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رياضة

تحقيق

انقالب كروي في الهند
فجأة ،ومن دون أي ّ
مقدمات ،أصبحت
الهند محط االهتمام في األيام األخيرة.
تلك البالد ذات الكثافة السكانية الرهيبة لم
تعرف حتى اليوم كيفية ّ
شد األنظار إليها
من خالل كرة القدم ،لكن يبدو أن قسمًا
من محبي المستديرة وجد جزءًا من الحل

سحر رونالدينيو الكل
بأهدافه الخمسة
في أول ظهور له
في الدوري الهندي
للفوتسال

شربل ّ
كريم
منذ أي ــام قليلة ،والـحــديــث عــن الهند
ال ي ـت ــوق ــف .ب ـلــد املـ ـي ــار و 250مـلـيــون
نسمة ،لم يتمكن يومًا من تقديم نفسه
ك ــأح ــد ال ـب ـل ــدان ال ــرائ ــدة ع ـلــى صعيد
كرة القدم ،أقله اآلسيوية منها .الهند
تـحـتــل ال ـي ــوم امل ــرك ــز  152عـلــى الئـحــة
تصنيف املنتخبات الخاصة باالتحاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم "ال ـف ـي ـفــا" ،رغ ــم أن
االت ـحــاد الـهـنــدي للعبة ح ــاول جاهدًا
استقطاب أسـمــاء رنــانــة الــى الـ"سوبر
ل ـي ــغ" ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـقــري ـبــة املــاض ـيــة،
ساعيًا الى رفع شأن اللعبة في البالد،
ح ـيــث تـحـتــل الـكــريـكـيــت امل ــرك ــز األول
عـلــى صـعـيــد الـشـعـبـيــة ،بينما أخــذت
سباقات سـيــارات الـفــورمــوال  1مركزًا
مرموقًا فــي األلفية الـجــديــدة مــع دعم
أعمال سائقني القتحامها ،فبرز
رجال
ٍ
اس ــم ك ــارون شــانــدوك قـبــل أن يصبح
فــريــق "ف ــورس إنــديــا" املـمـثــل الشرعي
ل ـل ـبــاد ع ـلــى ح ـل ـبــات س ـب ــاق ــات الـفـئــة
األولى حول العالم.
حـ ـض ــر اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو دل
بـيـيــرو وال ـس ــوي ــدي ف ــري ــدي لـيــونـبــرغ
والفرنسيان دافيد تريزيغيه وروبير
بيريس واإلسبانيان لويس غارسيا
وخوان كابديفيال والحارس اإلنكليزي
ديفيد جيمس وغيرهم الكثيرون ،لكن
الهند لم تستطع تأكيد حضورها في
القارة الصفراء حيث بقيت البطوالت
الوطنية في اليابان والصني وكوريا
الجنوبية وبعض البلدان الخليجية
ّ
متفوقة عليها تصنيفًا ونتائج فنية.
أضف إن الهند لم تتمكن من إيجاد 11
ً
رجال جيدًا يلعبون الكرة من بني أكثر
من مليار نسمة ،وبالتالي عجزت عن
تقديم منتخب ّ
جيد.
ٍ
وع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو ،ف ــإن ال ـب ـعــض هـنــاك
اسـتـسـلــم ل ـف ـكــرة إي ـج ــاد ال ـطــريــق الــى
الـ ـنـ ـج ــاح ع ـب ــر ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ف ـخــرجــت
فـكــرة االنـتـقــال الــى املــاعــب الصغيرة
أي م ــاع ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـص ــاالت أي
"ال ـ ـفـ ــوت ـ ـسـ ــال" ،فـ ـك ــان ــت فـ ـك ــرة إطـ ــاق
ـال
دوري خـ ــاص م ــن ق ـبــل رج ـ ــال أع ـم ـ ٍ

أث ـ ــري ـ ــاء ومـ ـحـ ـب ــن ل ـل ـع ـب ــة وع ــاش ـق ــن
لالستعراض.
ّ
دوري مصغر مؤلف من  6فرق يستمر
ّ
ـاف ل ـشــد أنـظــار
مل ــدة ّ 10أيـ ــام ،لـكـنــه ك ـ ٍ
العالم كله الى البالد ،إلى درجــة ومع
انطالقه في قاعة أكثر من رائعة أصيب
االتحاد الهندي باإلحراج ،وخصوصًا
أن املـ ـش ــروع ه ــو م ـش ــروع خـ ــاص وال
يرتبط بأي جهةٍ رسمية .وهذه املسألة

