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رياضة
سوق اإلنتقاالت

أصداء عالمية

ـــعالم
م ـل ـع ــب «سـ ــولـ ــت اليـ ـ ــك» فـ ــي مــدي ـنــة
ك ــول ـك ــات ــا ب ـن ـح ــو  70أل ـ ــف م ـش ـجــع،
فأثبتت البالد أن ثقافة الكرة ال تزال
حية فيها.
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
لـكــرة ال ـقــدم ،جـيــروم فــالــك ،قــال بعد
م ـشــاهــدتــه ه ــذا امل ـهــرج ــان ال ـك ــروي:
«هذه هي كرة القدم ،تشعر اآلن بأن
كرة القدم لها مكان في الهند».
أنـ ـ ــديـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة كـ ـلـ ـه ــا ت ـ ـلـ ــك الـ ـت ــي
تأسست عام ُ ،2014
وس ّميت بحسب
امل ـ ــدن ،م ـثــل نـ ــادي م ــوم ـب ــاي سيتي
وب ــون سـيـتــي ،وبعضها نسبة إلــى
ال ـ ــوالي ـ ــات ،م ـث ــل ك ـي ــرال بــاس ـت ـيــرز،
ال ـتــي اسـتـثـمــر فـيـهــا ،وف ــي تأسيس
البطولة أيضًا ،نجوم الكريكت ،اي
الرياضة األشهر في الهند ،ونجوم
السينما الهندية.
وال شــك فــي أن إغ ــداق رج ــال أعـمــال
ً
أم ــواال كـثـيــرة عـلــى األنــديــة سيعود
بــالـنـفــع عـلــى الـلـعــب ،فــالـتـجــربــة في
الـصــن ،بعد الـخـطــوات التسويقية
الـكـبـيــرة ،جعلت لـهــا مـكــانــا لتجمع
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم الـ ـلـ ـعـ ـب ــة .ب ـعــد
ال ــاعـ ـب ــن ،هـ ـن ــاك ن ـي ــة الس ـت ـق ـطــاب
مدربني عامليني للمنتخب واألندية.
دل بييرو تشجع للتقدم بالخطوة
بعد اعتزاله اللعب ،إذ إنه يؤدي اآلن
دور املعلم أكثر من الالعب ،وهو قال
منذ فترة إنــه يراقب جيدًا التجربة
التدريبية ملواطنيه فيليبو إنزاغي
وفابيو كــانــافــارو وغيرهما .كذلك،
هناك نية االنفتاح على أكبر األندية
األوروبية التي ستصير مع املواسم
ُ
امل ـق ـب ـلــة ،ت ـس ـ ِّـي ــر رح ـ ــات الـ ــى الـهـنــد
ل ـخــوض م ـب ــاري ــات وديـ ــة م ــع أنــديــة
الـســوق الكبير .صحيح أن تحقيق
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وت ـ ـق ـ ـ ّـدم حـ ـ ــال امل ـن ـت ـخ ــب،
يلزمهما سـنــوات ،لكن العمل الــذي
اجــري حتى اآلن يبشر خـيـرًا ،نظرًا
إلــى إقبال معلنني من شركات على
اللعبة ،وكــذلــك مصنعي الــدراجــات
الـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــة وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات واأللـ ـبـ ـس ــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،ب ـح ـســب م ــا قـ ــال مــديــر
نادي مومباي ارونافا تشودري ،ما
يعني أن الـبـطــولــة تـتـقــدم وتـتـطــور،
ونسبة املشاهدة ترتفع الــى جانب
ن ـس ـب ــة م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األكـ ـث ــر
متابعة هناك« ،البريميير ليغ».
فــي س ـنــوات مقبلة ،سـتـكــون الهند،
ك ــال ـي ــاب ــان والـ ـص ــن ،ح ــاض ــرة عـلــى
ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم،
وق ــادرة على صناعة نـجــوم يصلح
تصديرهم الى بلدان أوروبا.
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الـ «غارديان» :رونالدو األفضل في العالم...

