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الكرة اللبنانية

أربع مباريات خارج بيروت

قرطام يعود إلى بيته في مهمة صعبة
عبد القادر سعد
َي ـن ـط ـلــق األسـ ـب ــوع ال ـس ــاب ــع ع ـشــر من
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم مــن
عاصمة الشمال طرابلس ،من ملعبها
ِ

الـ ـبـ ـل ــدي ،ح ـي ــث س ـت ـك ــون ال ـع ــن عـلــى
ف ــري ــق امل ــديـ ـن ــة ال ـ ـ ــذي سـيـسـتـضـيــف
التضامن صــور عند الساعة الثانية
ّ
أهمية اللقاء
والربع من عصر اليوم.
َ
تـكـمــن فــي أن ــه سيشهد ع ــودة امل ــدرب

حماوة في الثانية
ال تقل املنافسة في بطولة الدرجة الثانية عن تلك التي في األولى .فاألسبوع السابع
عشر يحمل أكثر من مواجهة صعبة ،وخصوصًا على صعيد الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثالثة .معركة الصعود إلى األولى ال تزال مفتوحة ،وخصوصًا على
املركز الثاني ّ
املؤهل والذي يتصارع عليه شباب البرج الثاني برصيد  35نقطة،
واألهلي صيدا الثالث برصيد  32نقطة .أما املركز األول ،فيبدو البرج فيه مرتاحًا
مع  39نقطة وهو سيواجه الحكمة ،التاسع بـ  18نقطة ،يوم األحد عند الساعة الثانية
والربع على ملعب الصفاء .شباب البرج من جهته ،يحل ضيفًا على هومنتمن
الحادي عشر برصيد  13نقطة على ملعب جونية عند الساعة الثانية والربع من يوم
األحد .أما األهلي صيدا ،فيحل ضيفًا على اإلصالح البرج الشمالي ،العاشر بـ 15
نقطة ،على ملعب صور اليوم في التوقيت عينه .كما يلعب اليوم أيضًا النهضة بر
الياس ،الرابع بـ  22نقطة ،مع ضيفه ناصر بر
الياس األخير بـ  13نقطة على ملعب بحمدون
عند الساعة  .14.15ويلعب غدًا السبت الشباب
العربي ،السابع بـ  19نقطة ،مع ضيفه املبرة،
الثامن بـ  18نقطة على ملعب الصفاء في
التوقيت ذاته ،في حني يلعب األحد االجتماعي،
الخامس برصيد  21نقطة ،مع ضيفه األهلي
النبطية ،السادس بـ  21نقطة على ملعب
طرابلس عند الساعة .14.15

اس ـمــاع ـيــل ق ــرط ــام إلـ ــى ن ــادي ــه« .أب ــو
ط ــارق» يـعــود إلــى سفير الـشـمــال في
مـهـمــة إن ـق ـ ّ
ـاذيــة ،خـلـفــا لـلـمــدرب فــادي
ع ـيــاد ال ــذي اس ـت ـقــال مـطـلــع األس ـبــوع
ال ـح ــال ــي .فــال ـفــريــق ي ـح ـتــل امل ــرك ــز مــا
قبل األخير الــذي يسقط صاحبه إلى
الــدرجــة الـثــانـيــة .رص ـيــده مــن النقاط
 13من فوزين وسبعة تعادالت وست
خـســارات .صــورة قاتمة تجعل مهمة
ق ــرط ــام ص ـع ـبــة .ه ــي صـعـبــة ولـيـســت
مـسـتـحـيـلــة ب ـس ـبــب وضـ ــع ال ـتــرت ـيــب،
حـيــث إن ال ـفــريــق الـ ــذي يـحـتــل املــركــز
ال ـســادس أي ال ـســام زغــرتــا يملك 16
ن ـق ـط ــة .فـ ـ ــارق ث ـ ــاث نـ ـق ــاط ل ـي ــس هــو
ب ـشــيء ف ــي ظ ــل ت ـق ــارب امل ـس ـتــوى بني
الفرق .لكن ال شك أن قبول قرطام لهذه
املهمة الصعبة ٌ
أمر الفت ،وخصوصًا
أنه خرج بطريقة ال تليق به من نادي
ّ
«لدي عاطفة قوية
طرابلس عام ،2014
ت ـجــاه ه ــذا ال ـن ــادي ،واإلن ـس ــان يظهر
معدنه وقت الشدائد» يقول قرطام في
حديثه مع «األخبار».
طارق» أن ما حصل معه
ال ُينكر «أبو
ً
ســابـقــا ك ــان خـطــأ «لـكــن املشكلة حني
اتـخــاذ ق ــرار خــاطــئ ال تـكــون بــالـقــرار،
ب ــل بــاألش ـخ ــاص ال ــذي ــن ات ـخ ــذوا هــذا
الـ ـق ــرار .ع ـفــا ال ـلــه ع ـمــا م ـضــى ،وامل ـهــم
إنقاذ الفريق» يضيف قرطام .لكن ما
هي األمور التي سيعمل عليها املدرب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـش ــواره م ــع فريقه
القديم ـ ـ الجديد؟ يقول «العمل على
ّ
النفسية والتحليل ومحاولة
القضايا

