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رياضة

رياضة

لم ّ
يمر الكالم األخير
لرئيس نادي الحكمة إيلي
يحشوشي مرور الكرام
عند محبي النادي األخضر،
فصراحة الرجل تركت
مكان ما بما
ارتياحًا في
ٍ
ّ
يخص الحلول المرتقبة
التي تعمل عليها اإلدارة،
وخوفًا أيضًا ،بسبب حجم
الديون المتراكمة وبعض
المشاكل التي ال تزال
ّ
متشعبة

9

كأس االتحاد اآلسيوي

النجمة يواجه هالل القدس ...تحضيرًا لألنصار
عبد القادر سعد
يخوض نادي النجمة مباراة طال انتظارها حني يواجه اليوم عند (الساعة
 19.25بتوقيت بـيــروت) فريق هــال الـقــدس الفلسطيني ضمن املجموعة
األولى لكأس االتحاد اآلسيوي في جدة .هي املباراة الثانية للنجمة في ظرف
 72ساعة بعد األولى أمام الوحدات في بيروت التي خسر فيها النجمة (.)2-0
خسارة جعلت اللقاء اللبناني  -الفلسطيني اليوم ،على األراضي السعودية
ّ
كملعب محايد بــن بـيــروت وال ـقــدس املحتلة ،هامشيًا بالنسبة إلــى ممثل
ّ
بالتأهل إلــى نصف النهائي ،وبالتالي
لبنان الثاني .فالنجمة فقد حظوظه
ً
معنى آخر.
أصبح لرحلة السعودية واملباراتني مع الهالل اليوم واالثنني املقبل
قد يخطئ من يظن أن «سفرة السعودية» أصبحت سياحية تتضمن أداء
ّ
بالتأهل .فاألسبوع «السعودي  -اآلسيوي»
مناسك العمرة مع انعدام الحظوظ
لــه أهـمـيــة كـبــرى عـلــى صعيد التحضير لــ«لـقــاء املــوســم» مــع األن ـصــار في
ربــع نهائي كــأس لبنان فــي  10أي ــار .فــاأليــام السبعة ّ
تحولت إلــى معسكر
مغلق للفريق يتضمن مباراتني رسميتني قبل لقاء الغريم األنـصــاري في
مباراة «إنقاذ املوسم» للفريقني .بالنسبة إلى النجمة ،تعتبر مباراة األنصار
مفصلية على جميع الصعد :الجماهير ،الالعبون ،الجهاز الفني ،وخصوصًا
املدرب موسى حجيج ،واإلدارة ،وتحديدًا الرئيس أسعد صقال.
فاملباراة مع األنصار محطة رئيسية نحو إحــراز لقب كأس لبنان .لقب قد
يـكــون الـحــل الوحيد أم ــام الجمهور لــرؤيــة فريقه على منصة التتويج بعد
خسارة الــدوري والـخــروج من آسيا .بالنسبة إلــى الالعبني ،فبطولة الكأس
أيضًا هي الفرصة األخيرة إلنقاذ املوسم والخروج بلقب ،شأنهم شأن اإلدارة
والرئيس صقال الذي يسعى إلعادة اللقب إلى خزائن النادي وتسلم الكأس
الحقًا إذا وصل الى النهائي.
أمــا امل ــدرب مــوســى حجيج ،فستكون م ـبــاراة فريقه مــع األن ـصــار منعطفًا
ّ
ٌ
صحيح أن حجيج تسلم الفريق في
حاسمًا في تحديد مستقبله مع النجمة.
شهر كانون األول املاضي على مشارف انتهاء مرحلة ذهــاب الــدوري ،ولم
يقم بتحضير الفريق ،لكن ال أحد ينكر أن صبر صقال قد ينفد في حال
خروج النجمة من الكأس .كل هذا قائم في ظل الكالم الكثير عن أن سيناريو
ما حصل مع املدرب السابق بوريس بونياك قد يتكرر مع موسى حجيج.
من املـعــروف أن عملية التحمية غالبًا ما تكون حصرًا بالالعبني ،لكن في
النجمة يبدو أن التحمية حاضرة لدى املدربني أيضًا .في مرحلة الذهاب كان

