسه في كل من بوروسيا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي وس ـي ـل ـت ــا فـيـغــو
اإلسباني.
اخـتـبــار حقيقي ال ـيــوم للفريق التركي
أم ـ ـ ــام ب ـط ــل ف ــرن ـس ــا فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ي ــري ــد
الفريقان الفوز فيها للتقدم نحو الدور
الثاني.

