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رياضة

بعد  10سنوات ..الدوري األميركي يفتقد بيكهام
مرت  10سنوات بالتمام أمس األربعاء،
عندما فاجأ ديفيد بيكهام اجلميع برفضه
البقاء في ريال مدريد واالنتقال إلى لوس
أجنليس غاالكسي.
وع��ل��ى م���دار ع��ق��د م��ن ال���زم���ان ،تركت
ال��ص��ف��ق��ة ب��ص��م��ات واض��ح��ة ف��ي دوري
احملترفني األمريكي ويتوقع تيم ليفيكي،
الذي كان وراء الصفقة رمبا األكثر تأثيرا
في تاريخ الرياضة ،أن ينجح قائد إجنلترا
السابق ف��ي وض��ع بصمات ج��دي��دة لكن
كمالك لفريق.
وقال ليفيكي« :كان ديفيد صاحب حلظة
مؤثرة في ال��دوري ،لكنها لم متثل مولدنا
ولم تنقذنا من املوت لكن ..ديفيد سمح لنا
بإدراك املدى الكبير الذي ميكننا بلوغه».
وأضاف« :حتولنا من مرحلة البقاء إلى
الهيمنة ومنحنا ديفيد هذه السمعة والثقة
ومنذ هذه اللحظة لم تكن هناك أي شكوك
بأن هذا الدوري سوف ينجح».
وتابع« :لكن عند احلديث عن التأثير
الكبير ال��ذي تركه منذ  10سنوات فإنني
أواص��ل التوقع ب��أن يترك تأثيرا مماثال
كمالك».
ومني ظهور بيكهام كمالك محتمل لفريق
بالدوري األمريكي في ميامي بالعديد من

االنتكاسات على عكس وصوله الصاخب
إلى لوس أجنليس في .2007
وق���ال عند توقيع العقد م��ع بيكهام:
«ديفيد بيكهام سيترك تأثيرا على كرة
القدم في أمريكا بشكل أكبر من أي رياضي
آخر على أي لعبة على مستوى العالم».
وأثبت ليفيكي أن��ه ك��ان صاحب رؤية
ثاقبة.
وبكل املقاييس كان العقد الضخم البالغ
 5سنوات إلغراء بيكهام باالنتقال للواليات
املتحدة ،وال���ذي يتوقع أن قيمته كانت
 250مليون دوالر وتضمن فرصا جتارية
ومنح الالعب اإلجنليزي حق احلصول
على امتياز فريق بتخفيض كبير ،يستحق
كل دوالر.
ومنذ الوقت ال��ذي خ��اض فيه بيكهام
مباراته األخ��ي��رة بقميص غاالكسي في
 ،2012لم يعد ينظر للدوري األمريكي
باعتباره املكان املناسب لالعتزال وبعد
 5سنوات يبدو تأثير بيكهام حاضرا مع
تطلع الدوري خلطط توسع.
وف��ي أول موسم لبيكهام في ال��دوري
األمريكي بلغ متوسط احلضور اجلماهيري
 16770مشجعا وقفز املوسم املاضي إلى
 ،21692وسيشهد ه��ذا امل��وس��م اجلديد

مشاركة  22فريقا ارت��ف��اع��ا م��ن  13في
.2007
ودفع تورونتو  10ماليني دوالر كرسوم
تسجيل ،وفي اجلولة القادمة من التوسعة
سيكون احلد األدنى  150مليون دوالر لكل
ناد مقابل  25مليون دوالر فقط لبيكهام.
ورغ��م أن فريق ميامي ال ميلك ملعبا
أو اس��م��ا بعد ف��إن ل��دي��ه الكثير بوجود
بيكهام ويثق ليفيكي أنه مبجرد بدء العمل
سيصبح ه��ذا ال��ن��ادي ال��واق��ع ف��ي جنوب
فلوريدا جاذبا ألبرز العبي كرة القدم.
وق��ال ليفيكي« :ه��ل سيكون هناك أي
شخص أفضل من بيكهام ق��ادر على ضم
ديفيد بيكهام املقبل ،بالنسبة لي هو قادر
على التأثير على ال���دوري بطرق عديدة
ونحن اآلن اقتربنا من رؤية تأثيره الذي
سيحدث على ال��دوري بعد ارت��داء احللة
التجارية بدال من قميص اللعب».
وأض��اف« :ميكن أن يكون فعاال وقويا
ألن��ه بالنسبة ألفضل العبي العالم نحن
منتلك أفضل شخص في العالم قادر على
إبرام الصفقات ألنه املالك».
وتابع« :السنوات العشر رائعة لكني
ال أعتقد أن عمله مع الدوري قد انتهى بأي
شكل من األشكال».