ح ــل املـ ـشـ ـك ــات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـوق
ال ـفــريــق .ه ــذه أم ــور يـجــب أن تحصل
ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـ ـ ــدوري ،ل ـكــن ال مـجــال
لـلـنـظــر إل ــى الـ ـ ـ ــوراء» .يـضـيــف امل ــدرب
الشمالي« ،كل مدرب له فهمه الخاص
لكرة القدم ،وأنا سأعمل على تحسني
اللعب الجماعي وإيجاد طريقة لعب
واضحة ،إضافة إلى ترسيخ فكرة أن
كرة القدم ليست جريًا فقط».
ل ـق ــاء «أب ـ ــو طـ ـ ــارق» م ــع ال ــاع ـب ــن في
ال ـت ـمــريــن األول ك ــان م ــؤثـ ـرًا .فمعظم
هــؤالء الالعبني أتــوا إلــى الفريق عبر
ق ــرط ــام .م ــن ال ـص ـعــب أن ت ـت ـحــدث مع
العب من الشباب وال يقول لك «الحاج
أبو طارق أتى بي الى طرابلس» .كالم
ق ــرط ــام ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـجــانــب الـنـفـســي
حني قال «أود أن تعلموا بأن هناك من
يحبكم في النادي ويريد مساعدتكم،
لكن أنتم األساس».

