14

alwasat.com.kw

اخلميس  19من جمادى األولى  1438هـ 16 /من فبراير  - 2017السنة العاشرة  -العدد 2879

Thursday 16th February 2017 - 10 th year - Issue No.2879

رياضة

مانشستر يونايتد يواجه سانت إتيان ..وروما في نزال قوي مع فياريال بالدوري األوروبي

جانب من تدريبات مانشستر يونايتد أمس

ستكون مواجهتا مانشستر يونايتد االنكليزي
م��ع س��ان��ت إت��ي��ان الفرنسي ،وروم���ا اإلي��ط��ال��ي مع
ف��ي��اري��ال اإلس��ب��ان��ي ،األب���رز ف��ي ال���دور ال��ث��ان��ي من
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» الذي يستأنف اليوم
اخلميس.
وبعدما كانت الفرق الكبيرة ال تأخذ هذه البطولة
على محمل اجلد ،تبدلت األمور بعض الشيء بعدما
ب��ات الفائز في املسابقة يتأهل مباشرة إل��ى دوري
أبطال أوروبا ،أهم بطولة قارية على صعيد األندية.
ومن هذا املنظار ،تعد املواجهة مع سانت إتيان
غاية في االهمية ملانشستر يونايتد ،سادس ترتيب
ال���دوري اإلنكليزي ب��ف��ارق  12نقطة ع��ن املتصدر
تشيلسي .وفي حني تبدو فرص «الشياطني احلمر»
شبه منعدمة للمنافسة على الدوري احمللي ،يبدو في

موقع افضل حملاولة احراز اللقب األوروبي واملشاركة
في دوري األبطال املوسم املقبل ،علماً أن املنافسة
شديدة في الدوري احمللي على املراكز املؤهلة.
وعلى رغم غياب سانت إتيان عن أي لقب أوروبي
منذ العام  ،1981واحتالله حاليا ً املركز اخلامس في
ترتيب ال��دوري الفرنسي ،لم يخف مدرب مانشستر
يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو ترقبه للمواجهة.
وق����ال ف��ي ت��ص��ري��ح��ات س��اب��ق��ة نقلتها ال��ق��ن��اة
التلفزيونية التابعة للنادي اإلنكليزي« :على رغم
مرور أعوام من دون لقب (بالنسبة إلى سانت إتيان)،
ال يزال ناديا ً كبيرا ً وناديا ً ذا تقاليد كبرى».
وتشهد املباراة منافسات ثنائية مثيرة لالهتمام،
الس��ي��م��ا ب�ين الشقيقني ب��ول ب��وغ��ب��ا الع��ب ال��ن��ادي
االنكليزي ،ومدافع سانت إتيان فلورونتان ،واللذين

جيسوس يغيب عن مانشستر سيتي
لنهاية املوسم بسبب كسر في القدم
أعلن ن��ادي مانشستر سيتي املنافس في ال��دوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم الثالثاء ان مهاجمه
البرازيلي جابرييل جيسوس اصيب بكسر في عظمة
بقدمه خ�لال ال��ف��وز 2-صفر على ب��ورمن��وث امس
االثنني.
وقد يواجه الالعب البالغ عمره  19عاما  -والذي
حل بديال عقب م��رور  15دقيقة على بداية اللقاء -
فترة ابتعاد طويلة لكن سيتي لم يحدد املدى الزمني
لالبتعاد وق��ال إن مزيدا من الفحوصات على مشط
القدم سيحدد فترة ابتعاده املتوقعة.
ومثل هذه االصابة يحتمل أن تبعد الالعب عن ما
تبقى من املوسم احلالي.
وعاد ديفيد بيكام العب وسط اجنلترا السابق عقب
سبعة أسابيع من اصابته بكسر في عظمة مبشط
القدم في عام  2002اال ان وين روني العب مانشستر
يونايتد احتاج  14اسبوعا عقب اصابته بكسر في
عظمة بالقدم في  .2004ولم يحدد سيتي أي عظمة
تعرضت للكسر في مشط قدم جيسوس اال ان تقارير
اعالمية اشارت الى انها العظمة اخلامسة.
والتقطت ص��ور لالعب وه��و يسير على عكازين
ويرتدي حذاء واقيا في قدمه اليمنى.