ورغ��م أن��ه لن يأتي الع��ب يترك بصمة
مؤثرة على ال��دوري كما فعل بيكهام قال
ليفيكي إن هناك بعض الالعبني اآلخرين
القادرين أيضا على ج��ذب انتباه العالم
م��ش��ي��را ألس���م���اء م��ث��ل ل��ي��ون��ي��ل ميسي
وكريستيانو رونالدو.
وأكد ليفيكي أنه مبجرد بدء العمل في
فريق ميامي فإنه سيتحرك بسرعة لكي
يصبح على خريطة كرة القدم العاملية.
وقال ليفيكي« :نحن لدينا تقريبا أحد
أفضل السفراء التجاريني في العالم بوجود
ديفيد وستكون تطلعاتنا عالية ج��دا..
سنتحرك بقوة».
وأضاف« :ديفيد كمالك سيواصل القيام
بثورة في رياضتنا ومسابقتنا وأعتقد
أننا ف��ي مرحلة البداية فقط بخصوص
تطلعاتنا بشأن املكانة التي ميكن للدوري
أن يصل إليها في السنوات العشر املقبلة».
وتابع« :نحن نطمح إلى أن نكون ليس
فقط أفضل فريق ف��ي ال���دوري األمريكي
بل أفضل فريق في األمريكتني ونعتقد أن
ميامي متلك الثقافة والتقاليد التي تسمح
لنا بالتفكير بهذه الطريقة».
وأردف قائال« :ما ميكنني التعهد به أن
ميامي سيترك بصمات».

ردود أفعال متباينة على قرار «فيفا» بزيادة عدد فرق املونديال
فيما يلي ردود فعل على ق��رار زي��ادة
عدد فرق كأس العالم من  32إلى  48فريقا
بداية من نسخة .2026

«كونكاكاف»
«من وجهة نظر تنظيمية ستكون هناك
املزيد من املباريات وامل��زي��د من منشآت
التدريبات ،لكن ستكون هناك زي��ادة في
ف��رص جلب املزيد من اإلي���رادات واملزيد
من املشاهدة ،في النهاية فإن القرار اتخذ
ألسباب صحيحة».
«بعض الدول رمبا تنال قدرا من التدليل
بسبب مشاركتها باستمرار في البطولة
مثل أملانيا ،لذا فإنهم رمبا يتعاملون مع
األم��ر باعتباره من األش��ي��اء املسلم بها،
بالنسبة للكثير من ال��دول ،فإن الصعود
لنهائيات ك��أس العالم ميثل أكبر إجناز

ميكن حتقيقه»« .أعتقد أنها متثل فرصة
لتوسيع مجال ه��ذا احللم ليشمل كافة
أنحاء العالم ،حتى على الصعيد الرياضي
فإن هذا ميثل انتصارا».

احتاد األندية األوروبية
«ال ن��رى أي ميزة ف��ي تغيير النظام
احلالي املكون من  32فريقا ال��ذي أثبت
أنه الشكل املثالي من كافة اجلوانب ،من
املثير للشك أيضا السرعة التي مت بها
اتخاذ هذا القرار املهم ،إذ ال تزال هناك 9
سنوات حتى يتم تطبيقه ،اتخذ القرار
بدون مشاركة صحيحة من املعنيني باألمر
والذين يتأثرون بهذا التغيير».
«نفهم أن ه��ذا ال��ق��رار ات��خ��ذ ألسباب
سياسية وليس ألسباب رياضية ،وفي ظل
ضغط سياسي كبير وهو ما يدفع احتاد

األندية األوروبية للشعور باألسف».