النجمة في
يلعب
ً
طرابلس بدال من جونية
بطلب من المدير الفني
موسى حجيج

ي ـعــرف املـ ــدرب ال ـجــديــد أن االنـطــاقــة
أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة فـ ــي أي عـ ـم ــل ،وب ــال ـت ــال ــي
ي ـع ـل ــم م ـ ــدى أه ـم ـي ــة الـ ـنـ ـق ــاط ال ـث ــاث
ال ـي ــوم« ،ل ـكــن املـهـمــة سـتـكــون صعبة
أم ــام فــريــق قــوي واملـسـتــوى متقارب،
وبــالـتــالــي ف ــإن بـعــض التفاصيل هي
التي ستحدد النتيجة .وهذا ينسحب
على معظم املـبــاريــات املقبلة فــي ظل
تقارب املستوى .مباراة واحــدة قادرة
ع ـل ــى ق ـل ــب األم ـ ـ ــور رأسـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـقــب.
املـبــاراة مع التضامن ستكون معركة
بمعناها الرياضي والفوز فيها بالغ
األهـ ـمـ ـي ــة» .كـ ــام ق ــرط ــام ع ــن خصمه
صحيح ،رغم أن الفارق في النقاط هو
نقطتان فقط .فالتضامن يحتل املركز
ال ـســابــع بــرصـيــد  15نـقـطــة مــن ثــاثــة
انـ ـتـ ـص ــارات وس ـت ــة تـ ـع ّــادالت وسـبــع
هزائم .وبالتالي أي تعثر في الشمال
قد يؤدي إلى تراجع التضامن مراكز
عدة.
اليوم أيضًا ،يشهد األسـبــوع السابع
ع ـشــر مـ ـب ــاراة ب ــن األنـ ـص ــار وضـيـفــه
الــراسـيـنــغ عـنــد الـســاعــة الــرابـعــة على
م ـلـعــب بـ ـي ــروت ال ـب ـل ــدي .ل ـق ــاء يجمع
ب ــن ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث بــرصـيــد
 34نقطة وصــاحــب املــركــز الـعــاشــر بـ
ـ«األخضر»
 14نقطة .مباراة جديدة ل ّ
في معقله ،وهي تأتي بعد تعثر أمام
ال ـب ـقــاع ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،حيث
تعادل األنصار ( .)2-2الخصم يصارع
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــروب م ــن ال ـه ـب ــوط ويـفـتـقــد
العبه حسني سيد املوقوف بعد نيله
اإلنذار الثالث في املباراة املاضية أمام
اإلخــاء األهلي عاليه .مباراة خسرها
ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ب ـن ـت ـي ـجــة ث ـق ـي ـل ــة (،)4-0
وبــالـتــالــي ال يتحمل خـســارة مماثلة
ستزيد من حراجة وضعه.
غ ـدًا الـسـبــت سيشهد ث ــاث مـبــاريــات
ستقام بني الجنوب والشمال وبيروت.
عند الساعة الثانية والربع يستضيف
الشباب الغازية ،الخامس بـ  19نقطة،
ف ــريــق ش ـبــاب ال ـســاحــل ال ـثــامــن ب ـ ـ 15
ن ـق ـطــة ،ع ـلــى مـلـعــب ك ـفــرجــوز بـغـيــاب
الع ــب ال ـغ ـ ّ
ـازيــة عـلــي بـيـطــار املــوقــوف
اتحاديًا .وفي الوقت عينه يستضيف
ال ـن ـج ـمــة ،ال ـثــانــي بــرص ـيــد  38نـقـطــة،
بعشر نقاط على
فريق البقاع األخير
َ
ملعب طرابلس البلدي .النجمة َيلعب
في الشمال ،رغم أن املباراة على أرضه
لسببني ،األول عــدم وجــود ملعب في
بيروت ّقــادر على استضافته في ظل
ع ــدم تــوفــر مـلـعــب املــدي ـنــة الــريــاضـيــة
ب ـس ـب ــب اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ه ـ ـطـ ــول األمـ ـ ـط ـ ــار.
والـسـبــب الـثــانــي هــو أن املــديــر الفني
للنجمة موسى حجيج اختار اللعب
ً
عـلــى ملعب طــرابـلــس ب ــدال مــن ملعب
جونية الذي اقترحه االتحاد ألسباب
ّ
ّ
فنية تتعلق باملدرب.
عـنــد الــراب ـعــة ع ـص ـرًا ،يلتقي الـصـفــاء
واإلخ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــال ـيــه ع ـلــى ملعب
بـيــروت البلدي .لقاء بــن فريق بعيد
ع ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ــدافـ ـئ ــة
بــرصـيــد  27نـقـطــة فــي املــركــز الــرابــع،
وف ــري ــق ي ـقــاتــل ل ـل ـهــروب م ــن الـهـبــوط
فــي املــركــز الـتــاســع برصيد  15نقطة.
ختام األسبوع السابع عشر سيكون
األحد في املرداشية بني السالم زغرتا،
ال ـســادس بــرصـيــد  16نـقـطــة ،وضيفه
العهد املتصدر بـ  46نقطة .لقاء على
درجـ ــة عــال ـيــة م ــن األه ـم ـيــة لـلـطــرفــن.
ل ـل ـســام ،ال ـه ــدف ه ــو ال ـن ـقــاط ال ـثــاث
والحفاظ على مكتسبات الـفــوز على
الـنـجـمــة ف ــي املــرح ـلــة املــاض ـيــة (.)0-1
وللعهد مباراة تأكيد أن فارق النقاط
ال ـث ـمــانــي ع ــن ال ـن ـج ـمــة ال ــوص ـي ــف لن
يجعل الالعبني «ينامون على حرير»،
معتبرين أن الــدوري انتهى ،فال تزال
هناك ست مراحل ،وكل شيء وراد في
عالم كرة القدم.

الكرة المعولمة
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ّ
األوروبية
في الوقت الذي يتساءل فيه كثيرون عن توسع حجم النفوذ الخليجي في مالعب كرة القدم
ّ
والعالمية ،نجحت مجموعة السيتي العالمية والتي يملكها منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي
جديد إلى شبكة األندية التي تستحوذ عليها على مستوى
عضو
مانشستر سيتي اإلنكليزي ،بإضافة
ٍ
ٍ
أطراف أخرى نادي سيتشوان جيونيو إف.سي ،المنافس في
العالم .فقد أعلنت المجموعة
شراءها مع ٌ ٍ
ٌ
ّ
دوري الدرجة الثانية الصيني .خطوة جديدة إماراتية لتوسيع نفوذها على أكثر من بلد وأكثر من قارة،
وبالتالي توسيع «اإلمبراطورية» الكروية التي بدأت بتشييدها .ولكن األهداف ليست فقط رياضية

