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أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« عن تخصيص جائزة 
أفضل العب في املباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكتب االحتاد في بيان على موقعه الرسمي أنه سيبدأ في اعتماد 
اجلائزة اجلديدة خالل مباريات الدور ثمن النهائي.

وق��ال يويفا إنه اختار جلنة مكّونة من مجموعة من املدربني 
احلاليني والالعبني القدامى الذين سيختارون أفضل العب في 

املباراة وفقاً ملقاييس محّددة.
وضمت اللجنة كل من احلارس األيرلندي باكي بونر صاحب 
ال��� 600 م��ب��اراة م��ع سلتيك االسكتلندي ب��ني 1978 و1998، 
واالل��روم��ان��ي كوزمني كونترا الالعب السابق مليالن اإليطالي 
وأتلتيكو مدريد اإلسباني، وأيتور كارنكا الالعب السابق ألتلتيك 

بلباو وريال مدريد ومساعد مورينيو في النادي امللكي.
وضمت القائمة أي��ض��اً النجم األي��رل��ن��دي روب��ي ك��ني الالعب 
السابق لليفربول وتوتنهام والكثير م��ن األن��دي��ة األوروب��ي��ة 
األخرى، واإلسباني روبيرتو مارتينيز مدّرب املنتخب البلجيكي 
وخينيش ميلينديث املسؤول عن منتخبات الشباب في االحتاد 
اإلسباني وفيل نيفيل الالعب السابق ملانشستر يونايتد واملدرب 
احلالي ملنتخب سيدات إنكلترا وخبير التدريب النمساوي ويلي 

روتنشتاينر ومدّرب املنتخب اإلنكليزي غاريث ساوثغايت.

مواجهة غامضة بني توتنهام واليبزيغ 
يدخل اليبزيغ األملاني اختباره القاري األول 
أم��ام ن��اٍد إنكليزي، عندما يحل اليوم األربعاء 
ضيفاً على توتنهام الوصيف في ال��دور ثمن 

النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب “توتنهام هوتسبور” في 
لندن املباراة األولى في أوروبا لاليبزيغ ضد ناٍد 
إنكليزي. وهي املشاركة الثانية للفريق األملاني 
في املسابقة، ويخوض األدوار اإلقصائية للمرة 
األول���ى بعد خ��روج��ه م��ن دور املجموعات في 

املوسم ما قبل املاضي.
وبلغ توتنهام ثمن النهائي بحلوله ثانياً 
ف��ي املجموعة الثانية خلف ب��اي��رن ميونيخ 
األملاني، بينما تصدر اليبزيغ السابعة أمام ليون 

الفرنسي.
وبلغ سبيرز املباراة النهائية املوسم املاضي 
بقيادة مدّربه السابق األرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول.
وعلى رغم اخلبرة القارية األوسع التي يتمتع 
بها ال��ن��ادي اإلنكليزي السيما مدربه احلالي 
البرتغالي جوزيه مورينيو املتّوج باللقب مرتني 
)م��ع بورتو في 2004 وإنتر ميالن اإليطالي 
2010(، ال يتوقع أن يكون اليبزيغ لقمة سائغة، 
إذ يقدم مستويات مميزة هذا املوسم أتاحت له 
احتالل املركز الثاني في البوندسليغا بفارق 

نقطة يتيمة عن بايرن املتصدر.
ويسعى اليبزيغ الذي تأسس عام 2009، إلى 

لقب أول في البوندسليغا.
وبعد إقالة بوكيتينو في نوفمبر املاضي، 
جنح مورينيو في حتسني نتائج النادي اللندني 
صاحب امل��رك��ز اخل��ام��س ف��ي ال���دوري املمتاز، 
بفارق نقطة عن تشلسي ال��راب��ع، آخ��ر املراكز 

