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ُتسحب اليوم
قرعة الدور
نصف النهائي
من منافسات
أبطال أوروبا،
في مقر االتحاد
األوروبي لكرة
القدم (يويفا)،
بمدينة نيون
السويسرية،
وتتنافس
فرق موناكو
الفرنسي
وأتلتيكو وريال
مدريد اإلسبانيان
ويوفنتوس
اإليطالي على
اللقب القاري
هذا الموسم.

قرعة دوري األبطال
فرق المربع الذهبي تنتظر نتائج القرعة (األناضول)

أتلتيكو مدريد
يفتقد خوانفران ثالثة
أسابيع لإلصابة

فيفا يطرح
تذاكر مباريات كأس
القارات للبيع

تيري :ارتداء شارة
قيادة تشلسي كان
شرفًا عظيمًا

يغيب الظهير األيمن لفريق أتلتيكو مدريد
اإلسباني خوانفران توريس ثالثة أسابيع على
األقل بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى،
وفقا ملا أظهرته الفحوصات الطبية .وسيفتقد
أتلتيكو بالتالي لالعب خالل األربع مواجهات
القادمة في الليغا ،وكذلك مباراة ذهاب نصف
نهائي دوري أبطال أوروبا .وخرج خوانفرن بسبب
اإلصابة في الدقيقة  55بمباراة إياب ربع نهائي
دوري األبطال أمام ليستر سيتي اإلنكليزي.

بدأ االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عملية
بيع تذاكر مباريات كأس العالم للقارات التي
تحتضنها روسيا في الفترة ما بني  17يونيو/
حزيران وحتى  2يوليو /تموز املقبلني ،وذلك
من خالل فتح ثالثة منافذ في العاصمة موسكو
ومدينة سان بطرسبرغ وسوتشي .ويمكن
للجماهير الحصول على التذاكر يدا بيد من خالل
هذه املنافذ حتى موعد املباراة النهائية والتي
ستحتضنها مدينة سان بطرسبرغ.

ودع جون تيري ،قائد ومدافع تشلسي اإلنكليزي،
جماهير الفريق اللندني وذلك بعدما أعلن أنه
سيرحل عنه بنهاية املوسم ،وذلك من خالل رسالة
أكد فيها أنه كان «شرفًا عظيمًا ارتداء شارة
القيادة» للفريق .وقال املدافع خالل رسالة موجهة
لجماهير «البلوز» ونشرت على املوقع الرسمي
«كان هذا القرار األصعب الذي اتخذه في حياتي،
سواء بالنسبة لي أو لعائلتي .ولكني دائمًا كنت
أريد الرحيل بأفضل طريقة ممكنة».
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مباريـات
األسبـوع

تنظيم من الدفاع إلى الهجوم ،وأداء قتالي طوال  180دقيقة،
عناوين تختصر ما قدمه يوفنتوس في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا ،وإقصاءه برشلونة اإلسباني بشباك نظيفة

قطر إلى دوري الدرجة األولى وهبوط الشحانية
تأهل نادي قطر إلى بطولة الدوري القطري ألندية الدرجة األولى في كرة القدم،
وهبط الشحانية إلى الدرجة الثانية ،بعد فوز األول على الثاني -1صفر ،األربعاء،
في مباراة فاصلة .وسجل إبراهيم جمال الهدف ( )61هــدف املـبــاراة الوحيد.
وكان الشحانية هبط إلى الدرجة الثانية إلى جانب الوكرة ومعيذر ،لكنه حصل
على فرصة خوض مباراة فاصلة ضد قطر لتحديد املتأهل إلى الدرجة األولى
بقرار من االتحاد القطري ،بعد دمج ناديي لخويا بطل الدوري والجيش الرابع
تحت مسمى الدحيل .وهبط قطر إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم  ،2016ولم
ينجح في التتويج ببطولة الدرجة الثانية ليتأهل مباشرة ،بعد أن خطف منافسه
املرخية اللقب.
الوحدة يتأهل إلى نهائي كأس اإلمارات
تأهل الوحدة إلى النهائي بعد فوزه املثير على الشارقة -1صفر ،األربعاء ،في
نصف نهائي كأس اإلمــارات لكرة القدم .وسجل املجري بــاالزس دوزدزســاك
هدف الوحدة الوحيد ( 3+90من ركلة جزاء) ،ليتأهل فريقه إلى النهائي .وعزز
الوحدة آماله في نيل اللقب الثاني في تاريخه بعد األول والوحيد عام  ،2000كما
أكد تفوقه هذا املوسم على الشارقة بعدما سبق أن هزمه  1-7و 1-5في ذهاب
وإياب الدوري.
بوفون يريد حمل اللقب (شاون بوتيريل)Getty/