وحقق الالعب جناحا مبجرد انضمامه للفريق حيث
سجل ثالثة أه��داف في خمس مباريات منذ انتقاله
قادما من بامليراس مقابل  27مليون جنيه استرليني
( 33.64مليون دوالر) في يناير املاضي وكان قد مت
ضمه لتشكيلة سيتي هذا الشهر خلوض منافسات دور
الستة عشر بدوري ابطال اوروبا.
وج��رى تفضيل جيسوس على سيرجيو اجويرو
ضمن التشكيلة األساسية وسجل الالعب البرازيلي
هدفني امام سوانزي سيبي في وقت سابق هذا الشهر
في واح��دة من املباريات التي ظهر فيها بشكل ملفت
للغاية.
وعلى هامش حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية
في موناكو قال كافو الظهير السابق ملنتخب البرازيل
إنه يتوقع ان يعود جيسوس أكثر قوة معززا مكانته
كالعب عاملي.
وقال كافو لرويترز «سيعود حيسوس اكثر قوة.
اعتقد انه ميتلك االمكانات ليصبح العبا عامليا .لكن
دعونا نتسم بالهدوء...فهو ليس جيدا مثل رونالدينيو
ولم يبلغ مستواه بعد».
وأضاف «حصل على فرصة اللعب في اجنلترا وقد
انتهزها بكل قوة.

يوسني بولت أفضل رياضي في 2016
حصل ال��ع��داء اجلامايكي يوسني بولت والعبة
اجلمباز األمريكية سيمون بايلز ،ال��ث�لاث��اء ،على
جائزتي لوريوس العاملية الرياضية ألفضل رياضي
ورياضية في العالم في موناكو ،حيث جرى تتويج
السباح األمريكي مايكل فيليبس وبطل العالم لسباق
فورموال  1نيكو روزبرغ.
وحصل بولت ( 30عاما) ،صاحب الرقم العاملي في
مسافات  100و 200متر عدو وبطل العالم األوملبي
ثماني مرات وبطل العالم  11مرة ،والذي يعد أفضل
عداء على مر العصور ،على جائزة لوريوس ألفضل
رياضي للعام للمرة الرابعة.
وحصلت بيلز ( 19عاما) أيضا على جائزة لوريوس

ألفضل رياضية بعد فوزها بأربع ذهبيات وواح��دة
برونزية بدورة األلعاب األوملبية الصيف املاضي في
ريو .وحصل نيكو روزبرغ الذي أعلن اعتزاله بعد 5
أيام من فوزه ببطولة العام لسباقات فورموال  1على
جائزة «اكتشاف العام».
وحصل السباح األمريكي مايكل فيليبس على
جائزة أفضل ع��ودة في العام .ون��ال فريق شيكاغو
كابس جائزة أفضل فريق للعام ،بعد فوزه بنهائيات
كأس العام للبيسبول ألول مرة في  108عاما .وحصل
املدرب اإليطالي كالوديو رانييري على جائزة خاصة
تقديرا لقيادة فريق ليستر سيتي للفوز بـ»البرمييير
ليغ» املوسم املاضي.

القبض على السباح األسترالي هاكيت
ذكرت وسائل اعالم محلية أن الشرطة ألقت القبض
على سباح املسافات الطويلة االسترالي جرانت هاكيت
في جولد كوست يوم األربعاء بعد «انهياره» في منزل
والديه .وأبلغ وال��د السباح املضطرب الفائز بثالث
ميداليات اوملبية صحيفة جولد كوست بولتان أنه
استدعى الشرطة حتى يحصل ابنه البالغ عمره 36
عاما على مساعدة.
وقال نيفيل هاكيت «يعاني جرانت من مشكلة طبية
وظهرت هذا الصباح ...كان يهذي قليال».
وأض��اف «إنه يتلقى العالج عند طبيب .قررنا أنه
بحاجة لبعض العالج لكن لم تكن هناك أي طريقة
لذلك هذا الصباح ..لذا استدعينا الشرطة».
وق��ال نيفيل هاكيت إن السباح لم يصدر عنه أي
تهديد لكنه «لم يكن شخصا طبيعيا».
ونشرت القناة السابعة التلفزيونية احمللية لقطات
لهاكيت أثناء اقتياده ملركز شرطة وهو مقيد باألصفاد.