املؤهلة لدوري األبطال.
ويحظى توتنهام مبدرب يتمتع بخبرة قارية 
واسعة، رغم أن الرياح ال جتري دوما كما تشتهي 
سفنه، إذ لم يتخَط الدور ثمن النهائي منذ 2014، 
حني خسر مع تشيلسي في نصف النهائي أمام 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويدخل “سبيرز” مباراة الذهاب بعد خمس 
مباريات دون خسارة في مختلف املسابقات 
حقق خاللها أربعة انتصارات، آخرها 3-2 على 
مضيفه أستون فيال في ال��دوري احمللي األحد 
بهدف قاتل للكوري اجلنوبي سون هيونغ-مني 

أصيب بكسر في ذراعه وسيغيب عن املباراة.
وف��ي غياب قائد املنتخب اإلنكليزي هاري 
كاين املصاب، وانتقال صانع األلعاب الدمناركي 
كريستيان إريكسن إلى إنتر، يعول مورينيو في 
خط املقدمة على ديلي ألي والبرازيلي لوكاس 
مورا واألرجنتيني اريك الميال، بينما يأمل في أن 
يكون القائد حارس املرمى هوغو لوريس العائد 

حديثاً من إصابة طويلة، في أفضل مستوياته 
للحفاظ على شباك نظيفة قبل لقاء اإلي��اب في 

أملانيا في 10 مارس املقبل.
في املقابل، يعلق امل��درب يوليان ناغلسمان 
آماله على مهاجمه تيمو فرنر، ثاني ترتيب هدافي 
البوندسليغا )20 خلف مهاجم بايرن البولندي 
روب���رت ليفاندوفسكي م��ع 23(، والنمسوي 

مارسيل سابيتزير العب خط الوسط.
وهي املرة الثانية التي يشارك فيها اليبزيغ، 
وصيف كأس أملانيا املوسم املاضي، في دوري 
األبطال بعد موسم 2017-2018، حني شارك 
بصفته وصيفاً لبايرن في البوندسليغا عام 

.2017
أتاالنتا وفالنسيا

وفي املواجهة الثانية يأمل أتاالنتا اإليطالي 
ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي املسابقة للمرة األول���ى في 
تاريخه ف��ي مواصلة حلمه وحتقيق نتيجة 
إيجابية ف��ي ذه��اب ثمن النهائي أم��ام ضيفه 

فالنسيا اإلسباني.
  ويعيش أتاالنتا احللم في املسابقة القارية 
األه��م بعدما ح��ل ثالثا ف��ي ال���دوري اإليطالي 
املوسم امل��اض��ي، وبلغ األدوار االقصائية من 
املشاركة األول��ى بعدما حل وصيفا ملانشستر 

سيتي اإلنكليزي في املجموعة الثالثة.
من جهته، تصدر فالنسيا املجموعة الثامنة 

أمام تشيلسي.
ويطمح النادي اإلسباني لبلوغ ربع النهائي 
للمرة األولى منذ 13 عاما، علما بأنه يشارك في 
ثمن النهائي للمرة الرابعة، واألولى منذ 2012-

.2013
ول��م يعرف أتاالنتا طعم اخلسارة في آخر 
أربع مباريات في “سيري أ”، ففاز بثالث منها 
آخ��ره��ا أم���ام روم���ا )2-1( األح���د ف��ي املرحلة 
الرابعة والعشرين، وه��و يحتل حاليا املركز 

الرابع بفارق ست نقاط أمام قطب العاصمة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ي��دخ��ل فالنسيا وص��ي��ف بطل 
املسابقة عامي 2000 و2001، لقاء ملعب سان 
سيرو )ال���ذي يعتمده أتاالنتا ق��اري��ا ب��دال من 
ملعبه “جيويس ستاديوم”( بعد تعادل 2-2 
مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الليغا اجلمعة، وهو 
يحتل املركز السابع بفارق نقطتني عن نادي 

العاصمة الرابع.
وسيقود السلوفيني جوزيب إيليتشيتش 
خ��ط امل��ق��دم��ة ف��ي أت��االن��ت��ا، وه��و راب���ع هدافي 
ال��دوري اإليطالي هذا املوسم برصيد 14 هدفا، 
فيما سيعول امل���درب ألبيرت سيالديس على 
األوروغوياني ماكسيميليانو غوميز الذي سجل 

تسعة أهداف في الليغا هذا املوسم.
ويقام لقاء اإلياب في العاشر من مارس املقبل 

على ملعب “مستييا”.