الزمالك يفوز على الجيش في الدوري المصري
عاد الزمالك مرة أخرى إلى االنتصارات وفاز على طالئع الجيش بثالثة أهداف
دون رد ،في املـبــاراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت في التجمع
الخامس بالعاصمة املصرية القاهرة ،واملؤجلة من املرحلة الثانية للدوري املحلي
لكرة القدم ،بسبب مشاركة األبيض في النسخة املاضية من بطولة دوري أبطال
أفريقيا الـتــي جــاء وصيفا فيها بعد صــن داون ــز بطل جـنــوب أفريقيا .ورفــع
األبيض ،الــذي خسر أربــع مباريات متتالية ،رصيده إلــى  43نقطة ،وسجل له
باسم مرسى هدفني في الدقيقتني  27و ،67ومصطفى فتحي في الدقيقة ،84
بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند  35نقطة احتل بها املركز السادس
في جدول املسابقة.

جماهير برشلونة صفقت لالعبين (جوسيب الغو)Getty/

«حائط» يوفنتوس يُقصي برشلونة

أبطال أوروبا
رياض الترك

تأهل موناكو
المتألق
تأهل فريق موناكو الفرنسي إلى
الدور نصف النهائي للمرة الرابعة
في تاريخه محققًا رقمًا قياسيًا
فرنسيًا ،بعد أن أصبح أول فريق
فرنسي يبلغ المربع الذهبي في
أربع مرات وذلك بعد الفوز على
بوروسيا دورتموند ذهابًا وإيابًا
( ،)3 - 6وقدم نفسه مرشحًا قويًا
لنيل لقب دوري األبطال إلى جانب
كل من ريال مدريد ،ويوفنتوس،
وأتلتيكو مدريد.

