
رياضة14 alwasat.com.kw

يستضيف فريق يوفنتوس، حامل 
اللقب، نظيره أتالنتا، صاحب املركز 
الثامن اليوم األحد في إطار اجلولة الـ 

26 من عمر الدوري اإليطالي.
ويلتقي يــوفــنــتــوس، الــوصــيــف، 
بــفــارق نقطة وحــيــدة خلف نابولي 
املتصدر، األربعاء املقبل، مجددا مع 
أتالنتا، في إياب املربع الذهبي لكأس 
إيطاليا، بعد فوز اليوفي، في مباراة 

الذهاب، بهدف دون رد.
ـــال دانــيــلــي روجـــانـــي، مــدافــع  وق
يوفنتوس »هناك الكثير من الالعبني 
الشباب في الفريق، من بينهم العبني 
إيطاليني، وهذا أمر رائع للكالتشيو، 
ــا، وهـــو خصم  ــوي ســنــواجــه فــريــقــا ق

نحترمه«.
ويلتقي في املباراة األخرى باملربع 
الذهبي لكأس إيطاليا، التسيو مع 
ميالن، بعد أن تعادال سلبيا في مباراة 

الذهاب التي جرت في ميالنو.
ويخرج نابولي، ملواجهة مضيفه 
كــالــيــاري، اإلثــنــني املقبل، فــي الوقت 
الــذي يلتقي فيه التسيو مع مضيفه 

ساسولو، وميالن مع مضيفه روما 
اليوم األحد.

ويحتل رومـــا، املــركــز الثالث في 
جدول الترتيب، ويتنافس مع التسيو 
وإنتر ميالن على التأهل لدوري أبطال 

أوروبا.
وخسر روما أمام مضيفه شاختار 
دونيتسك األوكــرانــي، بنتيجة 2-1، 
األربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لدوري 
ــا، لكن التركي سينجيز  أبطال أوروب
أوندير، سجل هدف الذئاب الوحيد، في 

الظهور األول له بالبطولة األوروبية.
ــر )20  ــدي ويــعــول رومـــا على أون
عاما(، الذي سجل 3 أهداف في آخر 4 

مباريات في الدوري اإليطالي.
ويأمل رومــا أن يكون أوندير، في 
أقــصــى توهجه خــالل املــبــاراة أمــام 
مــيــالن، يــوم األحـــد، مــن أجــل إنعاش 

اآلمال األوروبية.
ويلعب اليوم أيضا كروتوني مع 
سبال، وسامبدوريا مع أودينيزي، 
وفيورنتينا مع كييفو، وفيرونا مع 

تورينو.

دخول فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في مباراة سابقة

روما يخشى التعثر أمام ميالن.. واختبار صعب ليوفنتوس في »الكالتشيو«

لقطة من مباراة سابقة بني روما وميالن

قمة نارية بني مانشستر يونايتد وتشيلسي.. وتوتنهام يواجه كريستال باالس في »البرمييرليغ«

ليفربول يسعى لتحصني ماني بعقد جديد

ساديو ماني

الرياضة الروسية تتلقى ضربة 
جديدة باستبعاد ناديا سيرجيفا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أمس السبت إن رياضية 
الــزالجــات الروسية ناديا سيرجيفا اعترفت مبخالفة لوائح 
املنشطات ومن ثم مت استبعادها من دورة األلعاب األوملبية 

الشتوية احلالية في بيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية.
وأضافت احملكمة في بيان أن سيرجيفا التي احتلت املركز 12 
في منافسة الزالجات في الــدورة الشتوية احلالية سقطت في 
اختبار للكشف عن املنشطات خارج املنافسات خضعت له قبل 

يومني من السباق ومن ثم ألغيت نتيجتها في الدورة.
وبناء على املخالفة أوقفت سيرجيفا بصورة مؤقتة خالل 

الفترة التي تلي األوملبياد الشتوي.
وقال بيان احملكمة أيضا »اعترفت الرياضية مبخالفة لوائح 
املنشطات وألغيت نتيجتها في مسابقة الزالجات .. ومت استبعاد 
الرياضية من أوملبياد بيونغ تشانغ الشتوي 2018 وسيتم إلغاء 

اعتمادها في الدورة«.
وتأتي هذه اإلجراءات في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الدولية لبحث رفع اإليقاف عن اللجنة األوملبية 
الروسية والسماح للرياضيني الروس بحمل علم بالدهم خالل 

مراسم اختتام الدورة اليوم األحد.  

