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برشلونة يحظر على دميبلي إغالق هاتفه
ي��ري��د ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��ون��ي متصدر 
ال���دوري اإلسباني وض��ع ح��داً لتصرفات 
العبه عثمان دميبلي امل��ع��روف بسلوكه 
غير املنضبط خ��ارج امللعب وت��أخ��ره عن 
التمارين وانشغاله باأللعاب اإللكترونية، 
وأتخذ برشلونة ق��راراً غريباً لوقف هذه 

التصرفات.
ويعمل فريق برشلونة اإلسباني مجدداً 
لوقف جماح العبه الفرنسي عثمان دميبلي 

خارج حدود امللعب.
ويؤمن ن��ادي برشلونة بقدرات العبه 
الفائز مبونديال روسيا 2018، ويعتقد أنه 

شخص جيد في األساس.
وال ميلك الالعب أع��داء في ال��ن��ادي، بل 
العكس، فهو محبوب جداً بحسب صحيفة 
سبورت بيلد،لكن مشكلته الوحيدة تبقى 
تصرفاته وهفواته املتزايدة خارج حدود 
امللعب، إذ كثيراً ما يسأل دميبلي زمالءه في 
الفريق عن موعد التدريبات، ويقول زمالئه 
بهذا الصدد: »إنه ال يعرف ببساطة موعد 

التدريبات«.
وفي األسبوع املاضي تسبب الالعب ذو 
ال�21 عاماً مرتني باإلزعاج لفريقه، فيما 
تأخر بطل العالم امل��وه��وب ساعتني عن 

التمارين قبل أيام.
وف��ي ح��ادث��ة أشعلت ن��ار قضيته في 
نوفمبر )تشرين الثاني( املاضي، كانت 
عدم استدعائه إلى مباراة ريال بيتيس في 

الدوري بعد غيابه أيضاً عن التمارين.
غيابات طبعت مشاركته ف��ي املوسم 
املاضي أيضاً، بحسب ما كشف زميله املدافع 
جيرار بيكيه، مما أضطر مدربه أرنستو 

فالفيردي إلى االستغناء عنه مؤقتاً.
وعالج برشلونة هفوة دميبيلي بغرامة 
بقيمة 100 أل��ف ي��ورو بحسب الصحف 
اإلسبانية، فضاًل عن إب��ع��اده عن مباراة 

بيتيس.
وحت���دث���ت ت��ق��اري��ر ع���ن ت��ع��ث��ره عن 
االستيقاظ مبكراً، بسبب سهره املفرط، 
وان��ش��غ��ال��ه ب��األل��ع��اب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة مع 
أصدقائه حتى وقت متأخر، باإلضافة إلى 

سوء التغذية.
لكن النادي البرشلوني يبدو أنه وجد 
احل��ل ملشاكل ال��الع��ب امل��وه��وب واملتمرد 

بعيداً عن الغرامات املالية، وق��ررت إدارة 
النادي اتخاذ تدابير جذرية لوقف سلوكه 
غير املنضبط، إذ منع النادي عثمان دميبلي 
من إغالق هاتفه ليالً أو جعله في وضعية 

دون صوت.
باإلضافة إلى ذلك ق��ررت إدارة النادي 
االت��ص��ال به صباحاً لتذكيره بتدريبات 

ونشاطات الفريق، حسب سبورت بيلد.
من جهته حذر ارنستو فالفيردي العبي 
فريقه برشلونة من االستهانة مبنافسهم 
ال��ق��ادم ف��ي دور ال�16 م��ن دوري أبطال 

أوروبا ليون الفرنسي.
وجتنب حامل لقب ال���دوري اإلسباني 
لكرة القدم م��وع��داً غير مرغوب فيه )من 

قبل عشاقه( أمام ليفربول في القرعة التي 
سحبت االث��ن��ني لكنهم وض��ع��وا ف��ي حتد 
محرج لفريق نامي لم يخسر في مجموعته 

بالدور األول.
فقد أسقط ليون فريق مانشستر سيتي 
حامل لقب ال��دوري اإلنكليزي، على ملعب 
االحتاد في سبتمبر، وتعادل معه 2-2 في 
اإلي��اب. فالفيردي، ال��ذي ق��اد البارسا في 
الدور األول بدون مشاكل تذكر على حساب 
توتنهام وإنتر وآيندهوفن، قال بأن معرفته 
بليون قليلة، لكن لديه اخل��ب��رة الكافية 

