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استياء داخل برشلونة بسبب سلوك عثمان دميبلي

حسم ليبرون جيمس املواجهة األخيرة 
مع غرميه وصديقه دواي��ن واي��د، بقيادته 
فريقه ل��وس أجنليس ليكرز للفوز على 
ضيفه ميامي هيت 108-105 في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
وشهدت املباريات التي أقيمت اإلثنني، 
فوز غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب 
على ضيفه مينيسوتا متبروولفز 116-
108، بينما تفوق ميلووكي باكس على 

ضيفه كليفالند كافالييرز 92-108.
في امل��ب��اراة األول���ى، جت��ددت املواجهة 
بني الصديقني جيمس وواي��د اللذين بدآ 
مسيرتهما ف��ي ال��ع��ام نفسه )2003(، 
وتزامال خاللها في صفوف ميامي وقاداه 
إل��ى لقب ال���دوري مرتني تواليا )2012 
و2013(. وكانت مباراة األم��س األخيرة 
ب��ني الالعبني، م��ع اع��ت��زام واي��د االع��ت��زال 

بنهاية املوسم.
وق��اد جيمس فريقه للفوز بتسجيله 
28 نقطة إضافة إلى تسع متابعات و12 
متريرة حاسمة، بينما اكتفى وايد بتسجيل 
15 نقطة، في حني كان األفضل في صفوف 

فريقه جاستيس وينسلو مع 28 نقطة.
وهو الفوز ال�16 جليمس في 31 مواجهة 
ضد واي��د. واحتفى الالعبان عند صافرة 
النهاية بالتنافس والصداقة بينهما، بتقدمي 

كل منهما قميصه لآلخر.
وق��ال جيمس )33 ع��ام��اً( »ثمة كمية 
كبيرة من املشاعر حالياً، إلدراك��ي بأنني 
سأفقد أخ��اً في اللعبة خضت العديد من 

املعارك ضده والعديد منها إلى جانبه«، 
متابعاً »ال مكان أفضل إلنهاء ذلك من ملعب 

ستايبلس سنتر«.
وتابع »سنفتقده في هذا ال��دوري. هذا 

أمر أكيد«.
ورد واي��د )36 ع��ام��اً( بتحية عاطفية 
جليمس، معتبراً أن ع��دم التنافس ضده 
مجدداً سيكون »صعباً، هذا ما كنت ألعب 
ألج��ل��ه. مواجهة أح��د أفضل الالعبني في 
ال��ت��اري��خ. س��واء كنا زميلني أم خصمني، 
أخرج كل منا أفضل ما لدى الثاني. أنا ممنت 
ألنني ب��دأت في ال���دوري في العام نفسه 
معه »الصداقة التي جتمعنا تتخطى كرة 

السلة«.
وبنتيجة الفوز، رفع ليكرز رصيده هذا 
املوسم إل��ى 17 انتصاراً في 27 مباراة، 
محققاً فوزه السادس في مبارياته السبع 
األخيرة. وبعد بداية متعثرة لهذا املوسم، 
يبدو أن فريق مدينة ل��وس أجنليس بدأ 
بحصد ثمار التعاقد م��ع جيمس، أفضل 
الع��ب في ال���دوري أرب��ع م��رات، ق��ادم��اً من 

كليفالند كافالييرز.
وأب��دى واي��د ثقته بقدرة جيمس على 
إع���ادة ليكرز إل��ى موقع املنافس اجل��دي 
على لقب ال��دوري، موضحاً »ميكنه القيام 
مبا يريده. لقد أظهر ذلك، لقد أثبت ذلك، ال 
أشك بأن هذا الفريق سيكون في النهائي 

يوماً ما«.
وخ���اض جيمس النهائي ف��ي امل��واس��م 
األربعة األخيرة مع كافالييرز، وقاده للقب 

2016 واحللول في املواسم الثالثة األخرى 
وصيفاً لغولدن ستايت.

كافالييرز يعاني
وال ي��زال كافالييرز يعاني بشكل كبير 
هذا املوسم، فهو تخلى عن مدربه تايرون 

لو على خلفية النتائج السيئة، إال أنه لم 
يتمكن من التعافي حتى اآلن، وتلقى اإلثنني 
خسارته احلادية والعشرين هذا املوسم في 

27 مباراة.
وأت����ت ه���ذه اخل���س���ارة أم����ام مضيفه 
ميلووكي باكس صاحب املركز الثاني في 

املنطقة الشرقية، والذي حقق بدوره فوزه 
الثامن عشر في 26 مباراة.

وكان األفضل في صفوف ميلووكي إريك 
بليدسو مع 20 نقطة و12 متابعة، بينما 
سجل الري نانس جونيور 16 نقطة لصالح 

كليفالند.