وقع اختيار صحيفة «ذا غارديان» البريطانية،
عبر استطالع للرأي ،على البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو ،نجم ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،للفوز
بـجــائــزة أفـضــل العــب فــي الـعــالــم عــام .2014
وأظـهــر االسـتـطــاع ،الــذي ضـ ّـم  73خبيرًا في
عالم الساحرة املستديرة على رأسهم العبون
سابقون مثل األرجنتيني هيرنان كريسبو،
والبرازيلي جيلبرتو سيلفا ،واألملاني ديتمار
هامان ،أن رونالدو هو أفضل العب في العالم
لهذا العام ،متصدرًا قائمة ضمت  100العب
من جميع أنحاء العالمّ .
وتقدم «سي آر  »7على
األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة،
ّ
بينما حل األملاني مانويل نوير ،حارس بايرن
ميونيخ ،ثــالـثــا ،علمًا بــأن الـثــاثــة يتنافسون
أيـضــا على الـكــرة الذهبية ألفـضــل العــب في
العالم في .2014
كيفن دي بروين (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

 ...ونافاس األفضل في الكونكاكاف

دي بروين هدفًا لبالن وخضيرة نحو
التمديد مع ريال مدريد
باريس سان جيرمان يضع
كيفن دي بروين هدفًا له
في الشتاء ،وسامي خضيرة
يرغب في تمديد عقده
مع ريال مدريد ،بينما
يواصل إميل هيسكي
مشواره من بوابة بولتون
عـلـمــت صـحـيـفــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن ل ـ ـ ـ ــوران ب ـ ـ ــان ،مـ ــدرب
بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،وض ـ ــع
البلجيكي املوهوب كيفن دي بروين،
العب فولسبورغ األملاني ،هدفًا له في
سوق االنتقاالت الشتوية املقبل.
وبحسب الصحيفة ،فــإن بــان يبدي
اهتمامًا كبيرًا بتعزيز صفوف فريقه
بــدي بــرويــن ،إال أن إتـمــام الصفقة لن
يجري إال قبل بيعه أحد العبيه حتى
ال يتخطى سقف قواعد اللعب املالي
الـنـظـيــف .وكـ ــان فــول ـس ـبــورغ ق ــد ضم
دي ب ــروي ــن ف ــي ال ـش ـتــاء امل ــاض ــي من
تشلسي اإلنكليزي مقابل  20مليون
يورو ،علمًا ان مانشستر سيتي يرغب
بالتعاقد معه أيضًا.

وك ــذل ــك ف ــي فــرن ـســا ،أع ـلــن ب ـ ــوردو ان
مدافعه سيدريك يامبيريه مدد عقده
م ــع ال ـف ــري ــق  4اع ـ ــوام اض ــاف ـي ــة حتى
نهاية موسم .2019
مــن جهة اخ ــرى ،أع ــرب العــب الوسط
االمل ــان ــي ســامــي خـضـيــرة ع ــن رغبته
بـ ـتـ ـم ــدي ــد عـ ـ ـق ـ ــده مـ ـ ــع ريـ ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
االسباني ملا بعد حزيران .2015
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت ــر
نــاشــري ـشــن» االمل ــان ـي ــة ع ــن خـضـيــرة
قــولــه فــي مــا يتصل بعقده مــع ري ــال:
«اذا مــا توصلنا الــى اتـفــاق (لتمديد
التعاقد) فسأكون سعيدًا».
وأضــاف« :انا اشجع املنافسة القوية.
كـ ــروس ي ـق ـ ّـدم اداء طـيـبــا ج ـ ـدًا .وبـعــد
ستة اشهر اصبح العبًا محوريًا في
الـفــريــق» .وال يعد خضيرة االختيار
االول ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب االيـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ك ــارل ــو
انشيلوتي الــذي يضعه بعد مواطنه
طـ ــونـ ــي ك ـ ـ ـ ــروس وال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ل ــوك ــا
مودريتش وأسيير يارامندي.
وت ــوقـ ـع ــت وسـ ــائـ ــل اعـ ـ ـ ــام مـخـتـلـفــة
رحيل خضيرة وانضمامه الى بايرن
ميونيخ بطل املانيا أو الــى احــد فرق
الدوري االنكليزي املمتاز ،ومن بينها
ارس ـنــال حـيــث يلعب صــديـقــه املـقـ ّـرب
ومواطنه مسعود أوزيل.
وفــي إنكلترا ،أفــاد بولتون وون ــدررز