إمبراطورية الـ«بترودوالر» تتوسع!
مجموعة السيتي اإلماراتية تصل إلى الصين
زهراء ّرمال
ب ــدأت مجموعة السيتي لـكــرة القدم
ً
فصال جديدًا ومهمًا لها في السوق
ّ
الـصـيـنــيــة ،وال ـتــي كــانــت تستهدفها
منذ فتر ٍة طويلة .أعــرب اإلماراتيون
ع ــن إي ـمــان ـهــم بـمـسـتـقـبــل ك ــرة ال ـقــدم
فــي ال ـصــن بـعــد أوروب ـ ــا ،وتعهدهم
ب ـت ـطــويــر ال ـ ـنـ ــادي وت ـن ـم ـيــة م ــواه ــب
ك ــرة ال ـق ــدم الـصـيـنـيــة .هـنــا يـتـســاءل
ال ـبـعــض ،مل ــاذا تـهـتــم اإلم ـ ــارات بكرة
القدم في الخارج ،وال تسعى لتطوير
كرتها ،خاصة بعد فشلها بالتتويج
بكأس آسيا على أرضها قبل أشهر.
كانت كرة القدم الصينية قد شجعت
تدفق األموال والنجوم األجانب بعد
أن حــدد الرئيس الصيني شــي جني
بينغ ،الذي زار مانشستر سيتي عام
 ،2015طـمــوحــات تحويل أكـبــر دولــة
في العالم من حيث عدد السكان إلى
قوة عاملية لكرة القدم .بهذه الخطوة،
أضــافــت املـجـمــوعــة اإلمــاراتـ ّـيــة نــادي
س ـي ـت ـش ــوان ال ـص ـي ـن ــي إل ـ ــى األن ــدي ــة
ال ـس ـت ــة ال ـت ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا .ف ـه ــي تـمـلــك
ك ـ ــام ـ ــل أسـ ـ ـه ـ ــم نـ ـ ــاديـ ـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر
سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي وم ـل ـبــورن سيتي
األسترالي 80 ،في املئة من نيويورك
سيتي املنافس في الدوري األميركي
للمحترفني ،كـمــا لـهــا حـصــة أغلبية
في نادي جيرونا اإلسباني ،وأخرى
صـغـيــرة ( 20بــاملـئــة) فــي يــوكــوهــامــا
إف مارينوس الياباني ،وأخيرًا نادي
أتلتيكو توركي من األوروغواي.
ّ
بالنسبة إلى أي مشجع كرة قدم ،فإن
ق ــدوم مـسـتـثـمـ ٍـر أجـنـبــي ث ــري لـشــراء
حـصــة كـبـيــرة ف ــي ن ــادي ــه املـفـضــل قد
يشكل لــه نــوعــا مــن ع ــدم ال ــرضــا .من
ال ـس ـهــل ف ـهــم تـ ـخ ـ ّـوف ال ـج ـم ـهــور من
ّ
كبار املستثمرين األجانب ،وذلك ألن
كــرة الـقــدم قــد أصبحت فــي السنوات
األخـ ـي ــرة ن ـشــاطــا ت ـج ــاري ــا بــالــدرجــة
األول ـ ـ ـ ــى ،ووسـ ـيـ ـل ــة ت ـس ـل ـيــة وإمـ ـت ــاع
للجمهور بدرجةٍ أقل .فقد دخل رجال
األعـمــال ،ال سيما الخليجيني منهم،
ب ـش ـكـ ٍـل كـبـيــر إل ــى س ــوق االسـتـثـمــار
ف ــي األنـ ــديـ ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة وال ـع ــامل ـ ّـي ــة،
كـمــا تتنافس كـبــرى رؤوس األم ــوال
العربية على شراء حصص أو ًملكية
كــام ـلــة ألهـ ــم األنـ ــديـ ــة .وإضـ ــافـ ــة إلــى
تهافت أثــريــاء الخليج الـعــربــي على
ّ
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ل ـش ــرائ ـه ــا ،ف ــإن
ّ
الحدة على
شركاتهم تتهافت بنفس
الـفــوز بعقود الــرعــايــة ،كما هــو شأن
عقد الرعاية الضخم مع شركة طيران
اإلمارات والذي ينص على إطالق اسم
نادي آرسنال
«اإلمــارات» على ملعب ُ
اإلنكليزي ملدة ً 15سنة ،إذ أطلق عليه
هــذا االس ــم ،إضــافــة إلــى وضــع شعار
الشركة على قمصان العبي الفريق
ً
ابتداء من موسم
ملدة ثمانية مواسم
 .2007-2006دولــة اإلم ــارات اعتمدت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـســويــق خ ــاص ــة بها
ولـفـتــت أن ـظــار الـجـمـهــور إلـيـهــا عبر
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي نـ ــادي مانشستر
سيتي .حينها اشترت مجموعة «أبو
ظبي املتحدة للتنمية واالستثمار»
النادي اإلنكليزي من مالكه السابق
ت ــاك ـس ــن ش ـي ـن ــاوات ــرا رئ ـي ــس وزراء
تــاي ـل ـنــد ب ـق ـي ـمــة ب ـل ـغــت  200مـلـيــون