ليحذر العبيه من هكذا مباريات.
وقال فالفيردي لقناة النادي الكاتالوني 
»احلقيقة هي أني لم أر سوى القليل لليون، 

ل��دي فكرة عامة أن هناك بعض الالعبني 
الذين يجب أن نأخذ حذرنا منهم، لكن يتعني 

علينا االستعداد بشكل جيد«.
وتابع »إنه فريق كان يتحدى سيتي وفاز 
في ملعب االحت��اد، هذا يدل على صعوبة 
الفوز في أي مباراة، ليس فقط بالنسبة لنا، 

ولكن ألي فريق«.
وأضاف فالفيردي: »لدي شعور بأنهم 
فريق خطير للغاية، سريعون ومرنون، 
يجب أن نكون حذرين منهم، على أي حال 

لدينا وقت لدراستهم«.
وس��وف يلتقي برشلونة مع ليون في 
فرنسا 19 فبراير قبل استضافة مباراة 

اإلياب في إسبانيا 13 من الشهر التالي.

ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في مونديال األندية أمام كاشيما أنتلرز

يبدأ بطل أوروب��ا ري��ال مدريد اإلسباني رحلة 
الدفاع عن لقبه واالنفراد بالرقم القياسي من خالل 
التتويج للمرة الرابعة والثالثة توالياً، عندما 
يواجه بطل آسيا كاشيما أنتلرز الياباني اليوم 
األربعاء في أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم 

لألندية لكرة القدم، التي تستضيفها اإلمارات.
وستكون امل��ب��اراة إع���ادة للنهائي ال��ذي جمع 
الفريقني في نسخة 2016 في اليابان، الذي انتهى 
لصالح ري��ال مدريد بعد التمديد 4-2 ) الوقت 
االص��ل��ي 2-2(، بعدما ح��ول ال��ن��ادي »امللكي« 
تأخره 1-2 إلى فوز بفضل ثالثية لنجمه السابق 
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو، ال��ذي غ��ادر في 

الصيف إلى يوفنتوس اإليطالي.
ويطمح ريال مدريد إلى حتقيق أرقام قياسية 
ج��دي��دة ف��ي البطولة، وأهمها التتويج للمرة 
الرابعة بعد أع��وام 2014 و 2016 و2017، 
وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد 
األلقاب )الفريقان ميلكان 3 ألقاب حالياً(، وأن 
يصبح أول فريق يحرز ثالثة ألقاب توالياً، بعد 
إجنازه في النسخة املاضية عندما بات أول من 

يدافع عن لقبه بنجاح.
وستكون البطولة فرصة لألرجنتيني سانتياغو 
س���والري إله���داء ري��ال م��دري��د أول األل��ق��اب حتت 
قيادته، بعدما استلم مهامه مدرباً له في أكتوبر 
بدياًل جلولني لوبيتيغي ال��ذي أقيل من منصبه 

بسبب سوء النتائج.
وك��ان ري��ال مدريد فاز على راي��و فايكانو 0-1 
السبت املاضي في اجلولة السادسة عشرة من 
الدوري اإلسباني، الذي يحتل فيه املركز الرابع في 
الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن 

برشلونة املتصدر.
وكان العب وسط ريال مدريد مودريتش اختير 
أفضل العب في نسخة 2017 في أبوظبي، ويطمح 
لتكرار األمر نفسه في النسخة احلالية لينهي عام 
2018 بأفضل طريقة، بعد نيله جوائز أفضل العب 
في العالم وأوروب��ا والكرة الذهبية، إضافة الى 

تتويجه أفضل العب في كأس العالم في روسيا.
ويتعني على بطل أوروب���ا احل��ذر من كاشيما 
أنتلرز ال��ذي أح��رج��ه ف��ي نهائي 2016، وميلك 

تصميماً على الثأر في النسخة احلالية.