رقم قياسي للنرويج بعد حصولها 
38 ميدالية في األوملبياد على 

حصلت النرويج على برونزية في منافسات التزلج على 
املنحدرات الثلجية للفرق للرجال يوم السبت لترفع رصيدها إلى 
38 ميدالية في دورة بيوجنتشاجن احلالية وهي أكبر حصيلة 

ميداليات لدولة في دورة ألعاب شتوية واحدة.
وكــان الرقم القياسي السابق من نصيب الواليات املتحدة 
عندما نالت 37 ميدالية في نسخة فانكوفر 2010 لكن تفوق 
الــنــرويــج فــي الــزمــن على فرنسا فــي منافسات التزلج على 

املنحدرات الثلجية يوم السبت سمح لها بكسر الرقم القياسي.
وحصلت النرويج حتى اآلن على 13 ميدالية ذهبية و14 

فضية و11 برونزية. 

اإلهانات العنصرية ال تفارق بالوتيلي
حفظت النيابة العامة الفرنسية اجلمعة، شكوى مقدمة من 
املجلس املمثل للجمعيات السوداء في فرنسا، بسبب توجيه 
إهانات عنصرية ضد املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم 
نادي نيس، في مباراة فريقه ضد ديغون في 10 فبراير )شباط( 

املاضي.
وقال املجلس إن »حكم املباراة، نيكوالس راينفيل، لم يفعل 
شيئا إليقاف صيحات اجلماهير العنصرية ضد الالعب، ولذلك 

اعتبرت أن ما فعله يعد »تواطئا« فيما حدث«.
وصرحت نيابة ديغون أن لم يكن هناك أي تعد من جانب حكم 

املباراة، حسبما أفادت صحيفة ليكيب.
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بوشار تتوصل لتسوية مع االحتاد 
األميركي للتنس لتنهي نزاعا قضائيا

توصلت الكندية أوجيني بوشار لتسوية مع االحتاد األمريكي 
للتنس يوم اجلمعة بعدما رفعت دعوى قضائية ضده بسبب 
سقوطها في غرفة التدريب خالل بطولة أمريكا املفتوحة 2015 

مما أدى إلى انسحابها وإصابتها بارجتاج في املخ.
وحتيط السرية ببنود التسوية.

وقالت بوشار للصحفيني »مر عامان ونصف وأنا سعيدة جدا 
بأن القضية أغلقت«.

وأضافت املصنفة اخلامسة على العالم سابقا ووصيفة بطلة 
وميبلدون »أشعر بالتحرر وباالرتياح وبالسعادة اآلن«.

ــرت صحيفة نيويورك تاميز أن هيئة محلفني حكمت  وذك
لصالح بوشار يوم اخلميس وقضت بأن يدفع االحتاد األمريكي 
75 باملئة من التعويض إلى بوشار التي وجــدت الهيئة أنها 

تتحمل جزءا من اإلهمال وقدرت أن نسبتها 25 في املئة.
وقــال بنيديكت موريلي محامي بوشار لرويترز عبر بريد 
الكتروني »موكلتي جيني وأنــا في غاية السعادة بعد هذه 

التسوية«.
ــاف »نالت جيني حكما لصاحلها وأصبحت القضية  وأض
اآلن من املاضي وميكنها التركيز فقط في اللعب«. كما عبر 
آالن كامينسكي محامي االحتــاد األمريكي للتنس عن سعادته 
بالتسوية وقال عبر بريد الكتروني »أنا سعيد جدا بأن االحتاد 
األمريكي والسيدة بوشار وضعا نهاية للخالفات«. وعانت 
بوشار لتستعيد مستواها املعهود في السنوات األخيرة وحتتل 
حاليا املركز 116 في التصنيف العاملي ولم تتخط الدور الثالث 

في أي من البطوالت األربع الكبرى في آخر تسع محاوالت. 