بانه تعاقد مع املهاجم الدولي السابق
إم ـيــل هـيـسـكــي ب ـنــاء عـلــى عـقــد حتى
نهاية املوسم.
وت ـ ـ ّ
ـدرب هيسكي ( 36ع ــام ــا) لبعض
ال ــوق ــت م ــع ب ــول ـت ــون واثـ ـ ــار اه ـت ـمــام
واع ـ ـ ـجـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدرب االي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي نـيــل
لينون الــذي سبق له أيضًا أن تعاقد
م ـ ــع اإليـ ـسـ ـلـ ـن ــدي امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم اي ـ ـ ــدور
غوديونسن في صفقة انتقال ّ
حر في
وقت سابق من الشهر الحالي.
ول ــم يـلـعــب هـيـسـكــي الي ف ــري ــق منذ
انـتـهــاء ارت ـبــاطــه بـنـيــوكــاســل جيتس
االوس ـت ــرال ــي ،وه ــو سـبــق لــه أن لعب
ل ـ ـفـ ــرق ل ـي ـس ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي ولـ ـيـ ـف ــرب ــول
وبــرمـنـغـهــام سيتي ووي ـ ّغ ــان اثلتيك
واس ـ ـتـ ــون فـ ـي ــا ،ك ـم ــا م ــث ــل مـنـتـخــب
انكلترا  62م ــرة .وفــي إنكلترا أيضًا،
تــوصــل ســاوثـمـبـتــون إل ــى ات ـف ــاق مع
ف ـ ـيـ ــردر ب ــري ـم ــن األملـ ــانـ ــي الس ـت ـع ــارة
الجناح الهولندي ايليرو ايليا حتى
نهاية املوسم.
وقـ ــال ســاوثـمـبـتــون ف ــي مــوقـعــه على
شـبـكــة «اإلن ـت ــرن ــت»« :سـيـنـضــم إيليا
الــى ساوثمبتون رسميًا يــوم السبت
الثالث من كانون الثاني على سبيل
االعارة في البداية حتى نهاية املوسم
مع وجــود نية لضمه نهائيًا الصيف
املقبل».

وايد نجم ميامي
خائبًا (مايك
إيهرمان ــ أ ف ب)

أح ــرز كــايـلــور نــافــاس ،ح ــارس كوستاريكا،
ج ــائ ــزة أف ـضــل الع ــب ف ــي أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
وت ـق ـ ّـدم نــافــاس فــي الـتـصــويــت عـلــى مــواطـنــه
بريان رويز ،مهاجم فوالم اإلنكليزي.
وتــألــق نــافــاس على نحو الف ــت فــي مونديال
البرازيل حيث أسهم في قيادة كوستاريكا إلى
ربــع النهائي للمرة األولــى في تاريخها ،وهذا
مــا فتح لــه الـبــاب لالنضمام إلــى ريــال مدريد
االسـبــانــي .وذهـبــت جــائــزة أفـضــل العـبــة إلى
األميركية آبي وامباك ،بينما احتفظ مواطنها
تيم هاوارد بجائزة أفضل حارس للعام الثاني
على التوالي.
فحص منشطات لـ  3آالف رياضي روسي