بلد المليار ًلم
يجد  11رجال جيدًا لخلق
منتخب محترم

كانت قد أثارت امتعاض جهات هندية
عــدة ،فبدأ التصويب على "البريميير
فــوتـســال" ،فقيل إن النجم البرتغالي
ديـكــو لــن يحضر لـلـمـشــاركــة مــع أحــد
الفرق بسبب عدم دفع ّ
القيمني األموال
الواجبة عليهم ،وهو أمر دحضه العب
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ســاب ـقــا ،مــؤك ـدًا
أن ع ــدم ح ـضــوره ك ــان بـسـبــب إصــابــةٍ
ّ
تعرض لها.

لـ ـك ــن م ـ ــن حـ ـض ــر ك ـ ــان أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـيــر،
ّ
إذ ع ـل ــم املـ ـن ــظـ ـم ــون ب ـ ــأن ج ـم ـهــورهــم
ي ـع ـش ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ،والـ ـف ــوتـ ـس ــال
بـطـبـعـهــا ه ــي أرض خـصـبــة ف ــي هــذا
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا م ـ ــا ُوج ـ ــد
امل ـن ـفــذون الـحـقـيـقـيــون ل ـهــذه املـســألــة،
فـكــانــت الــدعــوة ال ــى الـنـجــم الـبــرازيـلــي
رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو ونـ ـظ ــرائ ــه اإلن ـك ـل ـي ــزي
بـ ــول س ـكــولــز وال ــويـ ـل ــزي راي ـ ــن غيغز
ـادو
واإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال س ـ ــالـ ـ ـغ ـ ـ ً
واألرجنتيني هرنان كريسبو ،إضافة
ال ــى خ ـيــرة الــاع ـبــن االسـتـعــراضـيــن
على صعيد الفوتسال في العالم ،على
رأسهم البرازيلي فالكاو والكولومبي
أنـجـيـلــوت ك ــارو (الع ــب املـيــاديــن بطل
ل ـب ـنــان) وال ـيــابــانــي ال ـبــرازي ـلــي املــولــد
رافايل هنمي (حاز جائزة أفضل العب
في آسيا سابقًا) وغيرهم.
ومنذ املباراة األولــى التي سحر فيها
رونــالــدي ـن ـيــو ال ـح ـضــور ال ـحــاشــد في
القاعة بأهدافه الخمسة الــرائـعــة ،بدا
ج ـلـ ّـيــا أن ال ـفــوت ـســال س ـت ـكــون ال ـشــيء
الكبير القادم في الهند ،وهي التي ّ
تعد
مــن أكـثــر الــريــاضــات ســرعــة فــي النمو
عامليًا .وفي هذه الخطوة ،أي إقامة هذا
ال ــدوري الخاص ضربة ذكية من قبل
جهات تعلم كيفية االستثمار الناجح،
ٍ
إذ إنها تدخل ثقافة جديدة الى البالد
ّ
وتعزز أكثر انجذاب الصغار ومحبي
الـكــرة الــى الـفــوتـســال ،وتاليًا الــى كرة
ـام س ـي ـن ـتــج ال
ال ـ ـقـ ــدم ،وت ــؤس ــس ل ـن ـظ ـ ٍ
م ـحــالــة م ــواه ــب عـ ــدة ،وخ ـصــوصــا أن
هــذا الــدوري سيقام مرتني في السنة،
إحداهما في تموز واألخــرى في شهر
كانون الثاني.
ستستفيد الهند من الفوتسال إذا ما
بنت على ما تزرعه اآلن ،لتلحق ببقية
ال ــدول اآلسـيــويــة الـتــي ملعت على هذا
امل ـس ـتــوى مـنــذ زم ـ ٍـن بـعـيــد مـثــل إي ــران
وال ـيــابــان وأوزبـكـسـتــان وتــايــانــد ،إذ
صحيح أن "البريميير فــوتـســال" هو
ب ـم ـثــابــة االنـ ـق ــاب ع ـلــى ك ــل املـفــاهـيــم
وال ـج ـه ــات ال ـك ــروي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،لكنه
دع ـ ــوة ع ــام ــة إلص ــاب ــة ال ـت ـط ــوي ــر عـبــر
البناء من القاعدة باتجاه القمة.