عثمان دميبلي
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رحيل رونالدو أثر على شعبية امللكي
يعاني نادي ريال مدريد بطل أبطال 
أوروب��ا من تراجع أع��داد جمهوره، وال 
يعود سبب ذلك لتراجع مستوى الفريق 
فحسب بحلوله ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع في 
الدوري اإلسباني حالياً، بل بسبب رحيل 

أحد أبرز جنومه.
ان��ت��زع ري��ال م��دري��د ف���وزاً صعباً من 
ضيفه رايو فاليكانو 1-0 خالل املباراة 
التي جمعتهما السبت املاضي، في اجلولة 
السادسة عشر م��ن ال���دوري اإلسباني 
لكرة القدم. لكن نتيجة املباراة اجليدة 
ل��م ت��خ��ِف قلة ع��دد اجل��م��ه��ور احلاضر 
ف��ي ملعب سانتياغو برنابيو، إذ كان 
عددهم 55229 مشجعا في ملعب يتسع 

ل��� 81044 ش��خ��ص. وح��س��ب صحيفة 
بيلد، ف��إن معدل حضور اجلماهير في 
مباريات ريال مدريد هذا املوسم في الليغا 
اإلسباني تراجع إلى نحو 5509 مشجع 
في كل م��ب��اراة، بينما انخفض جمهور 
الفريق في بطولة أبطال أوروب��ا بنحو 

11000 شخص لكل مباراة.
وف��ي اجل��ول��ة السادسة األخ��ي��رة من 
م��ب��اري��ات املجموعة السابعة ب��ال��دور 
األول ل��دوري أبطال أوروب���ا ك��ان ريال 
م��دري��د، تلقى لطمة ج��دي��دة ف��ي املوسم 
احلالي ومني بهزمية ثقيلة 0-3 أمام 
ضيفه سيسكا موسكو الروسي األربعاء 
املاضي، وحضر املباراة 51363 شخصاً 

فقط. ويعود سبب تراجع جمهور النادي 
إل���ى رح��ي��ل جن��م ال��ن��ادي كريستيانو 
رون��ال��دو إل��ى يوفنتوس اإليطالي في 

بداية املوسم.
ولم يستطع النادي هذا املوسم من بيع 

بطاقات ملعبه بالكامل.
وسجل ملعب برنابيو الشهير حضوراً 
يقل ع��ن 60 أل��ف مشجع ف��ي سبع من 
أصل 12 مباراة جرت على أرضه في هذا 

املوسم.
وك��ان الرقم القياسي لعدد اجلمهور 
في هذا املوسم حتقق في »الديربي« أمام 
أتلتيكو م��دري��د، إذ وص��ل ع��دد جمهور 

املباراة إلى 78682 شخص.

تيباس: ميسي يتفوق على رونالدو مبراحل
أثنى رئيس راب��ط��ة ال���دوري اإلس��ب��ان��ي، خافيير 
تيباس، على املرحلة ال��ك��روي��ة التي مي��ر بها جنم 
برشلونة، األرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أنه 

أفضل العب في العالم حالياً.
وأوض��ح تيباس: »إذا كان من شاهد مباراة األحد 
يفقه شيئاً في كرة القدم، ونزع قميص أو نظارة بلون 
معني، فسيرى أن هناك في بطولتنا منذ أعوام طوال 

أفضل العب في العالم وبفارق«.
وأضاف رئيس رابطة »الليغا: »من يحب كرة القدم 
ورأى ميسي، إذا انتقد وقال إنه ليس األفضل في العالم 
حالياً، أعتقد أنه ال يفهم شيئاً في كرة القدم«، وذلك 
عقب أداء الالعب األرجنتيني خالل مواجهة ليفانتي 

بالليغا.
وحول املقارنة بني كريستيانو رونالدو وميسي، 

قال تيباس: »أرى أنه أفضل اليوم من كريستيانو، على 
األقل في هذه الفترة.. أعتقد أن املستوى الذي يقدمه 
ميسي ه��ذا املوسم يفوق مستوى كريستيانو.. لم 

يحدث ذلك في مواسم أخرى«.
وت��اب��ع تيباس: »ن��رى ميسي متجدد، يبدو أنه 
ال ي��ص��اب ب��اإلره��اق وال ت��ؤث��ر فيه امل��ب��اري��ات وال 

املسؤوليات، ويحظى مبرحلة شباب جديدة«.
كما أشار رئيس الرابطة إلى أن الدوري اإلسباني 
لم يخسر الكثير برحيل كريستيانو رونالدو، وصرح: 
»لم نلحظ ذلك على املستوى العاملي وفي حقوق البث.. 

