
رياضة14 alwasat.com.kw3563 األربعاء 16 من ربيع األول 1441 هـ/ 13 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددWednesday 13th November 2019 - 13 th year - Issue No.3563

تركزت األضــواء على لياقة كريستيانو رونالدو وتصرفاته 
بعد أن استشاط غضبا الستبداله خالل انتصار يوفنتوس على 
ميالن وقال املدرب ماوريتسيو ساري إن الدولي البرتغالي البالغ 

من العمر 34 عاما يعاني من إصابة في الركبة منذ فترة.
وسيتوجه رونالدو اآلن خلوض مباراتني مع البرتغال حيث 
يسعى ملساعدة بطلة أوروبا على حجز مكانها في نهائيات بطولة 
أوروبا 2020 ويقترب من بلوغ مئة هدف مع منتخب بالده رغم 

وجود شكوك بشأن مشاركته.
لكن في ظل سجله التهديفي الرائع ال يستبعد عشاق اللعبة أن 
يصل هداف منتخب البرتغال عبر العصور وأكثر العب خاض 
مباريات دولية معها إلى الهدف املئة أمام ليتوانيا ولوكسمبورج 

حيث يبلغ رصيده احلالي 95 هدفا.
وخــرج رونالدو من امللعب في الدقيقة 55، وهي أســرع مرة 
يغادر فيها املهاجم البرتغالي امللعب منذ انضمامه ليوفنتوس 
في املوسم املاضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله في مباراتني 

متتاليتني.
ورمق رونالدو املــدرب ساري بنظرة غاضبة قبل أن يتوجه 

مباشرة إلى غرف املالبس.
وانتقد فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس وإجنلترا 

السابق تصرف رونالدو.
وقــال كابيلو لشبكة سكاي سبورتس ”لم يــراوغ رونالدو 
منافسا في آخر ثالث سنوات.. ساري كان محقا في قرار استبدال 
الالعب. خروجه مباشرة لغرف املالبس وعدم جلوسه على مقعد 

البدالء كان مشهدا سيئا“.
وقال ساري إن رونالدو يعاني من مشكلة في الركبة حاول 

عالجها دون اللجوء للغياب عن مباريات.
وأضاف ”تعرض رونالدو لكدمة في الركبة خالل التدريب قبل 
شهر تؤثر عليه حتى اآلن. عندما يتدرب بقوة ويخوض مباريات 
يشعر ببعض األلــم. ال يستطيع التدرب بقوة كبيرة ويواجه 

صعوبات في ركل الكرة“.
وأشار ساري إلى أن رونالدو عانى أيضا من مشاكل في الفخذ 

وربلة الساق.
ولم تشهد مسيرة رونالدو أي إصابات خطيرة وكانت أطول 
فترة غاب فيها عن املالعب في 2008 حني أجبرته إصابة بكسر 

في عظمة رأس الركبة على االبتعاد 94 يوما غاب خاللها عن 11 
مباراة.

وتسببت إصابة في الكاحل في غيابه عن تسع مباريات في 
2009 كما تعرض إلصابة أخرى في الركبة في نهائي بطولة 
أوروبا 2016 مع البرتغال أمام فرنسا ليغيب عن املنافسات ملدة 

60 يوما.
كما اشتكى من إصابة حول ركبته اليسرى أثناء االستعداد 
لكأس العالم 2014 رغم انه شــارك في كل مباريات البرتغال 

الثالث لكنه اعترف في وقــت الحــق بأنه خاطر باللعب وهو 
مصاب.

وطبقا ملوقع ترانسفير ماركت غاب رونالدو عن 53 مباراة فقط 
خالل مسيرته بسبب اإلصابة.

ووصف ساري رد فعل رونالدو الغاضب بعد استبداله بانه 
طبيعي من العب في مكانته لكنه سيسعد على األجح بترك مهمة 
حل هذه املشكلة لفرناندو سانتوس مدرب البرتغال األسبوع 

املقبل.