ولم يتسن االتصال بوكيل جرانت هاكيت للتعليق.
وفاز هاكيت بذهبية سباق  1500متر في اوملبياد
سيدني  2000وفي أثينا  2004قبل اعتزاله بعد ألعاب
بكني  2008حيث حصل على امليدالية الفضية.
وعاد بطل العالم عشر مرات إلى حوض السباحة
العام املاضي في محاولة غير ناجحة للتأهل الوملبياد
ريو دي جانيرو.
واستجوبته شرطة املطار في ملبورن في أبريل
نيسان املاضي بعد مشادة مع راكب أثناء رحلة جوية.
وق��ال إنه أف��رط في تناول املشروبات الكحولية في
أعقاب اخفاقه في التأهل لالوملبياد واعتذر علنا.
وواجه هاكيت مشاكل سابقة مع العقاقير واعترف
بأنه كان يعتمد على أدوية تساعد على النوم.
وسافر السباح إل��ى ال��والي��ات املتحدة في 2014
ليقضي بعض الوقت في مركز اعادة تأهيل بعدما ظهر
عاريا في ردهة ناد للقمار في ملبورن.

سيتواجهان في مباراة رسمية للمرّة األولى.
ويدخل مانشستر يونايتد املباراة التي تقام على
ملعبه «أول��د ت��راف��ورد» بثقة ،إذ لم يخسر في آخر
 16مباراة في ال��دوري احمللي ،وب��دأ يقدم عروضا
هجومية ويحقق نتائج أفضل ،بعد بداية موسم
مخيبة مع مدربه اجلديد البرتغالي مورينيو.
وي��ق��ود ه��ج��وم م��ان��ش��س��ت��ر ال��س��وي��دي زالت���ان
إيبراهيموفيتش الذي يشكل عقدة لسانت إتيان ،اذ
جنح في تسجيل  14هدفاً في  13مباراة ضد النادي
الفرنسي ،عندما كان العباً في صفوف باريس سان
جيرمان.
في املقابل ،يدخل سانت إتيان املباراة بثقة عالية
بفوزه الكبير على لوريان في ال��دوري احمللي الذي
يحتل املركز اخلامس في ترتيبه.

مدرب ليستر سيتي يرفض
التهديدات باإلقالة

لم يشعر مدرب ليستر سيتي ،كالوديو رانييري ،بأي قلق من
تكهنات حول مستقبله مع حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،رغم االقتراب من منطقة الهبوط.
وأخفق ليستر في تكرار أداء املوسم املاضي ،عندما خالف
التوقعات وأحرز اللقب ألول مرة ،لكن املدرب اإليطالي أكد أنه
يبقى القائد لتشكيلة متحدة من الالعبني.
وقال رانييري« :بالنسبة لي (التكهنات) ال تعني أي شيء
ألني أحتدث إلى مالك النادي كل أسبوع ولدينا عالقة قوية جدا.
عندما تسير األمور بشكل سيء حتاول وسائل اإلعالم أن تفهم
السبب» .وجدد ليستر الثقة في بقاء رانييري األسبوع املاضي،
وقال إن «املدرب املخضرم سيحصل على فرصة لتعويض تراجع
النادي» .وقال رانييري« :التشكيلة متحدة جدا ولدي ثقة كبيرة
في كل الالعبني».
ولم يسجل فريق رانييري أي هدف في ال��دوري خالل عام
 ،2017ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط .وألغى املدرب
البالغ عمره  65عاما ،يوما من الراحة في األسبوع اجل��اري
ملواصلة االستعداد للبقاء.
وخسر ليستر  2-0أم��ام س��وان��زي سيتي األح��د املاضي،
ليتعرض للهزمية اخلامسة على التوالي وحتوم تكهنات حول
والء الالعبني للمدرب.
وسينال ليستر راح��ة م��ن ال���دوري وسيلعب م��ع ميلوول
املغمور في ال��دور اخلامس لكأس االحت��اد اإلجنليزي السبت،
قبل اللعب في ضيافة إشبيلية في ذهاب دور  16بدوري أبطال
أوروبا األربعاء املقبل.

اتهام هال سيتي بالفشل في السيطرة
على العبيه أمام أرسنال
وجه االحتاد االجنليزي لكرة القدم يوم الثالثاء االتهام لهال
سيتي  -املهدد بالهبوط من ال��دوري املمتاز  -بسبب فشله في
السيطرة على تصرفات العبيه يوم السبت املاضي في املباراة
التي خسرها الفريق 2-صفر امام ارسنال.
وك��ان اصحاب الضيافة في املقدمة بنتيجة 1-صفر عندما
بدا أن كيران جيبس ظهير الفريق محظوظا لعدم طرده بسبب
التحامه مع الزار ماركوفيتش جناح هال بعد مرور  10دقائق
على بداية الشوط الثاني وهو ما أغضب هال.
واضاف االحتاد االجنليزي للعبة في بيان «بحلول الدقيقة
 55من اللقاء..فشل النادي في ضمان انضباط سلوك العبيه
بطريقة سليمة».
وضع اليكسيس سانشيز مهاجم ارسنال اصحاب االرض في
املقدمة عقب  34دقيقة قبل ان يضيف الالعب التشيلي الهدف
الثاني من ركلة جزاء في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وأمام هال حتى يوم اجلمعة املقبل للرد على االتهام.

