10

الثالثاء  19شباط  2019العدد 3691

الثالثاء  19شباط  2019العدد 3691

رياضة

رياضة

NBA

دوري أبطال أوروبا

مواجهة خاصة بين كلوب وكوفاتش

مباريات «كل النجوم»
ّ

صقور بافاريا في مدينة الـ«بيتلز»
حسن رمضان
«حينما بــدأت العمل مــع غــوارديــوال،
كـ ــان ع ـم ــري  29ع ــام ــا ،قـ ــال الـجـمـيــع
إن الـ ــوقـ ــت ف ـ ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي لـكــي
أت ـ ـطـ ــور م ـ ـعـ ــه ،لـ ـك ــن مـ ــا حـ ـ ــدث أن ـن ــي
ت ـط ــورت ك ـث ـي ـرًا ت ـحــت ق ـي ــادت ــه» .هــذه
كلمات النجم الهولندي آريني روبني
الع ـ ــب ب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ،ع ــن م ــدرب ــه
الـســابــق ،اإلسـبــانــي بيب غــوارديــوال.
تصريحات روبــن لصحيفة «دايلي

ّ
م ـيــل» ،لـهــا أب ـعــاد كـثـيــرة ،ول ـعــل أبــرز
م ــا يـمـكــن اسـتـنـتــاجــه ،ه ــو أن النجم
ال ـه ــول ـن ــدي غ ـي ــر م ــرت ــاح وال يـشـعــر
باالستقرار الفني مع املــدرب الحالي
ل ـل ـفــريــق ،ال ـك ــروات ــي نـيـكــو كــوفــاتــش.
ال ـب ــاي ــرن ه ــذه ال ـس ـنــة ،وال ـس ـنــة الـتــي
س ـب ـق ـت ـهــا ،ل ــم ي ـعــد «ال ـب ـع ـب ــع» ،ال ــذي
يخيف الـفــرق األوروب ـ ّـي ــة ،بــل لــم يعد
يستطيع أن يـتـصـ ّـدر الترتيب العام
فــي الـ ــدوري ،ظــاهــرة لــم تعتد عليها
ج ـم ــاه ـي ــر ال ـ ـنـ ــادي «الـ ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري» فــي

ّ
املواسم السابقة .يحتل البايرن املركز
الـثــانــي فــي الـتــرتـيــب ال ـعــام ل ـلــدوري،
ّ
املتصدر بوروسيا دورتموند،
خلف
ّ
الــذي بــدوره استغل الهبوط املفاجئ
في مستوى العمالق األملــانــيّ ،
ليقدم
بدوره موسمًا مميزًا على الصعيدين
الفردي والجماعي.
روبـ ــي ،ك ــان صــريـحــا ،ف ــأن ي ـقــول بــأن
غوارديوال هو أفضل مدرب في العالم،
ّ
موجهة
هذا يعني أن الرسالة ليست
لكوفاتس فقط ،بل إلدارة النادي التي

استغنت عــن خــدمــات الـ«فيلسوف»،
بعد ثالثة مواسم ،لم ينجح فيها بيب
في تحقيق لقب دوري األبطال .عندما
ّ
يتعلق األمر بالفرق الخمسة األقوى
ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،أو إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر،
الـفــرق الـتــي تملك تــاريـخــا ولـهــا اسم
في بطولة دوري األبطال والبطوالت
امل ـح ـل ـ ّـي ــة (ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ريـ ـ ــال م ــدري ــد،
بايرن ميونيخ ،يوفنتوس ،ليفربول)،
ّ
فـ ــإن عـ ــدم ال ـت ـمــك ــن م ــن تـحـقـيــق لـقــب
أعـ ــرق ال ـب ـطــوالت األوروبـ ـ ّـيـ ــة ،يعتبر
البايرن
يمتلك ّ
مميزة
عناصر
(ماتياس بالك
ـ أ ف ب)