بعد انقضاء نحو ثلث هذا املوسم من الليجا، 
ومع خوضه مباراة أقل بعد تأجيل »كالسيكو 
األرض« أمام الغرمي التقليدي ريال مدريد، يحتل 
برشلونة صــدارة ترتيب البطولة التي تسلح 
خاللها مبعقله »كامب نو« وبنجمه التاريخي 
وقائده ليونيل ميسي، ليلعبا دور املنقذ للبارسا 

منذ بداية املوسم.
ويعد البالوجرانا هو الفريق الوحيد بني أندية 
الليجا الذي لم يفقد أي نقطة وسط جماهيره بعد 
انقضاء ثلث املسابقة تقريبا، فضال عن تصدره 
قائمة األكــثــر تسجيال لــأهــداف )25 هدفا(، 
ويبتعد بــفــارق 8 أهـــداف عــن أقــرب مالحقيه 

فياريال.
كما أن الفريق الكتالوني هو أكثر من سجل 
ــدة، وحــدث هذا في 3  5 أهــداف في مباراة واح
مناسبات أمــام بلد الوليد )5-1(، وفالنسيا 
)5-2(، وريال بيتيس )5-1(، بينما يأتي خلفه 

كل من ريال مدريد وفياريال مبباراة وحيدة على 
حساب ليجانيس )5-0( وريال بيتيس )1-5( 

على الترتيب.
ورغم األرقــام الكبيرة التي قد تعطي مؤشرا 
لتفوق واضــح لرفاق ميسي، إال أنها ال تخفي 
الشكوك الكثيرة املثارة حول األداء منذ بداية 
املوسم محليا وقاريا على حد ســواء، وبشكل 
خاص بعيدا عن حصن »كامب نو« الذي خسر 
خارجه 3 مباريات، وتعادل في أخرى، حتى أن 
املباراة الوحيدة التي عاد فيها بالنقاط الثالث 
أمام خيتافي )0-2( لم يكن األداء على املستوى 

املأمول.

ميسي احلاسم
ووسط هذه الشكوك واملخاوف، التي غطت 
ــى حــد كبير  عليها نتائج الفريق املقبولة إل

وتصدره لليجا، كانت القدرة التهديفية التي 
ال غبار عليها لصاحب القميص رقم 10 عامل 
احلسم في فض االشتباك في مباريات كثيرة، 
مثلما حدث في آخر لقاء للفريق أمام سيلتا فيجو 
)4-1( وكان نصيب ميسي ثالثية »هاتريك«، 

منها هدفني من مخالفتني.
ورغم ابتعاده عن انطالقة الكتيبة الكتالونية 
في الليجا هذا املوسم، إال أن النجم األرجنتيني، 
الذي توج بجائزة احلذاء الذهبي كأفضل هداف 
في أوروبـــا للمرة السادسة في مسيرته بعد 
املوسم املاضي، يحمل 8 أهداف في جعبته بفارق 
هدف وحيد خلف مهاجم الفريق امللكي، الفرنسي 

كرمي بنزميا صاحب الصدارة.

مهمة قوية
وبعد الــعــودة من فترة التوقف الدولي 

احلــالــيــة، سيجد حــامــل لقب الليجا آخر 
مــوســمــني نــفــســه مــضــطــرا للسفر مرتني 
متتاليتني إلــى مــدريــد ملواجهة ليجانيس 
وأتلتيكو مــدريــد على الترتيب، وبينهما 
سيكون أمـــام فــرصــة حسم بطاقة تأهله 
لثمن نهائي دوري األبطال عندما يستقبل 
بــوروســيــا دورمتــونــد األملــانــي على ملعب 

»كامب نو«.
وبــعــيــدا عما قــد تسفر عنه املــواجــهــات 
الدولية لالعبيه املختلفني، ميتلك البارسا 14 
العبا دوليا بني صفوفه، بات من املؤكد غياب 
3 العبني عن مباراة ليجانيس سواء لإلصابة، 
مثل البرتغالي نيلسون سيميدو وجوردي 
ألــبــا، أو لإليقاف مثل سيرجي روبيرتو. 
وسيواجه املــدرب إرنستو فالفيردي نفس 
املوقف في مباراة بوروسيا دورمتوند، عالوة 

على غياب جيرارد بيكيه لإليقاف.

ميسي يواصل إبداعه مع برشلونة

السوبر   كأس  اإلسباني:  االحتاد 
2020 يناير  السعودية  في 

قال االحتاد اإلسباني لكرة القدم إن كأس السوبر اإلسبانية ستقام 
في السعودية في يناير 2020 مؤكدا بذلك تطبيق مجموعة خطط 
مطروحة منذ فترة طويلة تسببت في إثــارة انتقادات داخل وخارج 

اسبانيا.
قال االحتاد في بيان ”ستقام كأس السوبر اإلسبانية في السعودية

خــالل السنوات الثالث املقبلة وفــي فصل الشتاء بهدف تخفيف 
تكدس املباريات وفقا ملا كان ينادي به الالعبون واألندية.