لم ينقم علينا أحد لعدم وجود كريستيانو رونالدو«.
وعن عدم فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، قال: 
»هذا السؤال يجب توجيهه ملن صوتوا، لم أصوت، لكن 

الكرة الذهبية متنح عن األداء في املوسم املاضي.

رابطة احملترفات تصادق على القواعد 
اجلديدة حلماية العائدات من األمومة

alwasat.com.kw

صادقت رابطة الالعبات احملترفات في كرة املضرب 
اإلثنني على القواعد اجلديدة اخلاصة بحماية الالعبات 
العائدات من األمومة »من أجل دعمهن متاماً لدى عودتهن 
إل��ى املنافسة«، حسب ما أعلن رئيس الرابطة ستيف 

ساميون، مشيراً إلى عدم وجود أي موانع بشأن اللباس.
وقال ساميون في بيان لرابطة احملترفات »مت وضع 
هذه التغييرات من أجل دعم الالعبات كلياً عند عودتهن 
إل��ى املنافسة، مع احملافظة على أعلى املعايير في ما 

يتعلق بالتنافس الرياضي واملساواة«.
ومت الكشف عن هذه اإلجراءات األسبوع املاضي بعد 
نشر وثيقة على مواقع التواصل االجتماعي بخصوص 
»التصنيف احملمي« لالعبات والذي يسمح لالعبة، خالل 
فترة انتقالية، االحتفاظ بترتيبها القدمي بعد عودتها من 

غياب طويل عن املالعب.
سيرينا مصدر التغييرات

ومت تقدمي قضية معاملة الالعبات ال��ع��ائ��دات من 
احلمل على جدول أعمال الرابطة انطالقا مما حصل مع 
األميركية سيرينا وليامس، عندما عادت البطلة البالغة 
من العمر 36 عاما إلى املنافسة في آذار/مارس املاضي، 
بعد والدة طفلتها أوملبيا، في روالن غاروس الفرنسية، 
ثاني بطوالت الغراند سالم حيث كان تصنيفها 451، 

وقرر املنظمون عدم وضعها بني الالعبات املصنفات.

ووف��ق��اً للوثيقة املؤلفة م��ن ث��الث صفحات، ق��ررت 
رابطة الالعبات احملترفات مراجعة نظامها اخلاص 
ب�«التصنيف احملمي« لالعبات، ويقضي التعديل اجلديد 
ب«رف��ع مدة جتميد الترتيب اخل��اص بالالعبة املعنية 
من عامني إل��ى ثالثة، وأصبح مفتوحاً أم��ام الالعبات 

املصنفات حتى املرتبة 375 بدال من املرتبة 300«.
وشددت الوثيقة على الفصل بني حاالت احلمل وتلك 

اخلاصة باإلصابات.
وبالنسبة إل��ى الالعبات اللواتي أصبحن أمهات، 
»تبدأ فترة الثالث سنوات هذه عند والدة الطفل، وليس 
من تاريخ آخر دورة خاضتها الالعبة، كما هي احلال 

بالنسبة إلى العودة من اإلصابة«.
وتذهب رابطة الالعبات احملترفات إلى حد توضيح 
القاعدة في حالة التبني أو الوصاية القانونية: الفترة 
في هذه احل��االت تكون لعامني فقط ب��دءاً من آخر دورة 

لعبتها.
وأورد بيان الرابطة تصريحاً للبيالروسية فيكتوريا 
أزارنكا التي عاشت فترة أمومة. وقالت املصنفة أولى 
في العالم سابقاً »أنا سعيدة جداً بهذه القواعد اجلديدة 
لرابطة احملترفات، يجب أن تشعر العباتنا بالراحة 
والثقة من أجل أخذ الوقت واالبتعاد عن املالعب لتكوين 

أسرة إنها خطوة أولى«.