ناهز َدين نادي
الحكمة ثالثة
ماليين دوالر

بونياك مدربًا وحجيج يقوم بالتحمية .حاليًا ،الكابنت موسى هو املــدرب،
وهناك كــام عن أن املــدرب التونسي طــارق جرايا يقوم بالتحمية .صورة
تـعــززت فــي ظــل الـكــام عــن أن جــرايــا لــم يـجــدد عـقــده مــع الـصـفــاء ،بانتظار
تبلور الصورة في النجمة .املدرب التونسي يرى أن عدم التجديد في الصفاء
ّ
مرده إلى السعي لعقد أفضل ،خصوصًا مع فريق ينافس في كأس االتحاد
اآلسيوي ،لكن مجموعة مؤشرات تشير إلى أن العني على النجمة ،خصوصًا
بعد الضغط الـصـفــاوي على جــرايــا للتجديد ،فــي ظــل كــام عــن أن املــدرب
التونسي كان سيكون حاضرًا مع النجمة في السعودية.
ّ
مــؤشـ ٌـر آخــر هــو حـضــور جــرايــا فــي مـبــاراة النجمة والــوحــدات األردن ــي في

منصة الشرف في ملعب املدينة الرياضية .حضوره في املنصة أثار أسئلة
عن سبب حضوره ،واألهم من دعاه؟
رئيس نادي النجمة أسعد صقال أوضح في اتصال مع «األخبار» أن جرايا
هو الــذي اتصل به وطلب بطاقة لحضور املباراة ،حيث قام صقال بإيداعه
إياها على باب امللعب مع أحد املسؤولني في النادي.
ً
ّ
أمــا مــوضــوع التفكير فــي جــرايــا بــديــا لحجيج ،فيبدو أنــه مبكر ألوانــه في
النجمة ،وفق معلومات «األخبار» بانتظار انتهاء املوسم .لكن هذا ال يعني أن
الجهاز الفني في النجمة ال يعلم أن مباراة الفريق في ربع نهائي كأس لبنان
مصيرية ،وأن معسكر السعودية أفضل محطة للتحضير لها.

ُيعتبر معسكر السعودية للنجماويين محطة تحضيرية للقاء األنصار في الكأس (عدنان الحاج علي)

قضية
وجوه

خطوط عريضة بدأ العمل عليها
ّ
الحكمة ...ارتياح كروي وقلق سلوي!
شربل ّ
كريم
رسـ ـ ــم رئ ـ ـيـ ــس نـ ـ ـ ــادي ال ـح ـك ـم ــة إي ـل ــي
يـ ـحـ ـش ــوش ــي ،ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـع ــري ـض ــة
للمرحلة املقبلة ٌالـتــي سـ ُـيـقــدم عليها
ال ـ ـنـ ــادي .م ــرح ـل ــة قـ ــرأ ال ـح ـك ـمــاويــون
الكثير من سطور التفاؤل فيها ،لكنهم
في الوقت نفسه ملسوا مدى العقبات
املوجودة حاليًا والصعوبات الكثيرة
ال ـت ــي سـتـجـعــل ع ـج ـلــة ال ـع ـمــل ثـقـيـلــة
خالل دورانها في محطات ّ
معينة.
مـمــا ال ش ــك ف ـيــه ،أن «م ـح ــازب ــي» كــرة
الـ ـق ــدم ف ــي الـ ـن ــادي ي ـش ـع ــرون بــراحــة
أكبر من تلك التي يمكن أن يشعر بها
«الجناح السلوي» ،وهو أمر منطقي،
إذ ب ـع ـي ـدًا ع ــن وجـ ــود ج ــزء كـبـيــر من
أعضاء اإلدارة الحكماوية من محبي
ال ـفــوت ـبــول ،ف ــإن ك ــام الــرئ ـيــس عكس
أمـ ـ ـرًا واضـ ـح ــا ،ه ــو أن امل ـه ـمــة أسـهــل
لبناء فريق يعيد الحكمة إلــى دوري
األض ـ ـ ـ ــواء ،م ـن ــه إل ـ ــى ت ــأس ـي ــس ف ــري ـ ٍـق
منافس فــي كــرة السلة .وهــذه مسألة
منطقية استنادًا إلى امليزانية املطلوبة
لترفيع فــريـ ٍـق إل ــى األولـ ــى ،وال ـتــي قد
ال ت ـت ـج ــاوز  400ألـ ــف دوالر ،بينما
سـتـتـخـطــى امل ـل ـيــون دوالر بــالـتــأكـيــد
فريق قــوي ،وربما
أي ميزانية لخلق
ٍ
ضعف هذا املبلغ في الحكمة تحديدًا
بالنظر إلــى الوضع الفني الــذي ظهر
عليه الفريق األخضر في بطولة لبنان
لكرة السلة هذا املوسم.
ويـتـعــزز االرت ـي ــاح ل ــدى جـمـهــور كــرة
القدم مع تشديد يحشوشي على أنه
وإدارتـ ــه ضــد إل ـغــاء فــريــق الفوتبول
«وكانت لنا اليد الطولى ملنع حدوث
م ــا يـمـكــن وص ـفــه ب ــامل ـج ــزرة وق ـتــذاك