االحتاد األوروبي
«بدا واضحا أن كافة االحتادات األخرى
تؤيد بشدة تلك الزيادة في عدد فرق كأس
العالم إلى  48فريقا بدءا من نسخة ،2026
ونتيجة ل��ذل��ك ق��رر االحت���اد األوروب���ي
االنضمام للداعمني لتلك الصيغة اخلاصة
بالبطولة»« .يشعر االحت��اد األوروب��ي
بالرضا لنجاحه في تأجيل القرار النهائي
الذي يخص حصص املقاعد اخلاصة بكل
احت��اد (ق���اري) في الصيغة املستقبلية
ل��ك��أس ال��ع��ال��م»« .ن���ود أي��ض��ا أن نبدي
سعادتنا بأن هذه الصيغة واملدة املقترحة
حديثا للبطولة لن تزيد من األعباء الواقعة
على الالعبني ،سنضمن أيضا مواصلة
حماية مصالح األندية».

«املنشطات» تطالب بفرض إيقاف
رياضي شامل على روسيا
طالب احتاد اللجان الوطنية ملكافحة املنشطات،
بفرض إي��ق��اف ري��اض��ي شامل على روس��ي��ا م��ن كل
األل��ع��اب على امل��س��ت��وى ال��دول��ي ،حتى تثبت أنها
استعانت بنظام جديد ملكافحة املنشطات.
وعقد مسؤولو  19جلنة وطنية ملكافحة املنشطات
اجتماعا في دبلن ملناقشة نتائج اجل��زء الثاني من
تقرير ريتشارد مكالرين للوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات ،إذ كشف الشهر املاضي عن وجود تعاطي
للمنشطات على نطاق واس��ع وبرعاية ال��دول��ة في
روسيا.
وبعد االجتماع أص��درت اللجان بيانا تطالب من
خالله اتخاذ عدة خطوات لإلصالح ،ورغم أن روسيا

لم تكن وحدها وراء املخاوف فإنها كانت صاحبة
النصيب األكبر من املطالبات.
ومتثلت املطالبات في استبعاد املنظمات الرياضية
الروسية من كل املسابقات الدولية ،مع إجراء عملية
للسماح لبعض الرياضيني باملشاركة بشكل مستقل،
وذلك حتى يحدث تطور ملحوظ في عمليات اإلصالح
في روسيا.
كما طالبت اللجان الوطنية مبنع إقامة أي بطولة
دولية في روسيا.
ويستمر إيقاف االحتاد الروسي أللعاب القوى في
 ،2017ورمبا يتضمن ذلك منع الروس من املشاركة
في بطولة العالم املقبلة.

إشبيلية يضم يوفيتيتش من إنتر ميالن
انتقل مهاجم وقائد منتخب مونتنيغرو لكرة
ال��ق��دم ستيفان يوفيتيتش إل��ى ن��ادي إشبيلية
اإلسباني على سبيل اإلعارة ،قادما من إنتر ميالن
اإليطالي حتى نهاية املوسم احلالي.
وقال النادي األندلسي في بيانه أنه كان يتابع
يوفيتيتش ( 27عاما) منذ صيف  ،2006قبل
انتقاله ح�ين صعد للعب م��ع الفريق األول في
بارتيزان الصربي ،والذي خاض معه  134مباراة
سجل خاللها  40هدفا ،قبل ان ينتقل بعدها بعامني
لفيورنتينا اإليطالي.
وبقي يوفيتيتش في صفوف النادي اإليطالي
خمسة مواسم ،تذبذب فيها مستواه بعد إصابته
في الرباط الصليبي للركبة اليسرى والرباط
اجل��ان��ب��ي للركبة اليمنى مم��ا تسبب ف��ي عدم
مشاركته في موسم .11-2010
وفي صيف  ،2013انتقل الالعب املونتينيغري