من السهل نسيان وجود صراع بني مانشستر يونايتد 
وتشيلسي على احتالل أحد املراكز األربعة األولــى في 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم وذلك في خضم 
احلرب الكالمية الدائرة بني املدربني جوزيه مورينيو 
وأنطونيو كونتي قبل مواجهة الفريقني اليوم األحد في 

أولد ترافورد.
ومنذ اللحظة التي سحق خاللها تشيلسي بقيادة 
كونتي، مان يونايتد حتت قيادة مورينيو -4صفر في 
مستهل مشوار البلوز نحو نيل لقب الــدوري املوسم 
املــاضــي ظهرت حالة مــن التوتر احلــاد بــني املدربني 
املتوجني بلقب الــدوري في موسمهما األول مع النادي 
اللندني.واتسم اخلــالف هــذا املوسم بتبادل السباب 

والشتائم التي تطايرت في كل مكان.
ففي أكتوبر املاضي، قال مورينيو إن كونتي من نوع 
املدربني الذين »يصرخ ويصرخ ويصرخ عندما يتعرض 
العب لإلصابة« بينما رد كونتي بأن املدرب البرتغالي 
لم يكن يهتم مبا يحدث في النادي اللندني حينما كان 

مدربا له.
وبدت تعليقات مورينيو في يناير املاضي بأنه »ال 

يتصرف مثل املهرج على خط التماس« كما لو أنها 
موجهة لطريقة كونتي في التصرف على جانب امللعب.

حتى وإن لــم يكن مورينيو يقصده حتــديــدا إال أن 
كونتي ابتلع الُطعم ورد عليه متهما البرتغالي بفقدان 
الذاكرة رغم أن مالحظته األصلية، التي أوضحها فيما 

بعد، تتعلق »بخرف الشيخوخة«.
وزاد مورينيو من التوتر مع كونتي بتعليقه حول 
عملية التالعب في نتائج املباريات في إشــارة إليقاف 
املدرب اإليطالي أربعة أشهر في موسم 2013-2012 
لعدم إبالغه عن حدوث تالعب في نتائج مباريات فريقه 

السابق سيينا.
وقــال مورينيو: »أعتقد أنني سأظل أرتكب بعض 
األخطاء.. ما لم يحدث قط أو من املستحيل حدوثه إيقافي 

بسبب التالعب في نتيجة مباراة«.
وأكد مورينيو أنه يحتفظ بعالقات طيبة مع ناديه 
السابق تشيلسي رغم التصريحات األخيرة التي أطلقها 

أنطونيو كونتي الذي خلفه في تدريب الفريق اللندني.
واختار مورينيو جتنب احلديث عن هذه املشاحنة 
في املؤمتر الصحفي يوم اجلمعة واصفا كونتي بأنه 

»مــدرب جيد جدا« مفضال احلديث عن مسيرته املهنية 
مع تشيلسي التي حقق خاللها ثالثة ألقاب للدوري في 

فترتني تولى فيهما تدريب الفريق.
وقال مورينيو «أحتفظ بعالقة طيبة مع اإلدارة وال 
أنسى أبدا موقفهم الودود معي في أحلك فترات حياتي 
وقت وفاة والدي. أشعروني في ذلك الوقت كأنني صديق 

قدم كل ما في وسعه للنادي الذي يحترمه ويقدره.
»ولهذا فإن العالقات مع إدارة تشيلسي كانت دائما 
جيدة وكذلك مع الالعبني. ال أشعر بأي مشكلة وال أحمل 

أي شعور بالندم على ما فات«.
ويستبعد مورينيو حــدوث أي مشاكل بينه وبني 

جمهور تشيلسي أيا كانت نتيجة املباراة.
وأوضـــح »لــن تــكــون هــنــاك مشاكل على اإلطــالق 