ّ
بـ ـح ــق الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق» .وم ـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــزز م ـنــح
االهـتـمــام لـفــريــق ك ــرة ال ـقــدم بـقــدر ما
كان موجودًا دائمًا لفريق كرة السلة،
ّ
التوجه لعملية إعادة بناء ملعب
هو
الحكمة في عني نجم بسرعة ،لتكون
ت ـلــك امل ـس ــاح ــة امل ـه ـم ـلــة ح ــال ـي ــا ،الـتــي
ّ
تحولت إلى حقل ّ
بري ،مساحة فعلية
ٍ
جيل كروي حكماوي يمكنه
لتنشئة
ٍ
ال ــدف ــاع عــن ألـ ــوان ال ـن ــادي .وف ــي هــذا
اإلطار كشف يحشوشي للمرة األولى
في حديث تلفزيوني« ،وضع املطران
بولس مطر امللعب بتصرفنا للعمل
ـروع ت ـط ــوي ــري ،وق ــد ب ــدأت
ع ـلــى مـ ـش ـ ٍ
اإلدارة وض ــع األس ــس لـبـنــاء مدينة
ال ـح ـك ـم ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ـت ــي سـتـضــم
ملعبًا ًلكرة القدم وآخــر لكرة السلة،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــاع ــب أخ ـ ــرى مـغـلـقــة،
واملــركــز الرئيسي والنهائي للنادي
ً
ب ـ ــدال م ــن امل ــرك ــز ال ـح ــال ــي ف ــي مـبـنــى
القدامى في األشرفية».
ّ
وإذا كــانــت اإلدارات ال ـســاب ـقــة كــلـهــا
قــد تـحــدثــت عــن تـحــويــل ال ـنــادي إلــى
م ــؤس ـس ــة أو ت ـش ـي ـيــد م ـل ـع ـ ٍـب خ ــاص
ب ــأح ــد الـ ـف ــريـ ـق ــن ،فـ ـ ــإن ي ـح ـشــوشــي
رأى أن الـ ـ ـف ـ ــارق ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة هـ ــو أن
الجمهور يريد أن يشترك في عملية
ّ
تحمل
تطوير ال ـنــادي ،وذل ــك بعدما
املسؤولية في الفترة االخيرة ،غامزًا
مــن ق ـنــاة الـضـغــط الـجـمــاهـيــري بعد
نزول املشجعني إلى الشارع ،مطالبني
بالتغيير اإلداري .أما النقطة األخرى
التي يمكن أن تريح الجمهور الكروي،
فـهــو تــأكـيــد رئ ـيــس ال ـن ــادي أك ـثــر من
مـ ّـرة أن الــدرجــة الثانية ليست مكان
فــريــق كــرة الـقــدم فــي الحكمة ،مبديًا
ارتياحه للعودة إلى اللعب في دوري

سيكون هناك
اهتمام بكرة القدم
أكثر من كرة السلة في
الحكمة

األضواء بعد لقائه مع رئيس االتحاد
اللبناني هــاشــم حـيــدر ،ومعتبرًا أن
الوضع ّ
تغير عن السابق ،أي عن تلك
األي ــام الـتــي شـعــر فيها ال ـنــادي بأنه
ُ
مكان ما.
«محارب» في
ٍ

الوضع المالي والديون
في ظل الجو اإليجابي الحاضر حول
املالعب الخضراء ،إن مجرد الحديث
ع ــن كـ ــرة ال ـس ـل ــة ي ــأخ ــذ الـ ـك ــام ح ــول
حجم الــديــون ُ املتراكمة على النادي،
الذي بال شك أثقلت خزينته باألرقام
الـ ـسـ ـلـ ـب ـ ّـي ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات غ ـيــر
ُّ
محطات
املحسوبة التي اتـخــذت فــي
ٍ
ع ـ ـ ــدة تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ل ـقــب
بطولة لبنان التي غابت عن الخزائن
ُ
الحكماوية منذ عــام  2004حني تـ ّـوج
الفريق بلقبه الثامن.
والحديث عن األرقــام فتح الباب أمام
توجيه يحشوشي لرسائل باتجاهات
مـخـتـلـفــة حـ ــول ال ـح ـق ـي ـقــة امل ــال ـي ــة فــي
ال ـن ــادي قـبــل وص ــول اإلدارة الحالية