ليبرون جيمس جنم لوس أجنليس ليكرز

إيفرتون يكتفي بنقطة في الوقت القاتل أمام واتفورد
حرم واتفورد مضيفه ايفرتون من 
استعادة املركز السادس من مانشستر 
ي��ون��اي��ت��د، وذل���ك ب��اس��ق��اط��ه ف��ي فخ 
التعادل 2-2 في »غوديسون بارك« 
اإلث��ن��ني ف��ي ختام املرحلة السادسة 

عشرة.
وك��ان ايفرتون ف��ي طريقه لتلقي 
الهزمية األولى له في ال��دوري املمتاز 
على ملعبه ضد واتفورد لوال الفرنسي 
لوكا دينيي الذي أنقذه بتسجيله هدفه 
التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت 

بدل الضائع من ركلة حرة رائعة.
وتخلى ايفرتون عن مركزه السادس 
لصالح مانشستر يونايتد الفائز 
السبت على فولهام 4-1، إذ أصبح 
يتخلف بفارق نقطتني عن »الشياطني 
احلمر«، فيما أصبح رصيد واتفورد 
ال��ذي ف��رط ب��ف��وزه األول ف��ي املراحل 
الست األخ��ي��رة، 21 نقطة في املركز 

الثاني عشر.
وبدا ايفرتون في طريقه الستعادة 
ت���وازن���ه ب��ع��د ه��زمي��ة وت���ع���ادل في 
املرحلتني املاضيتني، وذلك بتقدمه عبر 
البرازيلي ريتشارليسون الذي افتتح 
التسجيل في الدقيقة 15، مسجال هدفه 
الثامن في 14 مباراة له في الدوري هذا 
املوسم، أكثر بثالثة أهداف من مجموع 
ما سجله مع واتفورد بالذات املوسم 

املاضي )5 في 38 مباراة(.
لكن وات��ف��ورد قلب ال��ط��اول��ة على 
فريق املدرب البرتغالي ماركو سيلفا 

في الشوط الثاني بتسجيله هدفني في 
غضون ثوان معدودة، األول بهدية من 
املدافع اإليرلندي شيموس كوملان الذي 
حول في شباك فريقه عن طريق اخلطأ 
)63(، والثاني عبر الفرنسي عبدالله 

دوكوري )65(.
وحصل ايفرتون على فرصة ذهبية 
للعودة ال��ى اللقاء لكن اإليسلندي 
غيلفي سيغوردسون أه��در له ركلة 
ج��زاء في الدقيقة 68، ممهدا الطريق 

أم���ام وات��ف��ورد لتحقيق ال��ف��وز لكن 
دينيي ق��ال كلمته ف��ي ال��وق��ت القاتل 
وأنقذ الفريق املنتقل اليه هذا املوسم 
من برشلونة اإلسباني من هزميته 

اخلامسة.

4 من مشجعيه تشيلسي يعاقب 
بسبب العنصرية ضد سترلينغ

برشلونة أصر على التعاقد مع دميبيلي رغم سلوكه
قال أوربانو أورتيغا، الذي عمل على مدار 7 سنوات 
في اإلدارة الفنية لبرشلونة، إن ال��ن��ادي الكتالوني 
كان على علم باملشاكل االنضباطية للفرنسي عثمان 
دميبيلي عندما تعاقد معه بداية املوسم املاضي من 
بروسيا دورمتوند األملاني، مشيراً إلى أن البيئة احمليطة 

بالالعب ال تساعده على اإلطالق.
وأشار أورتيغا، الذي كان يعمل كمساعد للسكرتير 
الفني بالنادي روبرت فرنانديز، في تصريحات لراديو 
»Esports Cope« إلى أن »املخاطرة مطلوبة أحياناً، 
ولهذا فإن املسؤولني في إدارة النادي فكروا في أنها فقط 
مشكلة متعلقة بصغر سن الالعب، وأن األمور ستستقيم 
بعد ذلك«. كما علق على أن »الفريق كان بإمكانه ليس 
فقط التعاقد مع كيليان مبابي، ال��ذي انتقل لباريس 
سان جيرمان الفرنسي من موناكو، ولكن أيضاً العب 
آخر، وذلك قبل االستقرار على استقدام الالعب األسمر 