نجم يغيب وآخر يحضر
ميسي «وحيدًا» في مواجهة شباب ليون
حسين فحص
م ـن ــذ ق ــراب ــة األس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ـن ــت إدارة
نـ ــادي بــرش ـلــونــة ت ـجــديــد ع ـقــد م ــدرب
الـ ـف ــري ــق أرنـ ـسـ ـت ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ن ـظ ـرًا
ّ
محليًا .يتصدر
ملـســار ال ـنــادي الجيد
برشلونة ال ــدوري اإلسـبــانــي ،كما أنه
قاب قوسني أو أدنــى من الفوز بكأس
امللك ،لكن حتى وإن تحققت الثنائية
هــذا املــوســم ،سيتصف موسم النادي
بــال ـف ـشــل إن ل ــم ي ـح ـقــق دوري أب ـطــال
أوروبا .ولهذا الغرض يرحل برشلونة
ل ـل ـقــاء ل ـيــون ال ـفــرن ـســي ال ـي ــوم (22:00
بتوقيت بيروت).
ـوات م ـ ـضـ ــت لـ ـ ــم ي ـت ـم ـكــن
ثـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ٍ
الـعـمــاق الـكـتــالــونــي مــن ت ـجــاوز دور
ٌ
خيبات متتالية أوروبيًا
الربع نهائي.
مقابل نـجــاح الـغــريــم التقليدي ريــال
م ــدري ــد ،ج ـعــل دوري األبـ ـط ــال هــدفــا

رئيسيًا لبرشلونة هــذا املــوســم .ظهر
ه ــذا جليًا فــي امل ـبــاريــات الـتــي تسبق
البطولة األوروب ـيــة ،حيث قــام املــدرب
ب ــإراح ــة أب ــرز ن ـجــوم ال ـفــريــق ،غـيــر أن
ذل ــك ق ــد ال ي ـك ــون ك ــاف ـي ــا ،ن ـظ ـرًا لـعــدم
تواؤم هؤالء «النجوم» مع ما يتطلبه
بـ ـط ــل املـ ـس ــابـ ـق ــة .ه ـ ـجـ ـ ٌ
ـوم ب ــاه ــت فــي
قرارات
النادي هذا املوسم ،ترافق مع
ٍ
خ ــاط ـئ ــة م ــن امل ـ ـ ــدرب ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
امل ـب ــاري ــات ،خـفـضــت أس ـهــم برشلونة
في بورصة املرشحني األوائــل .نتائج
مـتـخـبـطــة وانـ ـتـ ـص ــارات غ ـيــر مـقـنـعــة،
جعلت الفريق يتصدر ال ــدوري نظرًا
صفقات
لتراجع قطبي مدريد« .شبه»
ٍ
أجراها النادي في سوقي االنتقاالت
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،أثـ ـبـ ـت ــا ضـ ـع ــف اإلدارة
وس ــوء تـخـطـيـطـهــا .أس ـم ـ ٌ
ـاء كـمــالـكــوم
دي أوليفيرا وكيفن برينس بواتنغ
ف ـش ـلــت ف ــي ت ـقــديــم أوراق اع ـت ـمــادهــا

للنادي الكتالوني في موسمها األول،
بعد أن ظهر اختالف خصائصها مع
ما تتطلبه التشكيلة .عثمان ديمبيلي
فشل هو اآلخر في فرض نفسه كأحد
قـ ــادة ال ـه ـجــوم ،رغ ــم م ـس ـتــواه الــافــت
فــي بــدايــة امل ــوس ــم ،لــم يتمكن الـشــاب
ال ـف ــرن ـس ــي مـ ــن سـ ــد ف ـ ـ ــراغ ن ـي ـم ــار دا
سيلفا ،ويبدو أنه لن يتمكن أبـدًا من
ذلك.
بمبلغ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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فيليبي
ـيء
ـ
ج
ـ
م
مــع
ٍ
ض ـخ ــم م ــن ل ـي ـف ــرب ــول ،ت ـ ّ
ـأمـ ـل ــت إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي اسـ ـتـ ـع ــادة ل ــوي ــس س ــواري ــز
مستواه الــذي ألفه في ملعب األنفيلد
عندما شكل الــاعـبــان ثنائيًا ناجحًا
تحت إمرة املدرب برندن رودجرز ،غير
أن ما حدث هو العكس تمامًا ،إذ تراجع
م ـس ـت ــوى كــوت ـي ـن ـيــو ل ـي ـص ـبــح ب ـســوء
زمـيـلــه ال ـســابــق ،ويـجــالــس الـبــرازيـلــي
دكــة الـبــدالء فــي الفترة األخـيــرة .دفـ ٌ
ـاع

يحمل ميسي الفريق
على عاتقه (بول بارينا ـ أ ف ب)

ٌّ
لإلصابة،
هــش ظهر بغياب أومتيتي
ً
ّ
كلف الفريق العديد من النقاط ،إضافة
ملعضلة الظهير األيمن منذ رحيل داني
ألفش .مع عودة أومتيتي ،سيستعيد
خــط الــدفــاع ت ــوازن ــه ،غـيــر أن املشاكل
األخرى قد ال يحلها سوى االنتدابات

11

كرة سلة برائحة الدوالرات!