قــامــت لجنة تــابـعــة لـلــوكــالــة الـعــاملـيــة ملكافحة
املنشطات بزيارة ملوسكو حيث جمعت نحو
ثالثة آالف عينة من رياضيني محليني تمهيدًا
لـفـحـصـهــا ،بـحـثــا ع ــن أي م ـخــال ـفــات لـلــوائــح
املنشطات ،بحسب ما كشف فيتالي موتكو،
وزير الرياضة الروسي.
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ــزي ــارة وال ـف ـح ــوص ف ــي إط ــار
تـحـقـيـقــات تـجــريـهــا الـسـلـطــات الــروس ـيــة في
أع ـقــاب ّادع ـ ــاءات بــاسـتـخــدام املـنـشـطــات على
نطاق واسع في الرياضة الروسية بثتها شبكة
تلفزيون أملــانـيــة مــن خ ــال بــرنــامــج وثائقي.
وقال موتكو في تصريحات إعالمية« :أرسلت
خطابًا الى الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات
ذكـ ـ ــرت ف ـي ــه ب ـك ــل وضـ ـ ــوح أن ـن ــا م ـس ـت ـعــدون
الستقبال أي لجنة ومستعدون أيضًا للكشف
عن أي شيء».
وأضـ ـ ــاف« :بــالـفـعــل قــامــت لـجـنــة م ــن الــوكــالــة
العاملية ملكافحة املنشطات تتكون مــن ثالثة
أشخاص بزيارة لروسيا .وحسب معلوماتي،
فإنهم جمعوا نحو ثالثة آالف عينة سيجري
فحصها في معمل في كولونيا وفي معامل
أخرى».
بويمي يبقى سائقًا احتياطيًا في «ريد ُبل»

وفـ ـ ـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات ،أهـ ـ ـ ــدر
أوكالهوما سيتي ثاندر الفوز أمام
ض ـي ـف ــه ب ــورت ــان ــد تـ ــرايـ ــل ب ــاي ــزرز
ع ـنــدمــا س ـقــط أم ــام ــه  115-111بعد
التمديد.
ّ
وتقدم أوكالهوما بفارق  11نقطة -91
 80قبل أربع دقائق على نهاية الوقت
األص ـل ــي ،لـكــن غ ـيــاب كـيـفــن دوران ـ ّـت
لـلـمـبــاراة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي أثــر
على أوكــاهــومــا ،فلم تكن  40نقطة
و 10متابعات و 6تمريرات حاسمة
وكافية لنجمه راســل وستبروك من
أجل انتشاله من الخسارة.
وتــألــق لــدى الفائز دامـيــان لـيــارد بـ
 40نقطة أيضًا و 11تمريرة حاسمة،
بينما أضــاف المــاركــوس أولــدريــدج
 25ن ـق ـطــة و 9م ـت ــاب ـع ــات ووي ـس ـلــي

ماتيوز  22نقطة.
وفــي بــاقــي امل ـبــاريــات ،فــاز كليفالند
كـ ـ ــافـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــرز ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــوت ــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،104-125وإن ــدي ــان ــا
بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز
 ،84-96وأورالن ـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك عـلــى
بوسطن سلتيكس  ،95-100وأتالنتا
هــوكــس عـلــى ل ــوس أنـجـلــس كليبرز
 ،104-107وبـ ــروك ـ ـلـ ــن نـ ـت ــس عـلــى
دن ـفــر نــاغـتــس  ،96-102وتـشــارلــوت
هورنتس على ميلووكي باكس -108
 ،101وفـيـنـيـكــس صـنــز عـلــى داالس
مافريكس .115-124
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
نيويورك نيكس  -واشنطن ويزاردز،
س ــان أنـطــونـيــو سـبــرز  -أوكــاهــومــا
سيتي ثاندر.

أف ــاد فريق «ري ــد ُبــل ريـنــو» للفورموال  1بأن
ال ـســائــق ال ـســوي ـســري سـيـبــاسـتـيــان بويمي
سيبدأ عامه الخامس كسائق احتياطي في
املــوســم املـقـبــل .وت ـ ِّـوج بــويـمــي ،ســائــق «ت ــورو
روسو» السابق ،ببطولة العالم للقدرة مع فريق
تويوتا هذا املوسم برفقة البريطاني أنطوني
دي ـف ـيــدســون ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي س ـب ــاق جــديــد
للسيارات الكهربائية .يــذكــر أن االوسـتــرالــي
دانيال ريكياردو والروسي دانيال كفيات هما
سائقا ريــد بل في املوسم املقبل بعد رحيل
بـطــل ال ـعــالــم ال ـســابــق ،األمل ــان ــي سيباستيان
فيتيل ،إلى فيراري.