جيمس هاردن جنم هيوستون روكتس

47 نقطة في سلة يوتا جاز هاردن يستعرض بتسجيل 
استعرض جيمس هاردن، أفضل العب في الدوري 
األميركي للمحترفني في كرة السلة املوسم املاضي، 
عضالته وس��ّج��ل 47 نقطة م��ع 6 متابعات و5 
متريرات حاسمة في سلة يوتا جاز ليقود فريقه إلى 

الفوز 97-102.
وحّقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب املوسم 

املاضي فوزاً سهالً على ممفيس غريزليز 93-110.
وتابع هاردن تألقه في اآلونة األخيرة حيث سجل 

معدالً مقداره 38 نقطة في مبارياته اخلمس األخيرة.
وأشاد به مدربه مارك دانتونيو بقوله »املستوى 
ال��ذي قدمه ه��اردن في مبارياته الثالث أو األرب��ع 

األخيرة هو األفضل في مسيرته على االطالق«.
وتابع »إنه التصميم الذي ميتلكه، هذا مستوى 
أفضل العب في الدوري، إنه املستوى الذي يلعب فيه 

في اآلونة األخيرة«.
والفوز هو الرابع توالياً لروكتس ليرفع رصيده 

إلى 15 انتصاراً مقابل 14 هزمية.

أما أفضل مسجل في صفوف يوتا،فكان دونوفان 
ميتشل مع 23 نقطة في حني أضاف رودي غوبرت 

18 نقطة.
ول��م يجد غولدن ستايت ووري���رز صعوبة في 
حتقيق فوز سهل على ممفيس غريزليز 93-110 
بفضل 23 نقطة لكيفن دوران���ت، في حني أضاف 
ستيفن كوري وكالي طومسون 20 و16 نقطة على 

التوالي.
وتخطى ك��وري بالتالي حاجز ال�15 ألف نقطة 
في مسيرته ليصبح بالتالي خامس العب في تاريخ 

ووريرز يحقق هذا االجناز.
وق��ال ك��وري »إنها عالمة فارقة، أعيش مسيرة 
مدهشة حتى اآلن. هذا األمر مينحني احلافز ملواصلة 
القيام مبا أقوم به. أشعر باالمتنان كوني أمارس هذه 

اللعبة مع زمالئي رائعني«.
وأضاف »نستطيع حتقيق الكثير إذا واصلنا النهج 

على املنوال ذاته«.

ويحتل ووري���رز امل��رك��ز الثاني ف��ي املجموعة 
الغربية مع 21 انتصاراً و10 هزائم وراء دنفر 

ناغتس املتصدر مع 20 فوزاً و9 هزائم.
أما أفضل مسجل في صفوف ممفيس فكان أومري 

كاسبي مع 20 نقطة.
وقاد الماركوس ألدريدج سان أنطونيو سبيرز 
إل��ى ف��وز كاسح على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
123-96 بتسجيله 20 نقطة و10 متابعات، في 
حني اضاف رودي غاي 21 نقطة ودمي��ار دي��روزان 

20 نقطة.
أم��ا أفضل مسجل في صفوف اخلاسر فكان بن 
سيمونز وج��اي جاي رودي��ك وسجل كل منهما 16 

نقطة.
وتعتبر النتيجة مفاجئة نوعاً م��ا، ألن سبيرز 
يحتل مركزاً وسطاً في املنطقة الغربية مع 16 فوزاً 
و15 هزمية، في حني يحتل سيكسرز املركز الرابع 

وقد حقق 20 فوزاً و12 خسارة.

وس��ج��ل الع���ب االرت���ك���از ال��ي��ون��ان��ي يانيس 
أنتيتوكومنبو 32 نقطة وأض��اف 12 متابعات و5 
متريرات حاسمة ليقود فريقه ميلووكي باكس إلى 

الفوز على ديترويت بيستونز 104-107.
وتابع باكس بالتالي مطاردته لتورونتو رابتورز 
في ص��دارة املجموعة الشرقية وب��ات يحتل املركز 

الثاني مع 20 فوزاً و9 هزائم.
وس��ج��ل راس���ل وس��ت��ب��روك »ت��ري��ب��ل دب���ل« )10 
نقاط على األق��ل في ثالثة عناصر من اإلحصاءات 
األساسية( للمرة ال�111 في مسيرته مع 13 نقطة 
و16 متابعة و11 متريرة حاسمة ليقود أوكالهوما 

سيتي ثاندر إلى الفوز على شيكاغو بولز 96-121.
وكان أفضل مسجل في صفوف الفائز بول جورج 
مع 24 نقطة في حني أض��اف زميله النيوزيلندي 

ستيفن أدامس 19 نقطة.
وبقي ثاندر ثالثاً في املجموعة الغربية مع 19 

انتصاراً و10 هزائم.