صاحب ال�21 عاماً«.
وجاءت تصريحات أورتيغا بعدما طفت على السطح 

أزم��ة أخ��رى بطلها دميبيلي عندما تأخر ساعتني عن 
مران الفريق أمس األحد. وأضاف: »في بعض األحيان 
يتم اتخاذ القرار وفقاً لظروف عديدة، وفقا للظروف 
االقتصادية، ألن ه��ذا ال��الع��ب سيرغب ف��ي املشاركة 
كأساسي مع الفريق، أو أنه يبحث عن مرحلة انتقالية 
لفترة قصيرة، كما ح��دث م��ع دميبيلي نفسه عندما 
أردن��ا التعاقد معه قبل ع��ام، ولكنه رح��ل في النهاية 

لدورمتوند«.
وت��ط��رق امل��س��ؤول ال��ري��اض��ي ال��س��اب��ق ب��ال��ن��ادي 
الكاتالوني للحديث عن النجمني الواعدين في صفوف 
أياكس الهولندي فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت، 

ملمحاً إلى صعوبة التعاقد معهما.
وق��ال ف��ي ه��ذا ال��ص��دد: »املنافسة كبيرة على ضم 
الثنائي.. سان جيرمان ميتلك قدرات مالية هائلة.. إدارة 
البرسا عليها إقناع الالعب بأمور أخرى، مثل االنتقال 
إلى ناد يقدم كرة قدم متفردة وواضحة، باإلضافة إلى 

املنافسة على كبرى البطوالت«.

قرر تشيلسي اإلنكليزي منع أربعة 
مشجعني من حضور مبارياته وذلك في 
إطار التحقيق الذي فتحه، بعدما كشف 
مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ 

أنه كان ضحية لالهانات العنصرية.
ويبدو أّن الكاميرات التقطت مشجعاً 
لتشيلسي خالل لقاء الفريقني السبت في 
ال��دوري املمتاز )-2صفر( وه��و يوجه 
إهانات عنصرية لسترلينغ خالل املباراة 
التي أقيمت على ملعب النادي اللندني 

»ستامفورد بريدج«.
وي���ح���ق���ق ت��ش��ي��ل��س��ي وال���ش���رط���ة 
البريطانية في احلادث الذي متت إدانته 
على نطاق واس���ع، وس��ط م��خ��اوف من 
عودة كرة القدم إلى احلقبة السوداء التي 
شوهتها العنصرية خ��الل السبعينات 

والثمانينات.
وقد اتخذ تشلسي إج��راءات سريعة 
مبعاقبة أرب��ع��ة مشجعني م��ن خ��الل 
حرمانهم مؤقتاً من دخول امللعب بانتظار 
االنتهاء من التحقيق، مع إمكانية حظرهم 
نهائياً من متابعة الفريق في امللعب إذا 

وجد دليالً على سلوك عنصري.
وج��اء في بيان تشيلسي »ق��رر نادي 
تشيلسي لكرة القدم منع أربعة مشجعني 
م��ن حضور مباريات الفريق بانتظار 
مزيد م��ن التحقيقات ف��ي م��زاع��م بشأن 
سلوك املشجعني جتاه رحيم سترلينغ 

خالل مباراتنا ضد مانشستر سيتي يوم 
السبت«. وواص��ل: »حتقيقاتنا في هذه 
املسألة مستمرة ونحن ندعم بالكامل 
حتقيقات الشرطة وأي معلومات نحصل 
عليها سنمررها إليهم. يعتبر ن��ادي 
تشلسي لكرة القدم جميع أشكال التمييز 
بغيضة، وإذا كان هناك إثبات مبشاركة 
حاملي التذاكر )املوسمية( في أي تصرف 
ع��ن��ص��ري، س��ي��ص��در ال��ن��ادي عقوبات 
صارمة، مبا في ذلك احلظر. سنؤيد أيضاً 

بشكل كامل أي محاكمات جنائية«.

وب��دا أن سترلينغ تعرض لإلساءات 
العنصرية من مشجعي تشيلسي عندما 
اقترب من امل��درج��ات خلف املرمى ألخذ 

الكرة خالل الشوط األول من املباراة.
وأك��د ال��الع��ب أن تصرف املشجعني 
لم يفاجئه، رافضاً اإلفصاح عما قيل له، 
موضحاً »بالعادة لست شخصاً يتحدث 
كثيراً، لكن عندما أعتقد أن علي إظهار 
رأي��ي، سأقول كلمتي بشأن ما قيل في 
مباراة تشيلسي، وكما رأيتم ردة فعلي، 

كل ما قمت به هو الضحك...«.