فاجلمهور هو اجلمهور«.
ــارع مورينيو للثناء على بــول بوجبا صاحب  وس
صفقة االنتقال القياسية بعد تقارير عن توتر العالقات 
بعد ان استبعد مورينيو العــب الوسط الفرنسي من 
ــدون أهـــداف أمــام  التشكيلة األساسية فــي التعادل ب
أشبيلية اإلسباني في ذهــاب دور الستة عشر لدوري 

أبطال أوروبا.
لكن بوجبا حل بديال للمصاب أندير هيريرا بعد 17 

دقيقة من املباراة.
وقال مورينيو «شاهدمت املباراة أمام أشبيلية. عندما 
ــر أصعب من أن تشارك منذ  تشارك بديال يكون األم

البداية.
«فعندما يكون الالعب مشاركا في املباراة من بدايتها 
يكون له استعدادات من نوع آخر أكثر سهولة. أعتقد انه 

قدم مباراة إيجابية للغاية لصالح الفريق.
»أظهر احترافيته بالفعل . فرغم أنه كان احتياطيا 
لكنه كان مستعدا للعب وتقدمي العون للفريق. وهذا ما 

فعله«. 
وشعر كونتي، الــذي نفى على الـــدوام ارتكابه أي 
ــف مورينيو  مخالفات في هــذا األمــر، بالغضب ووص

»بالتافه« لتزداد حدة التوتر بينهما.
لذلك ستسيطر على املباراة شعور كل مدرب بذاته 
وصراعهما على حسم نقاط املباراة وسعي كل منهما 

لتعزيز مركزه خلف مانشستر سيتي املتصدر.
ويتقدم يونايتد وتشيلسي بأربع نقاط ونقطة واحدة 

على الترتيب على توتنهام هوتسبير صاحب املركز 
اخلامس الذي ميكن أن يزيد الضغط على الفريقني في 
حال فوزه على ملعب كريستال باالس في مباراة ستقام 

في وقت مبكر من يوم األحد.
وستكون الراهنات كبيرة حقا قبل املباراة، حتى بدون 
التراشق اللفظي الذي سبقها، حيث سيحرص مورينيو 
على جتنب اخلسارة الرابعة في خمس مباريات أمام 

تشيلسي منذ انتقاله لتدريب مان يونايتد في 2016.
وبالتأكيد ال يريد املدرب البرتغالي سماع الهتافات 
التي تطلقها جماهير تشيلسي نحوه بقولها »لم تعد 
ــالق« رغم أن هذه اجلماهير هي  االستثنائي على اإلط
ذاتها الــذي هتفت باسمه بعد فــوزه بسبعة ألقاب مع 
الفريق اللندني خــالل فترتني من بينها ثالثة ألقاب 

للدوري.
واستطاع تشيلسي االستفادة من يوم إضافي بعد 
تعادله على ملعبه 1-1 مع برشلونة في دوري أبطال 
أوروبا يوم الثالثاء املاضي عكس يونايتد الذي تعادل 
سلبيا في إشبيلية بعدها بيوم لكنه بالتأكيد سيغامر 

بشكل أكبر أمام فريق كونتي.

قال االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اجلمعة، إنه 
»يثق متاما في إجراءاته األمنية خالل كأس العالم 
في روسيا، بعد تعرض جماهير الدولة املضيفة 
النتقادات جديدة، إثر حوادث عنف قام بها مشجعو 
سبارتاك موسكو اخلميس أسفرت عن وفاة شرطي 

بأزمة قلبية«.
وتوفي الشرطي في مستشفى في مدينة بلباو 
شمال إسبانيا نقل إليها بعد تعرضه ألزمة قلبية، 
عندما كانت قــوات الشرطة حتــاول السيطرة على 
اشتباكات في الشوارع بني جماهير الفريق الروسي 
وأتلتيك بيلباو في إياب دور 32 للدوري األوروبي 

على ملعب سان ماميس.
والــقــي القبض على تسعة أشــخــاص عقب هذه 
االشتباكات. وذكــرت صحيفة إل موندو اإلسبانية 
أن اثنني من جماهير سبارتاك نقال إلى املستشفى 