جنيه إسترليني ،بعدما انحدر إلى
دوري الــدرجــة الثالثة للمرة األولــى
ف ــي تــاري ـخــه ف ــي ع ــام  ،1998ق ـبــل أن
يستعيد وضعه فــي ال ــدوري املمتاز
بعد انتقال ملكيته إلى اإلماراتيني.
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الدوريات تضعه العديد من الجهات
في خانة السعي الخليجي وتحديدًا
اإلماراتي ـ السعودي (األخيرة ترغب
بـ ـش ــراء نـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ل ـت ـل ـم ـيــع صـ ــورتـ ــه فــي
ّ
الغرب .إل أن هذه االستثمارات دائمًا
ُ
ما تثار حولها عالمات استفهام ،إذ
إن األندية التي تعود ملكيتها لرجال
أعمال أو مؤسسات خليجية ،تسقط
دائ ـم ــا ف ــي م ـلــف خ ــرق ال ـل ـعــب املــالــي
النظيف فــي أوروبـ ــا ،أو ال ـتــورط في
قضايا ّ
مالية .وهــذا يؤكد أن أهــداف
ّ
االستثمار ليست دائمًا رياضية ،بل
هناك غايات سياسية واضحة.
مـنــذ صـفـقــة شــركــة ط ـي ــران اإلم ـ ــارات
م ــع نـ ــادي آرس ـن ــال ع ــام  ،2004نمت
عــامــة اإلمـ ـ ــارات ال ـت ـجــاريــة م ــع نـمـ ّـو
عــدد صفقات الــرعــايـ ّـة الـتــي أجرتها.
فـ ـف ــي ع ـ ـ ــام  ،2007وقـ ـ ـع ـ ــت ال ـش ــرك ــة
اإلماراتية اتفاقًا مدته ثالث سنوات

مــع ن ــادي إي ســي م ـيــان اإلي ـطــالــي،
كـمــا أب ــرم ــت عـقــد رع ــاي ــة م ــع ال ـنــادي
ال ـي ــون ــان ــي أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس ،الـ ـ ــذي تــم
توقيعه ألول مــرة فــي عــام  .2008إال
ّ
أن األمــر لــم يقتصر فقط على عقود
رعاية قمصان األندية (وضع الشعار
على القميص) .ففي كانون الثاني/
يـ ـن ــاي ــر  ،2012زار إي سـ ــي م ـي ــان
دبــي للمشاركة فــي معسكر تدريبي
شـتــوي بــرعــايــة اإلم ـ ــارات للمشاركة
فـ ــي تـ ـح ــدي دبـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ضــد
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ،الـ ــذي تــرعــاه
شركة الطيران اإلماراتية أيضًا .هكذا
تحاول اإلمــارات تعزيز روابطها مع
األن ــدي ــة األج ـن ـب ـي ــة ،وف ـ ــرض اسـمـهــا
عـلــى الـخــريـطــة ال ـعــامل ـيــة ،وذلـ ــك عبر
وضع أسماء شركاتها على قمصان
األن ــدي ــة ال ـتــي تــرعــاهــا .تستغل دول
الـخـلـيــج ال ـعــربــي وفـ ــرة املـ ــال لــديـهــا،
ً
وهـ ــي ل ـي ـســت وفـ ـ ــرة ع ــادي ــة ب ــل ث ــراء
ف ــاح ــش ،ل ـتــوف ـيــر االسـ ـتـ ـق ــرار ً امل ــال ــي
لــأنــديــة ال ـتــي تـشـتــري ح ـصــة فيها.
ّ
ول ـه ــذا فـ ــإن الـ ـع ــروض امل ـغ ــري ــة الـتــي
ت ـقــدم ـهــا اإلمـ ـ ـ ــارات أو ق ـطــر لــأنــديــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة غ ــال ـب ــا م ــا ي ـ ُت ــم ق ـبــول ـهــا.
فبفضل صناعة النفط ،ن ّ
عد رؤوس