ض ـع ـفــا .ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،ي ــرى الـجـمـيــع
أن ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي بــرشـلــونــة ،لم
يبلغ ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي فــي آخــر
ثــاثــة م ــواس ــم ،األم ــر ال ــذي جـعــل من
لقب دوري األبطال ،الهدف األول في
املوسم الحالي للـ«بالوغرانا» ،وهذا
مــا وع ــد ميسي الـجـمــاهـيــر بــه بــدايــة
املــوســم .وفــي الحديث عــن بيب وعن
الـ«تشامبيونزليغ»ّ ،
مر املــدرب الذي
ت ـ ّـوج باللقب عينه مــع برشلونة في
أول مــوســم ل ــه ،ب ـعـ ّـدة ظ ــروف جعلت
مـ ـن ــه ي ـخ ـس ــر ويـ ـ ـخ ـ ــرج م ـ ــن األدوار
امل ـت ـقـ ّـدمــة ،م ــن بـيـنـهــا اإلص ــاب ــات .ما
يمكن استنتاجه أيـضــا مــن تصريح
روبــن ،هو أن لديه عالقة مميزة مع
املـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ،ح ـتــى ل ــو أنـ ــه لم
يحقق دوري األب ـطــال تحت إشــرافــه،
عـلـمــا بــأنــه حـقــق الـلـقــب امل ـن ـشــود في
 2013تـحــت ق ـيــادة املـ ــدرب املـخـضــرم
ّ
ي ــوب هــايـنـكــس ،إل أن ــه ال ي ــزال يــرى
ّ
بأن بيب هو األفضل ،وربما هذا هو
ً ّ
الواقع فعال .كل من برشلونة وبايرن
ميونيخ ال ـيــوم ،يـفـتـقــدان ملـجـهــودات
ّ
َ
مدربني
بيب الفكرية ،ففي ظل وجود
ك ـكــوفــاتــش وأرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي ،ال
ي ـم ـكــن س ـ ــوى ال ـت ـح ـ ّـس ــر ع ـل ــى م ــدرب
عظيم كبيب .بالنسبة مل ـبــاراة اليوم
أم ـ ـ ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول ( 22:00ب ـت ــوق ـي ــت
بيروت)ّ ،
املهمة ستكون صعبة ،نظرًا
لـقــوة ال ــ«ر ّي ــدز» عـلــى أرض ـيــة ميدانه
أنفيلد .الكفة ستميل لفريق يورغن
ك ـل ــوب ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،ب ـس ـبــب الــوضــع
امل ـخ ـت ـل ــف وامل ـ ــوس ـ ــم الـ ـن ــاج ــح حـتــى
اآلن لــزمــاء الـفــرعــون املـصــري محمد
صالح.
الـ ـنـ ـج ــم امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر ت ــرت ـي ــب
ه ـ ّـداف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزيّ ،
ورب ـم ــا
سيفي بــوعــده ال ــذي قطعه لجماهير
«األن ـف ـي ـلــد» ،والـ ــذي يقتضي تحقيق
جائزة هداف الدوري للموسم الثاني
ّ
ت ــوالـ ـي ــا .إل أن ص ـ ــاح ه ـ ــذا امل ــوس ــم
مختلف عــن املــوســم ال ـســابــق ،تمامًا
ك ـم ــا هـ ــو لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـل ـفــت
شخصيته مع بداية املوسم الحالي.
ف ــي ال ـس ـنــة ال ـت ــي م ـض ــت ،ك ــان صــاح
م ــاك ـي ـن ــة أهـ ـ ـ ــداف ال تـ ـت ــوق ــف ،سـ ّـجــل
أبــو صــاح  32هــدفــا بقميص الــريــدز