إلى صفوف مانشستر سيتي اإلجنليزي ولعب
معه إجمالي  44مباراة طوال موسمني سجل فيها
 11هدفا.
ثم عاد إلى السيري آ من بوابة اإلنتر في يوليو
 2015على سبيل اإلع��ارة مل��دة موسم ونصف،
لعب في العام األول منها  26مباراة في الدوري
اإليطالي سجل فيها  6أهداف ،ومبارتني في الكأس
سجل فيها هدفا واحدا.
وأمت ن��ادي اإلن��ت��ر صفقة انتقال يوفيتيتش
نهائيا من السيتي أوائل يناير اجلاري ،ليستعيره
إشبيلية حتى نهاية املوسم احلالي.
وبذلك أصبح ستيفان يوفيتيتش ثاني صفقات
ال��ن��ادي األندلسي ف��ي امليركاتو الشتوي ،بعد
التعاقد م��ع امل��داف��ع الفرنسي ال��ش��اب كليمون
لينغليه ،قادما من نانسي الذي يلعب في الدوري
الفرنسي املمتاز.

أميركا اجلنوبية

«هذا جناح لعالم كرة القدم ،خاصة
من منظور أننا هنا لتطوير كرة القدم
واجلميع يجب أن ميلك فرصة للعب
ال��ك��رة»« .لدينا تطور جديد وه��و مهم
للجميع ..م��ن اآلن ف��ص��اع��دا ،يجب أن
جنلس لنحدد صيغة التنفيذ وكيف
س���ي���ؤث���ر ه�����ذا ع���ل���ى ك����ل احت�����اد م��ن
االحتادات».

االحتاد األملاني
«م��خ��اوف��ي تتمثل ف��ي أن ك��رة القدم
ستتغير وستتأثر جاذبية اللعبة ،نحن
جميعا نحب امل��ب��اري��ات عندما تتواجه
الفرق بطريقة لعب مفتوحة».
«أرى أن هناك خطورة اآلن ألننا سنرى
فرقا ذات عقلية دفاعية في املستقبل».

ديفيد بيكهام

« رينو» تنفصل عن مدير
فريقها في فورموال1
أعلنت رينو ،األربعاء ،انفصالها عن فريدريك فاسير رئيس
فريقها املنافس في بطولة العالم لسباقات فورموال  1للسيارات.
وقالت شركة صناعة السيارات الفرنسية التي استحوذت
على فريق لوتس املتراجع في نهاية  ،2015واحتل فريقها اجلديد
املركز الـ 9بني  11فريقا في  ،2016إن االنفصال مت بالتراضي.
وأضافت في بيان« :يظل الطرفان ملتزمان باالحتفاظ بعالقة
العمل اجليدة التي جمعتهما ،ومن املتوقع أن يأخذ ذلك شكال
جديدا في وقت ما باملستقبل».
وسيستمر الرئيس جيروم ستول ،واملدير سيريل إبيتبول،
في إدارة قطاع السباقات في رينو ،وفريق فورموال  1الذي يضم
السائقني األملاني نيكو هالكنبرغ ،والبريطاني جوليون باملر.

إلغاء املرحلة التاسعة
من رالي داكار
قرّر منظمو رالي داك��ار إلغاء املرحلة التاسعة من السباق،
وال��ت��ي ك��ان مقرر إقامتها أم��س األرب��ع��اء ب�ين مدينتي سالتا
وتشيليسيتو في األرجنتني بسبب البرك الطينية الكثيفة ،التي
خلفتها األمطار في هذه املنطقة .واضطر املنظمون إلى تغيير
مسار السباق في مرحلته الثامنة الثالثاء.
وقالت الشركة املنظمة لرالي داك��ار في بيان لها« :بعض
السيارات لم تتمكّن من التحرك في هذا املسار ،ولهذا فإن املرحلة
املقبلة ستقتصر على جتميع السيارات ووسائل النقل املختلفة
في مدينة تشيليسيتو من أجل استكمال املنافسات وبدء املرحلة
العاشرة من هناك».
وأسفر اختيار مسار بديل إلى إطالة مسافة السباق في املرحلة
الثامنة إلى  200كيلو متر إضافية ،مما أدى تأخر وصول املتنافسني
وبعض من سيارات املساعدة والدعم إلى احملطة األخيرة .وتعتبر
هذه املرحلة هي الثانية ،التي تلغى في رالي داكار للعام اجلاري،
وال��ذي يبلغ طول مساراته تسعة أالف كيلومتر بني باراغواي
وبوليفيا واألرجنتني ،حتى يصل محطته األخير في العاصمة
األرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت املقبل.