كورونا يؤجل بطولة كرة طائرة 
شاطئية في الصني

قال االحتاد الدولي للكرة الطائرة إنه قرر تأجيل بطولة شاطئية 
في الصني إلى ما بعد أوملبياد طوكيو 2020؛ بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
وانضمت البطولة التي كان من املقرر إقامتها في الفترة من 22 
وحتى 26 أبريل إلى سلسلة طويلة من األح��داث الرياضية التي 

تأثرت بالفيروس الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1700 شخص.
وق��ال االحت��اد الدولي في بيان: »صحة ورفاهية الرياضيني 
واملسؤولني واجلماهير هما األولوية لنا لذا اتفقنا بالتراضي أن 

تأجيل البطولة إلى وقت الحق هو القرار األفضل للجميع«.
وتأجلت بطولة العالم أللعاب القوى داخل القاعات التي كان من 

املقرر إقامتها في ناجنينغ في الصني إلى العام املقبل.
كما ألغى االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى بطولة داخل القاعات 

هذا الشهر.
وقرر االحت��اد الدولي للسيارات تأجيل جائزة الصني الكبرى 

ببطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات.

ريبيتش يتألق مجددا ويعيد ميالن 
إلى االنتصارات في »الكالتشيو«

أضاف املتألق الكرواتي أنتي ريبيتش الضيف تورينو إلى الئحة 
ضحاياه، بتسجيل هدف الفوز لفريقه ميالن -1صفر في املباراة 
بينهما في ختام املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
ورفع ريبيتش رصيده الى خمسة أهداف في آخر خمس مباريات 
في الدوري، بتسجيله هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 25، ليمنح 
الفريق اللومباردي ف��وزه األول بعد مرحلتني اكتفى خاللهما 
بالتعادل مع فيرونا 1-1، واخلسارة أمام غرميه انتر 2-4 بعد 

تقدمه بهدفني أولهما لريبيتش.
وتقدم ميالن من املركز العاشر إلى الثامن، برصيد 35 نقطة 
تساويا بالنقاط مع فيرونا السادس وبارما السابع، وبات قريبا 
من املركز اخلامس املؤهل إلى ال��دوري األوروب��ي »يوروبا ليغ«، 

والذي يحتله روما )39 نقطة(.
في املقابل، تلقى تورينو اخلسارة اخلامسة تواليا والثالثة 
عشرة في املوسم، ما وضعه في املركز الرابع عشر برصيد 27 

نقطة.
ويعاني تورينو املتوج بطال إليطاليا سبع مرات آخرها موسم 
1975-1976، في الفترة األخيرة، حيث فقد 20 نقطة في آخر 10 

مباريات.
وعلى رغم تفوق الضيوف، اال ان املباراة لم تشهد العديد من 
الفرص املباشرة من الطرفني، وكان احلاضر-الغائب مهاجم ميالن 
السويدي املخضرم زالتان ابراهيموفيتش الذي اكتفى بتسديدتني 

لم تثمرا )20 و78(.
وأتى هدف املباراة من كرة متقنة من منتصف امللعب وصلت إلى 
البرازيلي لوكاس باكيتا الذي حاول التقدم لكنه خسرها، فآلت 
إلى زميله اإلسباني سامو كاستيليخو الذي هيأها وتقدم بها على 
اجلهة اليمنى قبل ان ميررها عرضية الى ريبيتش املتواجد عند 
نقطة اجلزاء، فاستقبلها بتسديدة بيمناه مباشرة على ميني حارس 

تورينو سيلفاتوري سيريغو )25(.
وهو اللقاء الثاني بني الفريقني خالل نحو ثالثة أسابيع، بعدما 
تواجها في الدور ربع النهائي ملسابقة كأس إيطاليا وكان الفوز 
لصالح الفريق اللومباردي 4-2 بعد التمديد، اثر انتهاء الوقت 

األصلي بالتعادل 2-2.