وأحدهما كان مصابا بطعنات.
وتنطلق كــأس العالم في 14 يونيو في روسيا 

ووضعت السلطات احمللية إجــراءات أمنية صارمة 
للسيطرة على املشاغبني مبا في ذلك جماهير روسيا 
التي تسببت في مشاكل واضطرابات خالل بطولة 

أوروبا 2016 في فرنسا وبطوالت كروية أخرى.
وقال متحدث باسم »فيفا«: »فيما يتعلق بتأمني 
كــأس الــعــالــم 2018 فــإن »فــيــفــا« يثق متــامــا في 
الترتيبات األمنية وإجــراءات التأمني الشاملة التي 
وضعتها السلطات الــروســيــة واللجنة املنظمة 

احمللية«.
ــاب في دور  وفــاز سبارتاك 2-1 في مباراة اإلي
32 لكنه ودع البطولة بالهزمية 4-3 في مجموع 

املباراتني عقب خسارته 3-1 في موسكو في الذهاب.
وستعود اجلماهير الروسية إلى إسبانيا الشهر 
املقبل، بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 التي جرت 
اجلــمــعــة، عــن مــواجــهــة لوكوموتيف موسكو مع 
أتلتيكو مدريد. وستقام مباراة الذهاب في العاصمة 

اإلسبانية في الثامن من مارس املقبل.

رغم الشغب.. »فيفا« يثق في إجراءات 
تأمني مونديال روسيا

قال احتــاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم إن نهائي 
كأس ليبرتادوريس سيقام من مباراة واحدة في مكان 

محايد ألول مرة بداية من نسخة 2019.
ــه سيتم  ــى أن ـــار احتـــاد أمــريــكــا اجلنوبية إل وأش
التخلي عن نظام خوض النهائي من مباراتي ذهاب 
وإياب وذلك ألول مرة منذ انطالق البطولة في 1960، 
وسيعلن عن املدينة التي ستستضيف املباراة النهائية 

في وقت الحق.
ــال رئيس االحتـــاد أليخاندرو دومينغيز في  وق
بيان: »باإلضافة إلى حتقيق أرباح أكبر الستثمارها 
في تطوير الرياضة ستكون املباراة النهائية الواحدة 
فرصة رائعة ألمريكا اجلنوبية وخطوة هائلة لتحسني 
البنية التحتية وطرق تنظيم البطوالت وأنظمة األمن 

ووسائل الترفيه في اإلستادات«.
وأضــاف: »ستجذب الفكرة األنظار إقليميا وعامليا 

إلى بطوالتنا وأنديتنا والعبينا«.
وجــاء الــقــرار إلعطاء كــأس ليبرتادوريس بريقا 
أكبر على غرار بطولة دوري األبطال التي تعادلها في 

أوروبا وجتلب أرباحا طائلة.
ولكن على األرجح سيتسبب القرار في اعتراضات 
املشجعني حول القارة بسبب انخفاض القوة الشرائية 
مقارنة بــأوروبــا، فضال عن طــول الرحالت اجلوية 

وصعوبة االتصاالت وارتفاع ثمن اخلدمات.
وأوضح االحتاد أن الفائز باللقب في النسخة املقبلة 
سيحصل على 8 ماليني دوالر على األقل أي أكبر من 
مكافأة الفائز بلقب العام اجلاري بفارق مليوني دوالر.

ــى الذي  لكن تظل هــذه القيمة أقــل من املبلغ األدن
حتصل عليه الفرق مقابل التأهل لدور املجموعات في 
دوري أبطال أوروبا ويبلغ 12.7 مليون يورو )15.6 

مليون دوالر(.