أنشيلوتي :األندية األوروبية
في مأمن من األموال الصينية
اعتبر مدرب بايرن ميونخ األملاني ،اإليطالي كارلو
أنشيلوتي ،الثالثاء ،أن األندية األوروبية في مأمن من
الصني ،التي دفعت أنديتها في األشهر املاضية مبالغ
خيالية الستقدام العبني.
وقال املدرب اخلبير ( 57عاما) في مؤمتر صحافي
ب��ال��دوح��ة حيث يقيم ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري معسكره
الشتوي« :أعتقد أن األندية األوروبية في مأمن ألن
املنافسة األفضل واألكثر تنافسية هي هنا في أوروبا».
وتقاسم بايرن ميونخ املنشآت الرياضية التي أقام
فيها معسكره ،مع نادي شنغهاي سيبغ الصيني الذي
أعلن في ديسمبر املاضي ضم العب الوسط البرازيلي
أوسكار ( 25عاما) قادما من تشلسي اإلجنليزي ،في
صفقة قدرتها التقارير بزهاء  70,5مليون يورو.
وكانت هذه الصفقة واحدة فقط من تعاقدات أبرمتها
األندية الصينية منذ مطلع  ،2016كان أبرزها تعاقد
شنغهاي غرينالند مع املهاجم األرجنتيني كارلوس
تيفيز ،ومنحه راتبا سنويا قدر بأنه يناهز  40مليون

فوز ودي باهر لبايرن في معسكر الدوحة
ف��از ب��اي��رن ميونيخ األمل��ان��ي على ف��ري��ق يوبني
البلجيكي  - 5صفر خالل املباراة الودية التي جمعتهما
الثالثاء بقطر في إط��ار استعدادات الفريقني للدور
الثاني من الدوري.
وسجل أه��داف بايرن ميونيخ ماتس هومليز في
الدقيقة األخ��ي��رة من الشوط األول وفابيان بينكو
(هدفني) في الدقيقتني  49و 81وأرت��ورو فيدال في
الدقيقة  66ودوغالس كوستا في الدقيقة .71
وأثنى كارلو أنشيلوتي م��درب البايرن على فترة
اإلعداد حيث قال »:الالعبون سعداء بخوض التدريبات
في ظل هذه الظروف املناخية املعتدلة وأيضا على مثل

يوتا جاز يُ سقط كليفالند كافالييرز في الـ «»NBA
أسقط يوتا جاز على أرضه كليفالند كافالييرز حامل
اللقب  ،92-100على رغم تسجيل جنم األخير ليبرون
جيمس  29نقطة ،وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني الثالثاء.
وكان جيمس أفضل مسجل في املباراة ،وأضاف ست
متابعات وخمس متريرات حاسمة ،بينما أضاف زميله
كايري ايرفينغ  20نقطة.
إال أن هذا األداء لم يكف كافالييرز للتفوق على يوتا
الذي متيز باجلهد اجلماعي لالعبيه الذي سجل ستة منهم
 10نقاط على األقل.
أم��ا أفضل مسجل في صفوف الفريق املضيف فكان
غ���وردون ه��اي��ورد ( 28نقطة و 9متابعات) ،واض��اف
رودني هود اليها  18نقطة.
والفوز هو الرابع والعشرون ليوتا مقابل  16هزمية،
في حني مني كليفالند بخسارته التاسعة مقابل  28فوزا.
وفرض يوتا إيقاعه تدريجيا في املباراة ،وأنهى الشوط
األول متقدما  .41-56إال أن كليفالند وجيمس قلبا املباراة
لصاحلهما في الربع الثالث ،ومتكنا من التقدم على الفريق
املضيف .58-60
إال أن نقطة التحول كانت عن طريق ه��اورد ،الذي قاد
فريقه إلى تسجيل  16نقطة متتالية من دون رد ،ويتقدم
على حامل اللقب  .60-74وعلى رغم تقليص كليفالند
الفارق في الربع الرابع إلى ست نقاط ( )96-90قبل