”وبفضل هذا التحول، ستتمكن األندية من التخطيط بشكل أفضل 
لفترة ما قبل انطالق املوسم اجلديد“.

وأضاف البيان ”إقامة مباريات في أكثر من دولة في العالم سيرفع 
من قيمة البطولة وسيزيد من معدالت مشاهدتها وسيسهم في الوقت 

نفسه في تعزيز صورتنا قبل محاولة استضافة كأس العالم 2030“.
ورفــض االحتــاد اإلفصاح عن قيمة الصفقة لكنه قال إن إيــرادات 
البطولة املعدلة سيتم تخصيصها لدعم اللعبة على مستوى الهواة 
وكرة القدم النسائية وسيكون هذا بعيدا عن األمــوال التي ستحصل 

عليها األندية األربعة املتنافسة.
وقالت صحيفة )ايه.بي.سي( اإلسبانية إن االحتاد سيحصل من 
الصفقة على قيمة تتراوح ما بني 35 إلى 40 مليون يورو )-39 44 

مليون دوالر( سنويا.
وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة اتليتيكو مدريد بينما سيلعب 
ريال مدريد أمام بلنسية في النسخة احملدثة من البطولة في الفترة من 
8 وحتى 12 يناير كانون الثاني 2020. وسيقام الدور قبل النهائي 
والنهائي، الذي سيجمع بني الفريقني الفائزين، على استاد مدينة امللك 

عبد الله الرياضية في جدة والذي يسع 62 ألف متفرج.
وعندما ظهرت في سبتمبر أيلول املاضي التقارير اخلاصة بإقامة 
البطولة في اخلارج، انتقدت فيرونيكا بوكيتي العبة منتخب اسبانيا 
السابقة القرار بشدة قائلة إنه ميثل ”انتصارا للمال واألعمال على 

الرياضة وعلى كل شيء آخر“.
وقالت ماريا خوسيه رييندا القائمة بأعمال وزيرة الدولة لشؤون 
الرياضة في إسبانيا إن احلكومة لن تؤيد إقامة البطولة ”في دول ال 

يتم فيها احترام حقوق النساء“.
ومت رفع احلظر على حضور النساء ملباريات كرة القدم في اململكة 
في 2017 كجزء من جهود أكبر لتخفيف القيود االجتماعية بدعم من 

ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
وفــي عهده، رفعت اململكة احلظر املــفــروض على قيادة النساء 
للسيارات وخففت من القيود اخلاصة بالفصل بني اجلنسني وتلك 

املتعلقة مبالبس النساء.
ومع ذلك، فإن بعض العوائق ما زالت قائمة.

وذكر لويس روبياليس رئيس االحتاد االسباني أن املؤسسة ميكنها 
ضمان عدم مواجهة النساء ألي قيود لدخول االستاد خالل البطولة.

ويعارض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري اإلسباني اختيار 
االحتاد وقال إن قنوات )بي أوت كيو( استولت على حقوق البث في 
السعودية لأحداث الرياضية العاملية، من بينها ما يخص كرة القدم 

اإلسبانية والتي متتلك شبكة بي.إن سبورتس القطرية حقوقها.
وظهرت )بي أوت كيو( في 2017 بعد قطع السعودية وحلفاء لها 
في اخلليج العالقات السياسية واالقتصادية مع قطر متهمني إياها 

بدعم اإلرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وبي أوت كيو متاحة على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض 
قالت سابقا إنها ال تتخذ من أرضها مقرا لها وإن السلطات السعودية 
ملتزمة مبكافحة القرصنة. وشدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، 
على سعي امليرجني للتتويج بلقب بطولة كأس السوبر اإلسباني، التي 

ستقام في اململكة العربية السعودية، في شهر يناير املقبل.
وقال راموس، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية: »سوف نقاتل من أجل الفوز باللقب، وسنبذل أقصى ما 

لدينا، واالعتماد على قدرة ريال مدريد في لعب مثل هذه البطوالت«.
وأضاف: »ال أعرف كيف ستكون حالة الفريق بعد إجازة عيد امليالد 
القصيرة، وأيًضا كيف سيصل املنافس للمباراة، لكننا سنقاتل من أجل 
الفوز باللقب«. وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير وحال 
جنح في تخطي اخلفافيش فسيواجه الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو 

مدريد، في املباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

.. و ميدد ارتباطه بشركة 
2030 املالبس حتى 

ــاد اإلسباني لكرة القدم التفاق مع شركة املالبس  توصل االحت
الرياضية )أديـــداس( من أجــل متديد التعاقد بينهما حتى ديسمبر 
2030، في الوقت الذي سيقدم فيه الثالثاء قميص »املاتادور« في 

بطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
ويأتي التوصل لهذا االتفاق، بعد أن أعلن االحتاد في مايو املاضي 
عن وجــود مفاوضات لتغيير مــورد املالبس الرياضية للمنتخبات 
املختلفة، قبل أن ترد الشركة األملانية بفتح عملية حتكيم حول عقد 
الرعاية. وأعلن رسميا عن متديد الشراكة بني الطرفني اليوم بينما 
سيتم تقدمي القميص الذي سيرتديه بطل أوروبا )2008 و2012( في 
اليورو املقبل والذي سيظهر به في آخر مواجهتني له بالتصفيات أمام 
مالطا ورومانيا. واستوحت الشركة تصميم القميص اجلديد من فكرة 
مرور 100 عام على الزي األول الذي ظهر به املنتخب اإلسباني في أول 
بطولة دولية، حيث تظهر صورة أسد في اخللف من العنق، وبجانبها 
تاريخ 1920، في إشارة لدورة األلعاب األوليمبية 1920 في أنتويرب 

البلجيكية، التي شهدت أول ظهور لـ«الروخا« في احملافل الدولية.

ساالزار يتقدم باستئناف أمام 
»كاس« بعد عقوبة إيقافه

ــاس«( أن األميركي ألبرتو  أعلنت محكمة التحكيم الرياضي )»ك
ســاالزار الــذي أشــرف على تدريب رياضيني في ألعاب القوى، تقدم 
باستئناف ضد عقوبة إيقافه أربعة أعوام من قبل الوكالة األميركية 
ملكافحة املنشطات. وأعلنت الوكالة األميركية مطلع أكتوبر إيقاف 
ســاالزار، املــدرب السابق للبطل األوملبي البريطاني السابق مو فرح 
ولعدد من الرياضيني اآلخرين، ألربعة أعــوام على خلفية مخالفات 
لقوانني املنشطات في إطــار مشروع »نايكي أوريــغــون« الــذي أعلن 
عمالق التجهيزات الرياضية األميركية إنهاءه في أعقاب هذه الفضيحة.
وأدى إيقاف ساالزار إلى سحب اعتماده من بطولة العالم أللعاب 
القوى التي كانت مقامة في تلك الفترة في الدوحة، علما بأن الوكالة 
األميركية أوقــفــت أيــضــاً جيفري بـــراون، أخصائي الــغــدد الصماء 
والسكري في تكساس، الذي عالج العديد من رياضيي ساالزار ضمن 

»مشروع أوريغون«

رونالدو غضب بسبب استبداله

املجهر حتت  الغاضب  فعله  ورد  رونالدو  لياقة 

سجل جيمس هــاردن 39 نقطة وأضــاف 
راسل وستبروك 26 نقطة ليحقق هيوستون 
روكتس فــوزه الرابع على التوالي بتغلبه 
122-116 على نيو أورليانز بليكانز املبتلى 
باإلصابات في دوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفني الليلة املاضية.
ــاردن 13 نقطة متتالية ليحكم  ــرز ه وأح
روكــتــس سيطرته عــلــى مــجــريــات األمـــور 
في منتصف الربع األخــيــر. وشــارك إيريك 
ــوردون كبديل ليسجل 17 نقطة وأضاف  ج
كلينت كابيال 11 نقطة واستحوذ على 20 

كرة مرتدة.
ــك العــبــي نيو  ــدي ــدر جــيــه.جــيــه ري ــص وت
أورليانز بتسجيله 24 نقطة في غياب ثالثة 
من العبي فريقه األساسيني لإلصابة. وأحرز 
جوش هارت 19 نقطة وأضاف جرو هوليداي 
18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 

تسع كرات حاسمة.
وغاب براندون إجنــرام العب بليكانز عن 
ــآالم في الركبة قبل  املــبــاراة بعد شعوره ب
انطالقها مباشرة، وشارك هارت بدال منه في 
التشكيلة األساسية. وكان نيو أورليانز يفتقد 
بالفعل لونزو بول وزيون وليامسون بسبب 

جيمس هاردناإلصابة.

»NBA« الـ  في  بليكانز  لتجاوز  روكتس  ويقود  نقطة   39 يسجل  هاردن 

برشلونة  مينحان  املنيع  واحلصن  ميسي 
»الليغا« صدارة 

كأس السوبر اإلسباني