إدارة تشيلسي تقترح عقدا جديدا
على كوستا

أعلنت وسائل إع�لام إنكليزية ب��أن إدارة فريق تشيلسي
اإلنكليزي اقترحت عقدا جديدا على املهاجم اإلسباني دييغو
كوستا .وأك���دت صحيفة « »The Sunب��أن إدارة تشيلسي
وضعت على ذم��ة املهاجم اإلسباني عقدا ت��ت��راوح قيمته بني
57مليون يورو و 67مليون يورو مع إمكانية إضافة  8مليون
يورو للعقد في شكل حوافز.
وأضافت الصحافة اإلنكليزية بأن الالعب أعطى موافقته
األولية على العقد اجلديد في انتظار إكمال املفاوضات .ويذكر
أن فريق تياجنني الصيني عرض على كوستا راتبا سنويا قدره
30مليون يورو والذي سيجعله من بني الالعبني األعلى أجرا في
العالم لكن إدارة تشيلسي رفضت تسريح الالعب.

وك��ان سانت إتيان أحد أع��رق األندية الفرنسية،
بلغ نهائي كأس أبطال األندية األوروبية عام 1976
وخسر بصعوبة أمام بايرن ميونيخ.

روما ضيف فياريال
وتبرز مباراة فياريال وروم��ا على ملعب األول
«مادريغال»  .ويعول روما صاحب املركز الثاني في
ال��دوري احمللي على ثنائي خط الهجوم البوسني
إدين دجيكو هداف الدوري اإليطالي برصيد  18هدفا ً،
وعلى العب خط وسطه املصري محمد صالح الذي
سجل  8أه��داف ،وق��دم أداء جيدا ً مع منتخب بالده
في كأس األمم األفريقية التي خسرت مصر مباراتها
النهائية أمام الكاميرون هذا الشهر.

وي��ب��رز أي��ض��اً الع���ب ال��وس��ط البلجيكي رادي���ا
ناينغوالن في حني يأمل القائد فرانشيسكو توتي
( 40عاما ً) أن يودع املالعب باللقب القاري.
وأنهى فريق العاصمة اإليطالية ال��دور األول من
دون خسارة متصدرًا مجموعته ،بينما انتظر منافسه
حتى اجلولة األخيرة لضمان تأهله.
وتتفوق األندية اإلسبانية في هذه البطولة منذ
اطالقها بصيغتها احلالية وتسميتها «يوروبا ليغ»،
فتوج أتلتيكو مدريد في  2010و ،2012وإشبيلية
في  2014و 2015و ،2016وكسر بورتو البرتغالي
وتشيلسي اإلنكليزي احتكارها للقب ف��ي 2011
و 2013تواليا ً.
وتستضيف ستوكهولم املباراة النهائية للبطولة
في  24مايو.

ماني يطالب ليفربول
بإنهاء الدوري بقوة
ق��ال س��ادي��و م��ان��ي مهاجم ليفربول إن��ه ينبغي
على فريقه عدم التأثر بالبداية السيئة لعام 2017
بل محاولة احلصول على داف��ع من ه��ذا األم��ر خالل
منافسات الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير يوم السبت
املاضي ليحقق انتصاره األول في الدوري خالل العام
اجل��اري بينما هو الفوز الثاني فقط للفريق في 11
مباراة .وقال ماني لوسائل إعالم بريطانية «من املبكر
ج��دا احلديث عما سيحدث لكن الثقة ع��ادت للفريق
اآلن .منلك فريقا بإمكانيات عالية .ما حدث يعتبر من
املاضي ».وتراجعت آمال ليفربول في املنافسة على
اللقب في األسابيع األخيرة بعد سلسلة من النتائج
املتواضعة والتراجع للمركز اخلامس بفارق  11نقطة
عن تشيلسي املتصدر بعد  25جولة.
وق��ال ماني «ال ميكن تغيير ما حدث لكن الدوافع
موجودة ملواصلة التطور وحتقيق أفضل شيء ممكن
حتى نهاية املوسم .هذه اللحظات ميكن أن حتدث خالل
املوسم».
وأضاف «عانينا من ثالثة أو أربعة أسابيع صعبة
لكننا تعافينا .يجب أن نتعامل مع مباراة مبباراة
ومحاولة الفوز بكل مباراة بداية من اآلن وحتى