أكد الدولي املالي موسى ماريغا العب فريق بروتو 
البرتغالي لكرة القدم، أنه لم يكن قادرا على البقاء على 
أرض امللعب بعدما شعر ب� »إذالل كبير« جراء االساءات 
العنصرية من املشجعني في مباراة ضمن الدوري احمللي 

ضد فريقه السابق فيتوريا غيمارايش األحد.
وق��ال ماريغا إلذاع���ة »أر أم س��ي« الفرنسية »مع 
االه��ان��ات وصيحات ال��ق��ردة التي واجهتها، ل��م يكن 

بوسعي البقاء على هذا العشب«.
وتابع »انه إذالل كبير ال ميكن البقاء كهذا ومواصلة 
اللعب في حني ان بعض األشخاص يسخرون من لون 

بشرتك«.
وسجل ماريغا )28 عاما( املولود في فرنسا، هدفا 
لبورتو ف��ي مرمى فريقه السابق املضيف فيتوريا 
غيمارايش، في املباراة التي انتهت بفوز األول 1-2 
ضمن املرحلة احلادية والعشرين من ال��دوري احمللي. 
وأثار الهدف الذي جاء في الدقيقة 60، استياء مشجعي 
املضيف الذين عمدوا ال��ى إط��الق »صيحات القردة« 

حياله، ما دفعه ملغادرة امللعب بعد 11 دقيقة.
وح��اول العبو الفريقني وم��درب بورتو سيرجيو 
كونسيساو ثني ماريغا عن مغادرة امللعب، لكن رفض 
وواصل طريقه نحو غرف تبديل املالبس، وسط تواصل 
الصيحات من املدرجات، والتي رد عليها بحركات بيديه.

وتأتي هذه احلادثة لتضاف الى سلسلة من اإلساءات 
ذات الطبيعة العنصرية شهدتها مالعب ك��رة القدم 
األوروبية في األشهر املاضية حيال العبني ذوي بشرة 
س��وداء، ما دفع السلطات الكروية الى فتح إج��راءات 
تأديبية بحق احت���ادات وطنية وأن��دي��ة على خلفية 

تصرفات مشجعيها.
وأث��ارت احلادثة موجة من االستياء والتضامن مع 

ماريغا في البرتغال.
وأوض��ح الالعب في تصريحاته »ك��ان األم��ر أكثر 
صعوبة )األح��د(. حاليا الوضع أفضل. منذ أن رأيت 
ابني، عادت االبتسامة الى وجهي كل رسائل الدعم التي 

تلقيتها أعطتني األمل«.
وأبدى ماريغا صدمته من أن السلوك العنصري جاء 
من مشجعي فريق سبق له الدفاع عن ألوانه، واصفا 

املشجعني الذين قاموا بذلك ب� »األغبياء«.
وح��ازت القضية على اهتمام كبير على املستويني 

الرسمي والرياضي.
وأش��ار االحت��اد البرتغالي لكرة القدم في بيان الى 
ان »موسى ماريغا كان عرضة الهانات عنصرية يجب 

معاقبتها بشدة«، متعهدا ب�«بذل كل ما في وسعه لضمان 
أال متر هذه احلادثة العنصرية دون عقاب«.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو 
كوستا عن تضامنه مع الالعب و«الرفض التام لهذا 
النوع من السلوك«، في حني حذر رئيس اجلمهورية 
مارسيلو ريبيلو دي س��وزا من العواقب »املأسوية« 

للعنصرية.
كما أف��اد االحت��اد املالي لكرة القدم انه »تابع بقلق 
وسخط األعمال العنصرية التي تعرض لها مهاجم 

+نسور مالي+«.
وأث���ارت محاولة العبي الفريقني ثني الالعب عن 
مغادرة امللعب، انتقادات واسعة، اذ اعتبر العديد من 
املعلقني انه كان يجدر بهؤالء التضامن مع الالعب على 

أرض امللعب عوضا عن محاولة إبقائه فيه.
ورأى النجم السابق لكرة القدم الهولندية رود غوليت 

ان ذلك »خّيب أملي«.
وأضاف »أحّمل الالعبني اآلخرين املسؤولية. عليهم 
الدفاع عنه ال يجب ان يكون األم��ر مسؤولية الالعب 