ف ــي ال ــ«بــري ـم ـيــرل ـيــغ» (رقـ ــم ق ـيــاســي)،
وال ـي ــوم ،مــع ال ــوص ــول لـلـجــولــة الـ ــ،27
سـ ّـجــل صــاح  17هــدفــاّ .أم ــا بالنسبة
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،فـ ـه ــو عـ ـل ــى عـ ـك ــس ص ــاح
تمامًا ،الفريق يقدم موسمًا معاكسًا
ملوسمه السابق ،حيث يحتل الفريق
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ــرك ــز الـ ـث ــان ــي وبـ ـف ــارق
األهداف برصيد  65نقطة خلف فريق
مانشستر سيتي (مــع وجــود مـبــاراة
زائ ــدة للسيتي) .وجــود فريق الريدز
فــي املقدمة ،لــم يكن مألوفًا كثيرًا في
املواسم املاضيةّ ،
مما يجعل املتابعني
ّ
يــؤم ـنــون ب ـفــريــق ،رب ـمــا ع ــرف أن هــذا
املــوســم هــو املـنـتـظــر ،وال ــذي سيكتب
فـيــه أول لـقــب لـلـبــريـمـيــرلـيــغ بنظامه
ال ـجــديــد فــي تــاريــخ الـقـلـعــة ال ـح ـمــراء.
على ال ــورق ،ليفربول فــريــق متذبذب
املـسـتــوى ،ف ـتــارة يـقــدم م ـبــاراة تجعل
ّ
كل من يتابعه يؤمن بأن هذا الفريق
سيحقق الـلـقــب ،وت ــارة أخ ــرى يسقط
م ـ ــن جـ ــديـ ــد ف ـ ــي ف ـ ــخ م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــادالت
(ت ـح ــدي ـدًا ف ــي مــرح ـلــة اإلي ـ ـ ــاب) ،الـتــي
ّ
قــلـصــت ال ـفــرق مــع السيتي إل ــى ثــاث
نـ ـ ـق ـ ــاط فـ ـ ـق ـ ــط .فـ ـ ــي دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال،
الوضع مختلف ،الليفر عاش موسمًا
استثنائيًا السنة املاضية ،حيث ّ
توجه
ببلوغه ال ــدور النهائي مــن البطولة،
ّ
إل أن الحارس كاريوس والحظ ،وقفا
بوجه كلوب ،الذي كان قريبًا جدًا من
تحقيق املعجزة .أنفيلد سيستضيف
ع ـمــاقــا م ــن عـمــالـقــة دوري األب ـط ــال،
ت ـمــامــا ك ـمــا ه ــو أي ـض ــا ،ع ـشــرة أل ـقــاب
«تشامبيونزليغ» ،كافية ،لتجعل من
هذا اللقاء ،سهرة كروية ممتعة.

فـ ــي سـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت املـ ـقـ ـب ــل .رغ ــم
الخلل الــواضــح فــي الخطوط الثالثة،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـغ ــري ـب ــة الـ ـت ــي يـتـخــذهــا
املدرب أحيانًا ،يبقى برشلونة مرشحًا
للقب فــي نهاية املـطــاف نظرًا لوجود
مـيـســي ،الـ ــذي أع ـلــن بـكــل وضـ ــوح أنــه
سيفعل مــا بوسعه للتتويج بــدوري
األبطال مجددًا.
ّ
ت ـم ــكــن م ـي ـســي ب ـف ـضــل أدائـ ـ ــه ال ـثــابــت
م ــع ت ــوال ــي الـ ـسـ ـن ــوات ،م ــن م ـســاعــدة
برشلونة على رفع الــدوري اإلسباني
 3م ــرات ً فــي املــواســم األرب ـعــة األخـيــرة
ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ت ـت ــوي ـج ــه بـ ـط ــا ل ـكــأس
مـلــك إسـبــانـيــا  4م ــرات مـتـتــالـيــة ،غير
أن مـجـهــود األرجـنـتـيـنــي قــد ال يخدم
بــرش ـلــونــة أوروب ـ ـيـ ــا إن ل ــم يـسـتـيـقــظ
ال ـف ــري ــق ب ــأك ـم ـل ــه .ال ـف ـش ــل الـ ـ ــذي ظـهــر
عليه برشلونة في السنوات املاضية
جــاء بفعل ســوء نتائج الفريق خــارج
مـلـعـبــه ،ح ـيــث ش ـهــد ان ـت ـص ــارًا واحـ ـدًا
فقط في مبارياته الـ  6األخيرة بعيدًا
ع ــن أرضـ ـ ــه ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة،
ً
م ـس ـج ــا ث ــاث ــة أهـ ـ ـ ــداف ف ـق ــط م ـقــابــل
 13هــدفــا ف ــي م ــرم ــاه .ب ـهــذه ال ـظــروف
السيئة ،يحل ن ــادي برشلونة ضيفًا
ع ـلــى ث ــال ــث ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي لـيــون
في محاولةٍ لحسم التأهل مبكرًا ،في