نهائي كأس ليبرتادوريس من مباراة واحدة 
2019  تغلبت الروسية داريا كاساتكينا على منافستها بدءا من نسخة 

جاربني موجوروزا املصنفة الثانية لتبلغ نهائي 
بطولة دبي للتنس يوم اجلمعة بينما اجتازت ايلينا 
سفيتولينا حاملة اللقب عقبة اجنليك كيربر املصنفة 

االولى عامليا سابقا.
وأنقذت كاساتكينا املصنفة 24 عامليا ثالث نقاط 
حلسم املباراة وقدمت عرضا قويا لتفوز على املصنفة 

الثالثة عامليا موجوروزا 3-6 و7-6 و1-6.
وبدأت موجوروزا املباراة بقوة لتحسم املجموعة 
األولى لكن منافستها أظهرت مقاومة كبيرة لتدفع 

املجموعة الثانية لشوط فاصل.
ووقف احلظ إلى جوار كاساتكينا بعدما جاء قرار 

تقنية عني الصقر لصاحلها في احدى النقاط املهمة.
وقالت كاساتكينا في مقابلة بعد املباراة »كنت 
ــكــرة خــرجــت مــن املــلــعــب لــكــن احلــظ  أعــتــقــد أن ال

خدمني«.
وفــازت الالعبة الروسية باملجموعة الثانية 
وكسرت ارسال موجوروزا ثالث مرات في الثالثة 

لتحقق الفوز في نحو ساعتني ونصف من اللعب.
وهو أول انتصار حتققه الالعبة الروسية البالغة 
من العمر 20 عاما على منافستها االسبانية لتواصل 
عروضها القوية أمام املصنفات اخلمس االوائل في 
التصنيف حيث فازت في خمس من ثماني مواجهات 

أمامهن.
واضــافــت كاساتكينا »حــاولــت القتال على كل 
كرة الن جاربني تلعب بشكل ال يصدق. تسدد بقوة 

كبيرة وتلعب بسرعة. حاولت مجاراتها«.
وتابعت »النهائي سيقام وأمتنى أن أقــدم أداء 

جيدا بعد أن وضعت كل طاقتي في هذه املباراة«.
وستقابل كاساتكينا منافستها سفيتولينا 
املصنفة الرابعة عامليا التي فــازت بسهولة على 

كيربر 6-3 و6-3 في الدور قبل النهائي.
وبــذلــك تكون الالعبة األوكــرانــيــة البالغة من 
العمر 23 عاما قد فــازت في اخر خمس مواجهات 
أمام منافستها الفائزة بلقبني في البطوالت االربع 

الكبرى. 

كاساتكينا تهزم موجوروزا وتواجه 
سفيتولينا في نهائي بطولة دبي للتنس

ــدرب ليفربول املنافس في  قــال يــورجــن كلوب م
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم إنه ال يكشف سرا 
عندما يقول إن فريقه يسعى لتأمني مستقبل ساديو 
ماني مع تطلع ليفربول لتعزيز تشكيلته استعدادا 

للموسم املقبل.
ــي، الـــذي انــتــقــل إلـــى لــيــفــربــول من  ــان وســجــل م
ساوثامبتون في 2016، أول ثالثية له مع الفريق في 
الفوز -5صفر على بورتو في ذهاب دور الستة عشر 

في دوري أبطال أوروبا األسبوع املاضي.
وميتد عقد الالعب البالغ من العمر 25 عاما حتى 
2021 لكن وسائل إعــالم بريطانية أشــارت إلى أن 
الالعب قد يحصل على مكافأة من خالل االتفاق على 

عقد جديد.
وردا على سؤال حول عقد ماني قال كلوب «ال يوجد 

ما أحتدث بشأنه. ال توجد أخبار جديدة.
»نريد اإلبــقــاء على ماني بني صفوفنا لكن عقده 
ــزال ســاريــا  وهــو أمــر ال ميكن التصرف حياله.  ال ي
لكننا نريد احلفاظ على الفريق باإلضافة إلى تعزيز 

التشكيلة في املستقبل. وهذا أمر طبيعي متاما«.
وقال كلوب «أنا سعيد للغاية ألننا لم نلعب مباشرة 
بعد مباراة بورتو ألن األمر كان سيكون صعبا بعد أن 

قدمنا هذا األداء اجليد وحققنا هذه النتيجة الكبيرة.