نهاية املباراة بدقيقتني و 26ثانية.
إال أن هاورد سجل رمية ثالثية أتاحت لفريقه توسيع
الفارق إلى تسع نقاط ،واحلفاظ على أفضليته حتى نهاية
املباراة.

ثالثية مزدوجة لهاردن
إلى ذلك ،واصل جنم هيوسنت روكتس جيمس هاردن
عروضه املميزة هذا املوسم ،وحقق الثالثية املزدوجة
«تريبل دبل» احلادية عشرة ،مساهما في فوز فريقه على
تشارلوت هورنتس .114-121
وسجل ه��اردن  40نقطة و 15متابعة و 10متريرات
حاسمة ليرفع فريقه رصيده الى  31نقطة مقابل  9هزائم
هذا املوسم.

مباريات أخرى
وفي مباريات أخرى ،فاز غولدن ستايت ووريرز على
ميامي هيت  ،95-107وبورتالند ترايل باليزرز على
ل��وس اجنليس ليكرز  ،87-108وساكرامنتو كينغز
على ديترويت بيستونز  ،94-100واتالنتا هوكس
على بروكلني نتس  ،97-117وواشنطن وي��زادرز على
شيكاغو بولز .99-101

يورو ،ما يجعل منه الالعب األعلى أجرا في التاريخ.
ول��ك��ن أنشيلوتي قلل م��ن خ��ط��ورة ه��ذا االن��ف��اق
الصيني ،معتبرا أن «العبي كرة القدم ال يلعبون من
أجل امل��ال فقط ،إنهم يقومون بذلك ليكونوا األفضل
وللمشاركة في أفضل املباريات في العالم ..لهذا
السبب أعتقد أن األندية األوروبية ستكون محمية في
املستقبل».
وي��أت��ي االق��ب��ال الصيني ع��ل��ى ض��م الالعبني
ال��ب��ارزي��ن ،مع سعي البالد للتحول ق��وة كروية
عاملية وصوال الستضافة كأس العالم والفوز بها،
إال أن االنفاق املتمادي لألندية أثار انتقادات واسعة
في الصني ،السيما من وسائل اإلع�لام الرسمية
واملشجعني.
وأعلنت السلطات الصينية األسبوع املاضي أنها
شرعت في ضبط صارم لإلنفاق «غير العقالني» من
قبل أندية كرة القدم على الالعبني ،مبا يشمل حتديد
معايير للتعاقدات وضوابط منطقية ألجور الالعبني.

لقطة من مباراة كليفالند كافالييرز و يوتا جاز في دوري السلة األميركي

هذه املالعب املمتازة مقارنة بدرجات احلرارة األقل من
الصفر في أملانيا ،ومن املميزات اجليدة في املكان أيضا
قرب مقر إقامة الالعبني من موقع التدريب» .وتطرق
أنشيلوتي إلى عدد من امللفات التي تهم الفريق حيث أكد
على الفائدة امللموسة التي حصدها البايرن جراء خوض
املعسكر في الدوحة واملكاسب الكبيرة التي خرج بها
قبل بدء الدور الثاني من البوندسليغا .وأشار إلى أنه
حرص على جتهيز الفريق بصورة تؤهله للبقاء على
رأس جدول ترتيب األندية في ال��دوري باإلضافة إلى
جتهيز الفريق ملنافسات األدوار اإلقصائية لدوري أبطال
أوروبا وتخطي عقبة أرسنال اإلنكليزي.