تسديدة لوكا دينيي في طريقها إلى شباك واتفورد في الوقت القاتل

فودن الالعب الشاب ميدد 
تعاقده مع مانشستر سيتي 

2024 حتى 
أعلن مانشستر سيتي االثنني إن فيل فودن صانع لعب 
منتخب اجنلترا حتت 21 عاما واف��ق على متديد عقده 
خلمس سنوات ونصف حتى عام 2024 مع حامل لقب 

الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وانضم ف��ودن )18 عاما(، ال��ذي يشجع الفريق منذ 
نعومة أظافره، لنادي مانشستر سيتي منذ أن كان في 
الثامنة من عمره وظهر ألول مرة مع الفريق في نوفمبر 

تشرين الثاني 2017 كبديل أمام فينوورد.
واحتل ف��ودن عناوين االخ��ب��ار في أكتوبر تشرين 
األول 2017 حني أحرز هدفني إلجنلترا في مرمى اسبانيا 
بنهائي كأس العالم حتت 17 سنة وفاز بجائزة أفضل 

العب في البطولة بينما توجت اجنلترا باللقب.
وق���ال تشيكي بيجريستاين م��دي��ر ك��رة ال��ق��دم في 
مانشستر سيتي ملوقع النادي على االنترنت ”يتمتع 
مبوهبة بارزة. نشأ في مانشستر سيتي ولهذا فإنه يريد 
لعب كرة القدم في هذا النادي. ”حتت قيادة )امل��درب( 
بيب )جوارديوال( وبجوار العبي مانشستر سيتي فإنه 

سيكون في أفضل مكان ممكن لتطوير قدراته كالعب“.
وفي ديسمبر كانون االول 2017 أصبح فودن أصغر 
العب إجنليزي يشارك أساسيا في دوري أبطال أوروبا 
عندما وقع عليه االختيار ليكون ضمن تشكيلة مانشستر 
سيتي أم��ام شاختار دونيتسك. وظهر ألول م��رة في 
الدوري االجنليزي املمتاز كبديل أمام توتنهام هوتسبير 

في وقت الحق من الشهر ذاته.
وف��از ف��ودن، ال��ذي خ��اض 23 م��ب��اراة مع سيتي في 
جميع املسابقات، املوسم املاضي بكأس رابطة االندية 
االجنليزية بعد ان ش��ارك كبديل ف��ي االنتصار على 
أرسنال كما أصبح أصغر العب يتوج بلقب الدوري وذلك 

مع فريقه مانشستر سيتي في مايو ايار املاضي.

»NBA« جيمس يقود ليكرز للفوز على ضيفه ميامي هيت في الـ
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.. و يتراجع عن خوض مباراته
أمام جيرونا في ميامي

تعرضت خطط راب��ط��ة دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم بتنظيم م��ب��اراة رسمية في 
الواليات املتحدة الشهر املقبل لضربة جديدة بعد أن 
أعلن برشلونة، الذي كان من املقرر أن يواجه جيرونا 
في ميامي، سحب دعمه للفكرة بعد اجتماع ملجلس 

إدارة النادي.
ووقعت رابطة الدوري اإلسباني اتفاقا في أغسطس 
املاضي مع مجموعة ريليفنت متعددة اجلنسيات 
للرياضة والترفيه واإلع��الم ملدة 15 عاماً، للترويج 

لكرة القدم والدوري اإلسباني في أمريكا الشمالية.
ويتضمن االتفاق إقامة مباراة رسمية في الدوري 

اإلسباني في كل موسم في الواليات املتحدة.
وك��ان من املقرر إقامة مباراة جيرونا أم��ام جاره 
الكاتالوني برشلونة في 26 يناير 2019، على ملعب 
ميامي دولفينز املنافس في دوري كرة القدم األمريكية.

وواجه االقتراح معارضة قوية من االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، إضافة إلى االحتادين االوروب��ي 
واإلسباني للعبة، قبل أن يعلن برشلونة سحب دعمه 
للفكرة، في وق��ت ال تستطيع فيه مختلف األط��راف 

املعنية التوصل التفاق.
وأف��اد بيان برشلونة: »واف��ق مجلس إدارة نادي 
برشلونة على التراجع عن إب��داء رغبته في مواجهة 
جيرونا في ميامي، بعد أن ثبت ع��دم وج��ود توافق 
في اآلراء إزاء املقترح.. كان برشلونة على استعداد 
للتوجه إلى ميامي خلوض مباراة رسمية في الدوري 
اإلس��ب��ان��ي، وواف���ق على تقاسم األرب���اح ب��ني جميع 
األندية في الدرجتني األولى والثانية مبا يتماشى مع 

بنود االتفاق اخلاص بحقوق البث التلفزيوني«.
وأضاف النادي: »لكن ال ميكن املضي قدماً في هذه 

املسألة دون توصل جميع األطراف املعنية التفاق«.

 رحيم سترلينغ تعرض لإلساءات العنصرية من مشجعي تشيلسي