مهمةٍ محفوفة باملخاطر نظرًا ملتانة
املنظومة الفرنسية الشابة.
ـوات مــن ال ـغ ـيــاب ،ع ــاد نــادي
بـعــد س ـن ـ ٍ
لـيــون إل ــى غـمــار األدوار املـتـقــدمــة من
دوري األبطال ،حيث أن هذه هي املرة
يصل فيها
األولــى منذ سبعة مواسم
ٌ
ل ـيــون إل ــى دور ال ـ ــ .16مـنـظــومــة شابة
صنعها املدرب جينيسيو برونو ،نتج
عنها فريق أقرب للكمال لوال هشاشة
ُ
مواهب شابة قد تجعل
قلبي الدفاع.
ليون أحــد أبــرز املنافسني على اللقب
األوروبـ ـ ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـق ــادم ــة إن
ّ
تمكنت اإلدارة من االحتفاظ بعناصر
الـ ـف ــري ــق ،رغـ ــم ص ـع ــوب ــة امل ـه ـم ــة ن ـظ ـرًا
ل ـك ـثــرة ال ـط ـلــب ع ـلــى م ــواه ــب ال ـن ــادي،
الذي يشبه إلى ٍّ
حد ما موناكو ،2016
ال ــذي ق ــاده امل ــدرب لـيــونــاردو جــارديــم
إلى نصف نهائي أوروبا.
م ــع غ ـي ــاب ن ـب ـيــل ف ـق ـي ــر ،ت ـب ــدو مـهـمــة
الفريق الفرنسي صعبة أمام الضيف،
الـ ـ ــذي س ـي ـن ــزل ب ـك ــام ــل عـ ـت ــاده لـلـفــوز
ب ـ ــاملـ ـ ـب ـ ــاراة .رغـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،يـ ـع ــول مـ ــدرب
الفريق على نجم الوسط ندومبيلي،
لتكرار ما أنجزه باريس سان جيرمان
فــي أرض مانشستر يونايتد بغياب
نجميه نيمار وكافاني ،رغم االختالف
بني الفريقني.

يعاني ليفربول
من عدم ثبات
في المستوى
في األسابيع األخيرة

تنتظر الجماهير شهر شباط/فبراير
من كل عام ،لما يحمله هذا
الشهر من مباريات هامة لكل
من جمهور كرة القدم والسلة.
يترقب األول عودة دور الـ16
من بطولة دوري أبطال أوروبا،
في حين ينتظر الثاني مباراة كل
النجوم ،والتي ّ
تعد المناسبة
ّ
األهم خالل العام.
وية
السل
المباراة التي ُت ّ
عد حدثًا سنويًا
يشارك فيها نخبة من العبي
كرة السلة في دوري رابطة
كرة السلة األميركي للمحترفين
« ،»NBAيتلهف الماليين حول
العالم لمشاهدتها واالستمتاع
باالستعراض الكروي اآلسر ألبرز
نجوم اللعبة
زهراء ّرمال