وبـ ـع ــده« ،ق ـي ــل ل ـنــا إن ديـ ــون ال ـن ــادي
ّ
هي  700ألف دوالر ،لكن قبل تسلمنا
بـفـتــرة قـصـيــرة ومــراجـعــاتـنــا وصلنا
إلى رقم بلغ مليونًا و 600ألف دوالر.
أما اليومَّ ،
فالدين هو مليون وّ 650ألف
دوالر من دون املصاريف التي تكفلنا
ّ
ب ـهــا م ــع تـســلـمـنــا اإلدارة» .وأض ــاف
مـ ّ
ُ
ـوجـ ـه ــا رسـ ــالـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـس ـق ـط ــا
فــرضـيــة االسـتـقــالــة«ّ :مـسـتـمــرون رغــم
حرب اإللغاء التي شنها البعض على
نادي الحكمة واملستمرة حاليًا .وهذه
الـحــرب لــأســف عـلــى مـسـتــويــات عــدة
ومن فئات عدة وأشخاص عدة».
ـط
وت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ّـرق يـ ـحـ ـش ــوش ــي إل ـ ـ ـ ــى خـ ـط ـ ٍ
ب ـثــاث ن ـق ــاط ف ــي م ــا خ ـ ّـص الـتــوصــل
إل ــى ات ـف ــاق م ــع امل ـ ــدرب ال ـســابــق ف ــؤاد
أب ــو شـقــرا ح ــول املشكلة املــالـيــة بينه
وبــن الـنــادي .لكن مــع رفضه الكشف
ع ــن ه ــذه الـخـطــط ملــواج ـهــة م ــا سـ ّـمــاه
«الحرب» ،قرأ البعض هذا الكالم بأنه
يملك بعض التفاصيل التي يمكن أن
تــأخــذ األم ــور إلــى حيث تــريــد اإلدارة
ّ
ال ـج ــدي ــدة .وم ــا ي ـع ــزز ه ــذه الـفــرضـيــة
قوله إنه يأمل أن تنتهي هذه القضايا
«بشكل نظيف ورايــق» .وكان الحكمة
قــد تـعــرض لـعـقــوبــات مــن الفيبا قبل
أســابـيــع بسبب عــدم دفــع مستحقات
مدرب النادي السابق فؤاد أبو شقرا
املالية ،والـتــي وصلت بحسب بعض
التقديرات إلــى نحو  400ألــف دوالر.
وق ـ ــال امل ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق ف ــي أك ـث ــر مــن
مناسبة إنــه أعلن استعداده للتخلي
عن جزء من هذه املستحقات ،لكنه لم
َ
يلق التجاوب املطلوب.
كــام رئـيــس ال ـنــادي كــان واضـحــا في
هذا اإلطار ،حيث قال« :علينا محاسبة