أمــوال «البترودوالر» الخليجي أكثر
ثباتًا من رؤوس األمــوال املحلية في
ت ـلــك الـ ـ ــدول ،وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تـتــأثــر
بفعل الـعــوامــل االقـتـصــاديــة املتقلبة
التي قد ّ
تلم بالبالد .وهــذا ما أعطى
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى أن ت ـج ــري
صفقات ضخمة في عالم كرة القدم،
ّ
إال أن األم ــر ال يتعلق بحبها للعبة
ورغـبـتـهــا فــي تـطــويــرهــا .ف ــاإلم ــارات
تعمل على االستثمار الرياضي في

تحاول الدول الخليجية توسيع
نفوذها في كل دولة تدخل إليها
من خالل الرياضة
ت ـلــك الـ ـ ــدول لـتـحـظــى ب ـم ـكــانــةٍ وق ــوة
دول
ف ـي ـهــا ،ولـتـضـمــن ً وج ــوده ــا ف ــي ً
قــد تـكــون ً شــريـكــة تـجــاريــة أو حليفة
ع ـس ـك ــري ــة م ـح ـت ـم ـلــة لـ ـه ــا ،ال سـيـمــا
فرنسا ،بريطانيا ،والواليات املتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .ه ـ ـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـقــائـمــة عـلــى ال ـتــرويــج لنفسها في
تلك الــدول ،تهدف إلى بناء صداقات
مــع دول ال ـغــرب وإي ـجــاد مــوطــئ قــدم

لها فيها ،إلى جانب الظهور بمظهر
أكثر «تحضرًا وانفتاحًا» من وجهة
ن ـظ ــر امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور
ال ـ ــذي ي ـشــاهــد ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
بشكل دائم لدى مشاهدته
الخليجية
ٍ
مباريات كرة القدم أو قراءة الصحف.
م ــن ج ـهــةٍ أخ ـ ــرى ،ال يـحـظــى الـتــوغــل
بقبول
الخليجي في الكرة األوروبية
ٍ
عـ ــام لـ ــدى األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،إذ م ــا ت ــزال
ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة ت ــرف ــض اإلغ ـ ـ ـ ــراءات
الخليجية ،مثل نادي بايرن ميونيخ
األمل ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ــذي س ـب ــق لـ ــه أن رف ــض
ً
ّ
ع ــرض ــا خـلـيـجـيــا ،م ـع ـلــا ق ـ ــراره ب ــأن
«األم ــر واض ــح ،فجمهورنا لــن يحب
ذلــك .ولنكن واضحني ،نحن ال نحب
ذل ـ ــك أي ـ ـضـ ــا» .وق ـ ــد س ـب ــق ملـجـمــوعــة
ال ـس ـي ـتــي اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة أن عـ ـب ــرت عــن
ـاد ل ـكــرة ال ـق ــدم في
هــدف ـهــا ام ـ ّت ــاك نـ ـ ٍ
ك ــل قـ ــارة .إل أن اإلم ــارات ـي ــن دخـلــوا
أفــريـقـيــا مــؤخ ـرًا مــن خ ــال حلفائهم
ال ـس ـع ــودي ــن ،ف ـب ــاع ت ــرك ــي آل شـيــخ
ب ـح ـســب م ـ ـصـ ــادر ص ـح ــاف ـي ــة ،نـ ــادي
بيراميدز إلــى مستثمر إمــاراتــي قبل
ّأي ــام ،في خطوة من شأنها أن تكون
مـقــدمــة لـلــدخــول اإلم ــارات ــي إل ــى كــرة
القدم األفريقية.

ّ
شكل شراء نادي مانشستر سيتي الخطوة األكبر لإلماراتيين (أرشيف)