ليكرز الــذي فشل فــي الحصول على خدماته
رغم محاوالته الحثيثة حتى الساعات األخيرة
قبل إقفال سوق االنتقاالت .وضم فريق «امللك»
أيضًا أفضل العب وأفضل مسجل في البطولة
الحالية ،نجم هيوسنت روكتس جيمس هاردن.
بدوره ،لعب اليوناني يانيس مع ستيفن كوري
(ووريرز) ،الكاميروني جويل إمبيد (فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز) ،بــول جــورج (أوكالهوما
س ـي ـتــي ثـ ــانـ ــدر) وك ـي ـم ـبــا ووكـ ـ ــر (ت ـش ــارل ــوت
ه ــورن ـت ــس) ال ــذي ــن اخ ـت ــاره ــم كــأســاس ـيــن في
الـفــريــق مـعــه .وك ــان الفـتــا األجـ ــواء الـهــادئــة بني
الالعبني ،والتنافسية البعيدة عن أي تشنج على
عكس مباريات الدوري.
وح ــرص ــت رابـ ـط ــة الـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء ه ــذا
اإلص ــاح الـجــديــد فــي نـظــام الـلـعــب ،وال ــذي بــدأ
سريانه العام املاضي ،بهدف استعادة الطابع
الـتـنــافـســي ف ــي أم ـس ـيـ ٍـة غــال ـبــا م ــا يـمـيــل فيها
الالعبون إلى االستعراض على حساب اللعب،
أو يغيب فيها الـتــوازن بني املنطقتني ،إذ مالت
كـفــة املـنـطـقــة الـغــربـيــة الـتــي ف ــازت  7م ــرات في
املباريات العشر األخيرة .وسعيًا منها لتحقيق
هذه الزيادة في القدرة التنافسية للعبة ،رفعت
الــرابـطــة الـجــائــزة املالية مــن  50ألــف دوالر إلى
 100ألف دوالر لكل العب في الفريق الفائز ،في
حني يتلقى الخاسرون  25ألف دوالر لكل منهم.
ويختار كل فريق جمعية أو مؤسسة خيرية
لدعمها ماليًا ،إذ خصصت رابطة الدوري 500
أل ــف دوالر لـلـتـبــرع بـهــا لـلـجـمـعـيـتــن .يحصل
الـفــريــق الـفــائــز على  350ألــف دوالر للجمعية

 350وسيلة إعالمية من  44دولة حرصت على
الـحـضــور إل ــى ملعب «سـبـكـتــروم سـنـتــر» في
لنقل املباراة إلى
شارلوت -كاروالينا الشمالية ِ
املتابعني في  215دولة وعبر  49لغة .لكن منذ
الـعــام املــاضــي ،غيرت رابـطــة دوري كــرة السلة
للمحترفني شكل مباراة «كل النجوم» ،إذ لم تعد
تجمع أفضل الالعبني في املنطقة الشرقية في أسبوع «كل النجوم»
مواجهة أفضل العبي املنطقة الغربية.
فبحسب جلب  116مليون دوالر
النظام الجديد ،صـ ّـوت الجمهور الختيار قائد
من القسم الشرقي وآخر من الغربي وفقًا ألعلى إلى لوس أنجلوس
األصـــوات ،وهــو مــا تــم بالفعل ووقــع االختيار العام الماضي
عـلــى «امل ـل ــك» ل ـي ـبــرون جـيـمــس نـجــم كليفالند
ك ــاف ــال ـي ـي ــرز وي ــان ـي ــس أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو الع ــب
ميلووكي باكس كقائدين للفريقني ،ليختارا
زمالءهما فــي الفريق على اخـتــاف انتمائهم
املناطقي .حصل جيمس على أعلى تصويت
حضر اللقاء أساطير اللعبة (أ ف ب)
في املنطقة الغربية ( 4.62مليون صــوت) ،في
حني جاء اليوناني املتحدر من أصول نيجيرية
فــي مـقــدمـ ُـة تـصــويــت الـشــرقـيــة ( 4.37مليون
َ
لقائدي الفريقني في
صــوت) .وأعطيت الحرية
اختيار العبيهم األساسيني من ضمن الالعبني
الــذيــن حـصـلــوا عـلــى أك ـبــر نـسـبــة أصـ ــوات في
االقتراع ،الذي يقوم على تصويت الجمهور (50
 ،)%الصحافيني ( )%25والالعبني ( .)%25في
حني قام مدربو أندية دوري املحترفني باختيار
الــاعـبــن االحـتـيــاطـيــن ،مــع اإلش ــارة إلــى أنــه ال
ُيسمح لهم بالتصويت لصالح العبيهم.
حني بدأ جايمس عملية تشكيل فريقه ،اختار
ً
أوال كيفن دورانت ،أحد ثالثة العبني من فريق
غــولــدن ستايت ووري ــرز الـفــائــز بلقب ال ــدوري
في املوسمني املاضيني .وجاء في املقام الثاني
كــايــري إيرفينغ ال ــذي أح ــرز معه لقب البطولة
بقميص كليفالند كافالييرز قبل
فــي 2016
ّ
أن يخرج من ظل «امللك» وينتقل إلى بوسطن
سـلـتـيـكــس ف ــي ص ـيــف عـ ــام  .2017واخ ـت ــار
ج ـي ـمــس الع ـب ــا آخـ ــر م ــؤثـ ـرًا ف ــي م ــاض ـي ــه هــو
دوايــن وايــد صديقه وزميله سابقًا في ميامي
هيت والــذي ُدعــي بشكل استثنائي للمشاركة
في مباراة «كل النجوم» من قبل رابطة دوري
املحترفني من أجل االحتفال بانتهاء مسيرته
قــريـبــا .كـمــا وق ــع اخـتـيــار جـيـمــس أي ـضــا على
أنـطــونــي ديـفـيــس ،الع ــب ارت ـكــاز نـيــو أورلـيــانــز
بـيـلـيـكــانــز ،ف ــي م ــا يـشـبــه م ـقــدمــة لـضـمــه إلــى