ساديو ماني

نهاية املوسم ».وتابع «لدينا وقت للراحة ووقت
للمران ويجب استغالل ذلك ».وسيخوض ليفربول
معسكرا في اسبانيا ملدة خمسة أيام قبل أن يسافر
للعب يوم  27فبراير في ضيافة ليستر سيتي حامل
اللقب وصاحب املركز .17

روسيا تتعهد مبضاعفة اختبارات
املنشطات خالل 2017

أعلنت روسيا ،الثالثاء ،أنها ستضاعف اختبارات
املنشطات خالل  ،2017بعد تقرير مكالرين األخير
الذي اتهم أكثر من ألف رياضي روسي في التورط في
برنامج تعاطي املنشطات برعاية الدولة بني عامي
 2011و.2015
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ،فيتالي موتكو:
«رفعنا متويل وخدمات مكافحة املنشطات ،وسنجري
قرابة  6آالف اختبار للرياضيني ال��روس» .وأوضح
موتكو أن املتخصيني البريطانيني الذي أجروا  3آالف
و 100اختبار ،اكتشفوا إجمالي عشر حاالت تعاطي
مواد ممنوعة.
كما أكد« :نأمل أن يدرك اجلميع أنه في عام  2017ال
يوجد أي برنامج حكومي (لتعاطي املنشطات) وأنه
ال يوجد أي شخص يحمي أح��دا ..ال يجب أن تخلط
مكافحة املنشطات مع السياسة ..يجب أن يكون األمر

عمليا ..ومن يكسر القواعد عليه حتمل املسؤولية».
وأضاف أن  14رياضيا روسيا فقط هم من تعاطوا
مواد محظورة بغرض العالج ،في حني أن العدد في
بلدان أخرى وصل إلى  250حالة.
وك���ان وزي���ر ال��ري��اض��ة ال��روس��ي اجل��دي��د ،بافل
كولوبكوف ،الذي خلف موتكو في هذا املنصب ،نفى في
ديسمبر املاضي وجود أي برنامج حكومي في البالد
لتعاطي املنشطات ،ولكنه وعد بعدها مباشرة بأنه
سيحقق في البالغات الواردة في تقرير مكالرين الثاني
الصادر عن الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات.
كما أكد االحت��اد الدولي أللعاب القوى منذ أسبوع
استبعاد الرياضيني الروس من املشاركة في البطولة
الدولية املفتوحة التي ستقام في أغسطس املقبل في
العاصمة لندن ،باستثناء أولئك الذين سيشاركون
بصفة محايدة وليس حتت العلم الروسي.

تدريبات بوكا جونيورز تنتهي بعراك بني العبيه
اشتبك ب��األي��دي ،األرب��ع��اء ،ك��ل م��ن الع��ب��ي بوكا
جورنيورز األرجنتيني ،خوان مانويل إنساورالدي
وج��ون��اث��ان سيلفا ،خ�لال ت��دري��ب ال��ف��ري��ق ،وه��و ما
أغضب املدرب جييرمو باروس ليطردهما من احلصة
التدريبية .وتبادل الالعبان اللذان تشاركا في نفس
الفريق خالل التدريبات العديد من اللكمات ،لينتهي
األمر بتمزيق قميص إنساورالدي كما ظهر في الصور
التي بثتها قنوات التلفزيون احمللية.
كان املدافع إنساورالدي سب زميله العب الوسط
قبل بداية الشجار بسبب خطأ قام به أثناء املباراة

املصغرة ،التي تزامال فيها خالل التدريب ،وعلى ما
يبدو أن ذلك كان السبب في اندالعه .وحاول زمالؤهما
التفريق بينهما أمام ناظري املدرب الذي صرخ فيهما:
«فلتخرجا من امللعب ،وال تعودان مرة أخرى».
ويستعد بوكا جونيورز في هذه الفترة قبل بداية
النصف الثاني م��ن ال���دوري احمللي ال��ذي يتصدره
الفريق برصيد  31نقطة جمعها من  14مباراة.
واجلدير بالذكر أن هذه ليست امل��رة األول��ى التي
يتشاجر فيها مانويل إنساورالدي ،إذ فعلها قبل ذلك
في  2010مع زميله حينئذ خيسوس مينديز.

