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رياضة

تحقيق

الهند تبدأ خطواتها األولى نحو كأس الـ
ترمي الهند بلد الـ  1.2مليار نسمة إلى
الحضور بقوة على الساحة الكروية ،لذا
استنتسخت تجربة اليابان والصين أخيرًا،
باستقطابها نجوما اعتزلوا أو شارفوا على
االعتزال ،لكي يشرفوا على اإلنماء الكروي
هناك .المشوار طويل ،لكن الهدف
واضح ومحدد :التأهل إلى نهائيات كأس
العالم 2026

هادي أحمد
ت ـخ ـت ـصــر ص ـ ــورة اس ـت ـق ـب ــال الـنـجــم
ال ـفــرن ـســي امل ـع ـت ــزل روبـ ـي ــر بـيــريــس
ف ــي ال ـه ـنــد ،ح ـكــايــة ح ــب الـجـمــاهـيــر
الهندية للعبة .فوجئ بيريس العب
أرسنال السابق ،بشعبيته الكبيرة
هناك ،برغم اعتزاله كــرة القدم منذ
 3سنوات ،وهو عاد اليها من بوابة
ب ـل ــد الـ ـ ـ  1.2م ـل ـي ــار ن ـس ـم ــة ،لـيـلـعــب
م ــع ف ــري ــق غـ ــوا ف ــي دوري ال ـســوبــر
ال ـه ـن ــدي .ب ـيــريــس كـ ــان أحـ ــد ه ــؤالء
ال ــذي ــن ال ـت ـح ـق ــوا ب ـف ــري ــق غ ـ ــوا ،أح ــد
الفرق الثمانية في الــدوري السوبر

شهدت أول مباراة في
بطولة الدوري الهندي الممتاز
حضور  70ألف مشجع
الهندي ،بينما هناك نجوم آخرون
اس ـت ـع ــان ــت ب ـه ــم ال ـب ـط ــول ــة والـ ـف ــرق،
ام ـث ــال ال ـس ــوي ــدي ف ــري ــدي لـيــونـبــرغ
(م ـ ــومـ ـ ـب ـ ــاي س ـ ـي ـ ـتـ ــي) ،واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو دل ب ـ ـي ـ ـيـ ــرو (دل ـ ـهـ ــي
دي ـ ـنـ ــامـ ــوز) والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــان ن ـي ـكــوال
أنـيـلـكــا (مــوم ـبــاي س ـي ـتــي) ،وداف ـيــد
تريزيغيه (بوني سيتي).
خطة ذكـيــة اعتمدها ّ
القيمون على
الـلـعـبــة ه ـن ــاك ،لــرفــع م ـس ـتــواهــا في
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ورف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى امل ـن ـت ـخــب
الــوطـنــي .هــذا هــو الـهــدف األســاســي
«أن تصبح الهند مــن الـقــوى املهمة
ف ــي ص ـن ــاع ــة كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وال ـت ــأه ــل
إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ،»2026
بـحـســب مـنـظـمــي الـبـطــولــة املـحـلـيــة.
مـ ـش ــروع ط ــوي ــل األم ـ ــد يـتـطـلــع الـيــه

يسعى دل بييرو للتدريب بعدما لعب في بطولة السوبر الهندية (أ ف ب)

م ـن ـت ـخــب الـ ـهـ ـن ــد ،ب ـع ــدم ــا ف ـش ــل فــي
املشاركة فــي البطولة سابقًا ،برغم
ت ــأهـ ـل ــه إل ـ ـ ــى مـ ــونـ ــديـ ــال  1950فــي
الـبــرازيــل بـعــد انـسـحــاب املنتخبات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات ،ل ـك ـن ــه
امـتـنــع عــن ال ـح ـضــور .مــن إنـجــازاتــه

الفيلني "بطل األبطال" أمام نوير
اختارت مجلة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة مواطنها بطل
للفوز بجائزة "بطل االبطال"
القفز بالزانة ،رينو الفيلنيّ ،
لعام  .2014وكان الفيلني قد حطم الرقم القياسي العاملي
في القفز بالزانة ( 6,16م) ،الذي
كان بحوزة االسطورة االوكراني
سيرغي بوبكا .وكتبت
6,16
الصحيفة" :الرجل الذي قفز ّ
م في  15شباط املاضي حطم
رقم سيرغي بوبكا ( 6,15م في
 )1993هو بطل االبطال لفرنسا
في  2014بل بطل ابطال العالم
ايضًا ،وهي ثنائية نجح فقط
زين الدين زيدان في تحقيقها".
وتفوق الفيلني على حارس
مرمى منتخب املانيا لكرة القدم
مانويل نوير املتوج بلقب مونديال  ،2014وبطل الرياضات
الشتوية في البياتلون النروجي اولي اينار بيورندالن.

ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـي ــدال ـي ـت ــن ذه ـب ـي ـت ــن فــي
كرة القدم بــدورة األلعاب اآلسيوية
فــي خمسينيات وستينيات الـقــرن
املــاضــي ،وإح ــرازه املــركــز الــرابــع في
دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة ع ــام .1956
بعدها عانى املنتخب التراجع ،في

ظل معاناة البالد مشاكل اقتصارية
وتنموية في ُشتى انحاء البالد.
الخطة الـتــي نسخت أخـيـرًا ،بعدما
أثبتت نجاحها فــي بـلــدان مجاورة
م ـثــل ال ـي ــاب ــان والـ ـص ــن ،س ـ ــرت ،فــي
ّ
دوري جــديــد ينظم بفكر تسويقي،

حيث يستمر  10أسابيع فقط.
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك خـ ـ ــوف مــن
ّ
أل ي ـجــذب دوري الـســوبــر الـهـنــدي،
ال ـج ـمــاه ـيــر ك ـمــا ح ـصــل ف ــي بـطــولــة
الدوري الهندي املمتاز ،إال أنه ،وفي
امل ـب ــاراة األول ــى مــن الـبـطــولــة ،امتأل

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يتقدّم بـ  23نقطة ويخسر!
خسارة صادمة لميامي هيت على
ملعبه أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
الضعيف ،ولوس أنجلس اليكرز ُيلحق
الهزيمة الرابعة هذا الموسم بغولدن
ستايت ووريرز المتصدر
مـنــي مـيــامــي هـيــت ،وصـيــف املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـخ ـي ـبــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ع ـنــدمــا
أه ــدر ت ـقـ ّـدمــا بـلــغ  23نـقـطــة ،قـبــل أن
يسقط أمام ضيفه فيالدلفيا سفنتي
سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز ،أض ـ ـعـ ــف فـ ـ ــرق الـ ـ ـ ــدوري
األمـيــركــي الـشـمــالــي للمحترفني في
كرة السلة .91-87
وهذه هي الخسارة العاشرة مليامي

ع ـلــى أرضـ ــه وال ـس ــادس ــة ع ـشــرة هــذا
املوسم .وكان مايكل كارتر وليامس
األفـ ـض ــل ل ـ ــدى ال ـف ــائ ــز ب ـ ـ  20نـقـطــة،
فيما كــان دواي ــن واي ــد األفـضــل لدى
الخاسر بـ  23نقطة.
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ،لــم يـتــأثــر لــوس
أنجلس اليكرز بغياب نجمه كوبي
ب ــراي ـن ــت إلراح ـ ـتـ ــه ،ح ـيــث ت ـم ـكــن من
م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ض ـي ـف ــه غ ـ ــول ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريـ ــرز املـتـصــدر وإل ـحــاق الهزيمة
الرابعة به هذا املوسم .105-115
وفـ ـ ــي دوره الـ ـج ــدي ــد عـ ـل ــى م ـقــاعــد
الـبــدالء ،سجل النجم كارلوس بوزر
 18نقطة والتقط  9متابعات لفريق
املـ ـ ـ ــدرب بـ ــايـ ــرون س ـ ـكـ ــوت ،وأض ـ ــاف
ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب رونـ ـ ــي ب ــراي ــس 17
نقطة و 8تمريرات حاسمة ،فيما كان

صانع األلـعــاب اآلخــر ستيفن كوري
أفضل مسجل للخاسر ب ـ  22نقطة،
وأضاف كالي طومبسون  18نقطة.
وثـ ـ ــأر ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز م ــن مـضـيـفــه
واشـنـطــن ويـ ــزاردز ال ــذي أق ـصــاه من
«بالي أوف» املوسم املاضي وتغلب
عليه .91-99
وه ـ ــذا الـ ـف ــوز ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـتــوالــي
ل ـبــولــز وال ـث ــام ــن ع ـشــر ه ــذا امل ــوس ــم،
فيما مني ويزاردز بخسارته الثانية
على التوالي على أرضه.
وب ـ ـ ــرز ن ـج ــم ش ـي ـك ــاغ ــو ديـ ــريـ ــك روز
بـ ـ  25نـقـطــة فــي  29دقـيـقــة ،وأض ــاف
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ــاو غـ ــاسـ ــول  18نـقـطــة
و 9م ـتــاب ـعــات ،فـيـمــا ك ــان ج ــون وال
األفضل لدى الخاسر بـ  18نقطة و9
تمريرات حاسمة.