التي اختارها ،في حني يحصل الفريق الخاسر
على  150ألف دوالر .إال ّأن الالعبني والجمعيات
الخيرية ليسوا الوحيدين املستفيدين ّ
ماديًا من
هذه املباراة ،إذ ّإن املدينة املستضيفة تنتعش
اقتصاديًا بشكل كبيرّ ،
ألن حدثًا ضخمًا مثل
هذا يجذب الزوار من جميع أنحاء البالد ،الذين
ينفقون املال في الفنادق واملطاعم وأماكن اللهو
والـتـسـلـيــة .وق ــد أظ ـهــرت ال ــدراس ــات ّأن أسـبــوع
«كل النجوم» جلب  116مليون دوالر إلى لوس
أنجلوس في العام املاضي ،و 45مليون دوالر
إلــى نيو أورلـيـنــز عــام  .2017فــي امل ـبــاراة التي
جــرت فجر االثـنــن فــاز فريق ليبرون جيمس
بنتيجة ( ،)164-178وكــان لقب أفضل العب
من نصيب كيفن دورانت .وشهدت هذه الدورة
أيـضــا حـفــات وعــروض ــا تــرفـيـهـيــة ،وفــواصــل
تسويقية عادت على إدارة اللعبة بمئات ماليني
الدوالرات ،عدا عن نسب املشاهدة الكبيرة ّ
جدًا،
إذ حضر الـلـقــاء فــي امللعب  19070متفرجًا،
بينهم أساطير اللعبة ونجوم السينما ،ومئات
املاليني خلف الشاشات.

أجور الالعبين
ّ
تثير الجائزة املالية املخصصة لالعبي مباراة
النجوم الكثير مــن الـتـســاؤالت حــول أهميتها،
ُ
إذ تطرح أسئلة عديدة عن حاجة العبني أمثال
ليبرون جيمس ،ستيفن كاري وكيفن دورانت
إلى مبلغ  25أو  100ألف دوالر ،في الوقت الذي
يجني هؤالء ماليني الدوالرات سنويًا .فجيمس
هــو الــاعــب األعـلــى أج ـرًا فــي ال ــدوري األميركي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ل ـل ـع ــام ال ـخ ــام ــس ت ــوال ـي ــا بـحـســب
فوربس ،إذ يحصل على راتب سنوي يبلغ 35.7
مليون دوالر إلى جانب  53أخرى من صفقات
الرعاية ،ليصبح إجمالي عائداته  88.7مليون
دوالر .ستيفن ك ــاري هــو ثــانــي أكـثــر الالعبني
أجرًا إذ يحصل على  79.5مليون دوالر (راتب
 +صـفـقــات الــرعــايــة) ،فــي حــن يحتل دوران ــت
املــركــز ال ـثــالــث ب ـعــائــدات تـصــل إل ــى  65مليون
دوالر سنويًا .إذًا ّ
فإن دافع الالعبني للمشاركة
في املباراة لم يكن يومًا الفوز من أجل املال ،بل
إلم ـتــاع الجماهير فــي م ـبــاراة تــزخــر بــاملــواهــب
والخبرات األفضل في عالم كرة السلة.