الكرة األوروبية

الئحة المرشحين لجائزة أفضل العب في أوروبا من دون نيمار

يبدو رونالدو األوفر حظًا للفوز بالجائزة (األناضول)

ان ـط ـلــق مـسـلـســل ال ـج ــوائ ــز ال ـفــرديــة
لعام  2016بإعالن اإلتحاد األوروبي
لكرة القدم الالئحة النهائية لالعبني
املــرشـحــن لـجــائــزة أفـضــل الع ــب في
أوروب ـ ــا ل ـعــام  2016ال ـتــي ب ــرز فيها
غ ـيــاب اس ــم ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار العــب
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،فـيـمــا ضـ ّـمــت
اسـ ـم ــي ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــن كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو وزم ـي ـلــه ف ــي ريـ ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي امل ــداف ــع بـيـبــي امل ـتـ ّـوجــن
قبل أيام بكأس أوروبا.
ويبدو رونالدو املرشح األوفر حظًا
لنيل هذه الجائزة للمرة الثانية بعد
عـ ــام  ،2014وذل ـ ــك ب ـس ـبــب تـتــويـجــه
مــع ريــال مــدريــد بلقب دوري أبطال
أوروبا وقيادته منتخب بالده للفوز

بكأس أوروبا خالل الشهر الحالي.
ُ
واذا ت ـ ـ ـ ـ ّـوج رون ـ ــال ـ ــدو ب ــالـ ـج ــائ ــزة،
فـسـيـصـبــح ع ـلــى امل ـســافــة ذات ـه ــا مع
غ ــريـ ـم ــه فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
الـ ــذي أح ــرزه ــا م ــرت ــن ع ــام ــي 2011
و.2015
وت ــألـ ـف ــت ال ــائـ ـح ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ال ـتــي
أع ـل ـن ـهــا اإلتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ــن 10
الع ـ ـبـ ــن ،ب ـي ـن ـه ــم أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فــي
كأس أوروبــا  2016وهــداف البطولة
الـقــاريــة الفرنسي أنـطــوان غريزمان
ال ــذي خـســر الـنـهــائــي أم ــام رونــالــدو
ورفـ ــاقـ ــه ك ـم ــا خ ـس ــر ن ـه ــائ ــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا م ــع فــري ـقــه أتـلـتـيـكــو
مدريد أمام الالعب ذاته.

وضـمــت الالئحة العـ َـبــن آخــريــن من
ريـ ــال م ــدري ــد هـمــا الــوي ـلــزي غــاريــث
ب ـ ــاي ـ ــل واألمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ط ـ ــون ـ ــي ك ـ ـ ــروس،
وم ـي ـس ــي ال ـ ــذي قـ ــاد ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
ال ـ ـفـ ــوز ب ـث ـنــائ ـيــة ال ـ ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس
املحليني لكنه تنازل عن لقب دوري
األبطال وخسر نهائي كوبا أميركا
على يــد تشيلي للمرة الثانية على
الـ ـت ــوال ــي ،وزم ـي ـل ــه األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
لــويــس س ــواري ــز ،وحـ ــارس إيـطــالـيــا
وي ــوف ـن ـت ــوس جــان ـلــوي ـجــي ب ــوف ــون،
ون ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــره فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
وامل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي م ــان ــوي ــل نــويــر
وزميله توماس مولر.
وسيكشف اإلتحاد القاري عن الئحة
مختصرة من ثالثة العبني في  5آب

املقبل ،ويعلن اسم خليفة ميسي في
 25منه على هامش سحب قرعة دور
املجموعات من مسابقة دوري أبطال
أوروبا في موناكو.
وهـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ل ـه ــذه
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرى إن ـ ـشـ ــاؤهـ ــا
بمبادرة من رئيس اإلتحاد األوروبي
املــوقــوف الفرنسي ميشال بالتيني
والتي تمنح بتصويت لجنة تحكيم
تضم صحافيني تابعني لإلتحادات
الـ  54املنضوية تحت لواء "يويفا".
ونال ميسي الجائزة عام  2011تاله
زميله اإلسباني أندريس إينييستا
عام  ،2012والفرنسي فرانك ريبيري
عــام  ،2013ورونــالــدو عــام  ،2014ثم
النجم األرجنتيني مجددًا عام .2015