املعني فقط«.
»كلنا ماريغا«

وف��ي حني أعلنت الشرطة البرتغالية انها تدرس 
لقطات كاميرات املراقبة داخ��ل امللعب للتعرف الى 
املشجعني ال��ذي��ن أطلقوا الصيحات املهينة، شكلت 
احلادثة عنوانا رئيسيا في الصحف البرتغالية الصادرة 

اإلثنني.
ودافعت الصحف الرياضية عن الالعب الذي ارتدى 

ألوان فيتوريا غيمارايش بني 2016 و2017 على سبيل 
اإلعارة من بورتو، بعناوين من قبيل »جرمية« )صحيفة 

»ريكورد«(، »كلنا ماريغا« )صحيفة »آ بوال«(.
وعلق ال��ن��ادي املضيف على ما ج��رى بالتأكيد في 
بيان انه يعتزم »حظر أي مظهر من مظاهر العنف أو 

العنصرية أو عدم التسامح«.
لكن هذا املوقف لم ينعكس اجماعا في أوساط جمهور 
الفريق.فقد نشرت املجموعة األساسية ملشجعيه بيانا 
انتقدت فيه »اآللة اإلعالمية التي رأت فقط +العنصرية+ 

ضد الالعب ولكن ليس عنصريته هو«.
واعتبر النائب اليميني أندريه فنتورا انه »إذا كانت 
ثمة مواقف عنصرية جتاه ماريغا أو إذا استفز ماريغا 

مشجعي فيتوريا، علينا أن ندين الطرفني«.

موسى ماريغا

أوروبا أبطال  دوري  نهائي  ثمن  في  فالنسيا  أمام  حلمه  ملواصلة  يسعى  أتاالنتا 

»إذالل« االساءات العنصرية دفع ماريغا إلى مغادرة امللعب

alwasat.com.kw

هاري كني في تدريبات توتنهامموينيو متحدثاً في املؤمتر الصحافي

مقر االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«

تسديدة ريبيتش في طريقها إلى شباك تورينو

يويفا يخصص جائزة جديدة ملباريات دوري أبطال أوروبا

إيقاف
 العداء جريجز 

4 أعوام
قالت وحدة نزاهة ألعاب 
القوى إن العداء فيرخيليو 
ج��ري��ج��ز ال���ق���ادم م��ن بنما 
عوقب باإليقاف ل� 4 أعوام 
بسبب التالعب ف��ي نتائج 
سباق في محاولة للمشاركة 

في بطولة العالم 2017.
وأضافت جلنة االنضباط 
ب��االحت��اد ال��دول��ي أللعاب 
ال��ق��وى إن جريجز، البالغ 
عمره 25 سنة، وبطل أمريكا 
اجلنوبية ف��ي سباق 200 
متر داخ���ل ال��ق��اع��ات، تقبل 
االت��ه��ام بانتهاك اللوائح 
ولن يشارك حتى 23 يوليو 

.2021
وأوضحت املعلومات التي 
ُقدمت إلى جلنة االنضباط 
أن جريجز أرسل إلى احتاد 
ب��ن��م��ا ألل���ع���اب ال���ق���وى في 
2017 وثيقة تضمنت نتائج 
بطولة مزعومة حقق فيها 
10.11 ثانية في سباق 100 
متر، وهو زمن ضمن معايير 
التأهل لبطولة العالم 2017 

في لندن.
ل��ك��ن حت��ق��ي��ق��ات جلنة 
البطوالت في االحتاد الدولي 
اكتشفت أن النتائج متعلقة 
ب��ب��ط��ول��ة ف��ي ت��ك��س��اس مت 
التالعب في نتيجتها بتغيير 
املوعد واملكان واسم العداء 

الذي حل في املركز الثاني.
وق��ال��ت واح���دة النزاهة 
إن جريجز لم يتم اختياره 
للمشاركة في بطولة العالم 
2017، واعترف في 2018 
ب���إرس���ال ال��وث��ي��ق��ة بعدما 

تالعب فيها شخص آخر.
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