قلب «القديس» ال يزال ينبض
مــن سبقنا لنقنع مــن سيخلفنا بأنه
يمكنه محاسبتنا أيضًا ،وهناك دفتر
ُ
سيفتح» ،مـشــددًا على أن كــل امللفات
فتحتها لـجــان التحقيق فــي الـنــادي
«وسـ ـنـ ـق ــول ع ـن ــدم ــا ن ـج ــد اي مـقـ ّـصــر
وسنعطي صاحب الحق حقه اذا ما
ُوجد».
أم ــا األهـ ــم بــالـنـسـبــة إل ــى مـحـبــي كــرة
الـسـلــة ،ف ــإن الــواقـعـيــة كــانــت حــاضــرة
عندما قــال رئـيــس ن ــادي الحكمة إنه
ع ـنــد ان ـت ـخ ــاب ال ـل ـج ـنــة اإلداريـ ـ ـ ــة كــان
ال ـه ــدف وض ــع ال ـفــريــق ف ــي «الـفــايـنــال
فور» في املوسم املقبل «لكن هذا كان
عند رقم الدين الذي وصل الى مليون
و 600الف دوالر ،لكن مع رقم ناهز 3
ماليني دوالر ،ستختلف الحسابات.
أم ـ ــا ال ـ ـحـ ــل ،ف ـه ــو ع ـن ــد ال ـح ـك ـمــاويــن
ان ـف ـس ـهــم م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه ل ـف ـتــح الـجـمـعـيــة
العمومية وتـقــريــب أصــدقــاء الحكمة
م ــن الـ ـن ــادي مل ـس ــاع ــدت ــه .ل ـ ــذا ،أقــول ـهــا
بصراحة :يمكن أن يكون هناك تأخير
في موضوع التأهل إلى دور األربعة.
لذا ،علينا أن نتمتع بطول البال ،ألننا
ن ـع ـمــل ب ـش ـكـ ٍـل دق ـي ــق ع ـلــى امل ــوض ــوع
امل ـ ــال ـ ــي ،وإذا مـ ــا اس ـت ـط ـع ـن ــا ت ــأم ــن
مـيــزانـيـتــن لـتــرفـيــع فــريــق الـفــوتـبــول
إلــى األول ــى وتأهيل فريق السلة إلى
«ال ـف ــاي ـن ــال ف ـ ـ ــور» ،ن ـك ــون ق ــد أصـبـنــا
ال ـه ــدف ــن ال ـل ــذي ــن وض ـع ـن ــاه ـم ــا عـنــد
وصولنا إلى اللجنة اإلدارية».
ويبقى الهدف األساسي بالنسبة إلى
اإلدارة الـجــديــدة ،تــرك ال ـنــادي بعد 4
سنوات من دون أي ديون ومع مشروع
مدينة رياضية ،وجاهز مجددًا لرسم
املزيد من اإلنجازات وتعزيز تاريخه
الذي بدأ قبل  76سنة.

حسين فحص
«قـبــل أن تتذكروني حــارســا جـ ّـيـدًا أو
سيئًا ،تذكروني شخصًا جيدًا» .بهذه
الكلمات ختم إيكر كاسياس مسيرته
عطاء امتدت
مع ريال مدريد بعد رحلة
ٍ
ّ ً
لربع قرن ،مكلال باأللقاب والكثير من
ّ
االحترام .الالعب الذي سطر مسيرته
بأحرف من ذهــب مع النادي
الكروية
ٍ
امل ـل ـكــي وامل ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ـ ّـان ــي ،واج ــه
ّ
املوت هذا األسبوع ،غير أنه تمكن من
الصمود ،بحكم االختصاص.
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،أع ـل ــن ن ــادي

بــورتــو الـبــرتـغــالــي أن ح ــارس مــرمــاه
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي إي ـ ـكـ ــر كـ ــاس ـ ـيـ ــاس أدخ ـ ــل
املستشفى بشكل طــارئ بسبب أزمــةٍ
قلبية ،مؤكدًا أن حال الدولي السابق
الـ ـب ــال ــغ  37عـ ــامـ ــا ،اسـ ـتـ ـق ـ ّـرت أخـ ـيـ ـرًا.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــادي إل ـ ــى أن ك ــاس ـي ــاس،
ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق مل ـن ـت ـخــب إس ـبــان ـيــا،
تعرض لألزمة القلبية خــال الحصة
الـتــدريـبـيــة ،وأوض ــح أن األزم ــة كانت
عبارة عن انسداد حــاد في الشرايني.
ّ
البرتغالية،
وبحسب وسائل اإلعــام
خـضــع ال ـحــارس لعملية قـسـطــرة في
ّ
ال ـق ـل ــب ت ـكــل ـلــت ب ــال ـن ـج ــاح .الـ ـح ــارس

اإلسباني األسطوري يحظى باحترام
كبير مــن جميع جـمــاهـيــر ك ــرة الـقــدم
العاملية ،نظرًا ملسيرته الناجحة ،العبًا
وشخصًا ،على ٍّ
حد سواء.
ول ــد كــاس ـيــاس ع ــام  1981ف ــي مدينة
موستوليس ،إسبانيا ،حيث ترعرع
ألبـ ــويـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــن .كـ ــانـ ــت والـ ــدتـ ــه
م ـص ـف ـف ــة ش ـ ـعـ ــر ،ف ـي ـم ــا عـ ـم ــل الـ ــوالـ ــد
موظفًا مدنيًا في وزارة التعليم .بعمر
ال ـتــاس ـعــة ،بـ ــدأت ق ـصــة كــاس ـيــاس مع
ّ
النادي امللكي ،وذلك عام  ،1990وتمكن
بفعل أدائه الباهر من شق طريقه إلى
ال ـفــريــق األول ع ــام  ،1999ح ـيــث بــات

أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا بعمر  18عــامــا و 177
يومًا.
مـضــى كــاس ـيــاس إلحـ ــراز كــل األل ـقــاب
املمكنة خالل  725مباراة مع امليرنغي
فــي فـتــرة  16عــامــا ،كــان أبــرزهــا ثالثة
ألقاب دوري أبطال أوروبا في مدريد،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن خـ ـمـ ـس ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب دوري

ُ
أدخل كاسياس المستشفى بشكل
أزمة قلبية
طارئ بسبب ٍ

حالة كاسياس
مستقرة
(أ ف ب)

إسباني ،أربعة كؤوس سوبر إسبانية
وكأسي سوبر أوروبــي .بدأت مسيرة
كاسياس باالنحدار على إثر مشاكل
شخصية مــع امل ــدرب األسـبــق جوزيه
مــوريـنـيــو ،انـتـهــت بـجـلــوس الـحــارس
اإلسـبــانــي على مقاعد ال ـبــدالء ليفقد
املــركــز األســاســي ال ــذي طــاملــا ألـفــه بني
أسوار السانتياغو بيرنابيو .على إثر
ذلك ،انتقل من ريال مدريد إلى بورتو
عمر يناهز
البرتغالي عــام  2015عن ٍ
الــ 36عامًا ،وأحــرز في صفوفه بطولة
الدوري املحلي املوسم املاضي.
على الصعيد الدولي ،شغل كاسياس
امل ــرك ــز األس ــاس ــي ف ــي ح ــراس ــة مــرمــى
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،رغ ـ ـ ــم وج ـ ــود
منافسة شديدة من حارس برشلونة
ال ـس ــاب ــق ف ـي ـك ـتــور ف ــال ــدي ــز ،وحـ ــارس
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ال ـحــالــي ديـفـيــد
دي خيا .هكذا ،أصبح ًكاسياس أكثر
العــب إسباني مشاركة مــع املنتخب،
ب ــرص ـي ــد  167م ـ ـبـ ــاراة دول ـ ـيـ ــة .تـ ـ ّـوج
القديس خالل تلك الفترة بلقب كأس

العالم عام  ،2010ولقبي يــورو 2008
و .2012
ج ـ ّـس ــد ك ــاس ـي ــاس صـ ـ ــورة ال ــري ــاض ــي
املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
ّ
والشخصية ،وتمكن بفعل انضباطه
والتزامه من بلوغ مباراته الـ  1000في
مسيرته ،وذلــك خــال مواجهة فريقه
بـ ــورتـ ــو أم ـ ــام بـيـلـيـنـيـنـسـتــش ال ـع ــام
املاضي .لعب الحارس اإلسباني 725
مباراة مع ريال مدريد 108 ،مباريات
مــع فريقه الـحــالــي بــورتــو ،باإلضافة
إلى  167مباراة مع املنتخب اإلسباني.
بـصــرف الـنـظــر عــن حـيــاتــه املهنية في
كرة القدم ،يمتلك كاسياس العديد من
العقود مع عدد من العالمات التجارية
والـ ـش ــرك ــات امل ـع ـت ـم ــدة ،ح ـيــث يـحـظــى
الــاعــب بشعبيةٍ جــارفــة فــي األوس ــاط
الرياضية عمومًا .فور توقيعه لنادي
بورتو ،ارتفعت قيمة العالمة التجارية
ل ـل ـنــادي ال ـبــرت ـغــالــي ،بـعــد أن أسهمت
مـبـيـعــات ق ـم ـصــان كــاس ـيــاس وحــدهــا
بــارتـفــاع قيمة املبيعات بنسبة ،%10
بحسب تقديرات نشرتها صحيفة «أو
جــوجــو» البرتغالية .ووفـقــا للبيانات
امل ـ ــدرج ـ ــة فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـس ـن ــوي ــة
للنادي البرتغالي ،بلغت عــوائــد بيع
قمصان «التنانني» أربعة ماليني يورو
خالل السنة املالية األولى بعد التعاقد
مع كاسياس ،ويقدر العائد الذي ّ
درته
مبيعات قميص القديس على خزانة
النادي بنصف مليون يورو.
تكريمًا ملسيرة إيكر كاسياس الرائعة
ّ
في إسبانيا ،أعلن االتحاد اإلسباني
جعله الرمز األول للدوري اإلسباني.
ج ــاء ذل ــك فــي حـفــل خصصه االتـحــاد
اإلسباني العام املاضي ،لتكريم أبرز
أساطير الدوري.