ل ــم يـحـقــق بــرش ـلــونــة «ري ـم ــون ـت ــادا»
جــديــدة فــي ملعب «كــامــب ن ــو» ،ألنه
اص ـطــدم بـحــائــط اس ـمــه يــوفـنـتــوس،
ل ــم يـسـمــح ب ـم ــرور ن ـجــوم ال ـك ـتــالــونــي ،وقـطــع
الـطــريــق عـلــى كــل هـجـمــات مـيـســي وســواريــز
ونيمار .دفــع برشلونة ثمن األه ــداف الثالثة
ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ف ــي مـ ـب ــاراة الـ ــذهـ ــاب ،ألنـ ــه في
مباراة اإلياب فعل كل شيء ولم ينجح في هز
الشباك ،بسبب «حائط» دفاعي صنعه العبو
يوفنتوس وأثبتوا أنهم فريق قوي يستحق
كل التقدير واالحترام .يوفنتوس لعب بروح
قتالية عالية ذهابًا وإيــابــا واستحق التأهل
إلــى املــربــع الــذهـبــي ،يوفنتوس قــدم كــرة قدم
جميلة من الناحية التنظيمية ،خصوصًا في
الخط الخلفي ،واستغل األرض بأفضل طريقة
ممكنة ،ويـكـفــي أن ــه سـجــل ثــاثــة أه ــداف ولــم
يتلق أي هدف أمام مهاجمني من أعلى طراز.
في مباراة اإليــاب يوفنتوس شكل صخرة أو
ما يشبه حائطا ،صمد أمام فرص غزيرة من
برشلونة .واملثير أن الفريق اإليطالي صنع
أكثر من حائط ،ففي كل مرة كان يتقدم العبو
بــرشـلــونــة يخلق يــوفـنـتــوس حــائـطــا دفاعيا
جديدا ،وهذا األمر من صناعة املدرب أليغري
الذي عرف كيفية قراءة املباراة ذهابًا وإيابا،
في وقت يتحمل املدرب لويس إنريكي أخطاء
مباراة الذهاب التي كان من املمكن تفاديها.
ورك ــزت الصحف اإلسبانية على كلمة جــدار
فـ ــي ت ـق ـي ـي ـم ـهــا لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ،وك ـت ـب ــت صـحـيـفــة
«س ـ ـ ـبـ ـ ــورت»« :ب ــرشـ ـل ــون ــة ي ـص ـط ــدم ب ـحــائــط
يوفنتوس» .في وقت كتبت صحيفة «موندو
دي ـبــورت ـي ـفــو»« :ال أهـ ـ ــداف ،ال س ـح ــر ،ودع ـنــا

أوروبا» ،أما صحيفة «أس» املدريدية فكتبت
بـعــد املـ ـب ــاراة« :بــرشـلــونــة لـعــب ضــد حــائــط»،
وت ـنــاولــت أداء بــرشـلــونــة الـجـيــد ال ــذي صنع
أكـثــر مــن فــرصــة ســانـحــة لتسجيل األه ــداف،
لكن دفــاع يوفنتوس لــم يسمح بذلك وصنع
«حائطا» دفاعيا قويا صعب اختراقه.
في املقابل ،كتبت صحيفة «ماركا» املدريدية:
«ال أثر ملعجزة» ،في إشارة منها إلى عدم قدرة
بــرشـلــونــة عـلــى صـنــاعــة «ري ـمــون ـتــادا» ثانية
شبيهة بتلك التي حصلت أمــام باريس سان

غولدن ستايت يحسم مواجهته الثانية
مع بورتالند في دوري السلة األميركية

جيرمان ،ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة
قدم كل شيء وحاول بكافة الطرق ،لكنه خسر
بسبب نتيجة مباراة الذهاب.
واح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـت ــأه ــل
يوفنتوس إلى املربع الذهبي ،وكتبت صحيفة
«ال غــازي ـتــا ديـلـلــو سـ ـب ــورت»« :ي ــوف ــي هــائــل،
برشلونة صفر ،إلــى ال ــدور نصف النهائي».
فــي املـقــابــل ،كتبت صحيفة «كــوريـيــري ديلو
س ـبــورت« :إن ــه يــوفـنـتــوس ،أقـصــى برشلونة
وتأهل إلى النصف نهائي».
فرحة غامرة لنجوم الدفاع (جوسيب الغو)Getty/

نيمار يبكي بعد نهاية المباراة (شاون بوتيريل)Getty/

خيبة أمل كبيرة لميسي
وزمالئه (لويس جيني)Getty/

عقوبات لليون وبشيكتاش مع وقف التنفيذ
أعلن يويفا رسميًا إيقاف
ناديي ليون وبشيكتاش عن
المشاركة القارية في حال
تكرر الشغب

لقطات من الشغب الذي شهده الملعب (األناضول)

حسم غولدن ستايت ووريرز ،وصيف بطل املوسم املاضي ،مواجهته الثانية مع
بورتالند ترايل باليزرز وتقدم عليه -2صفر في الــدور األول من «بالي اوف»
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني .في املنطقة الغربية وعلى ملعب «اوراكل
ارينا» ،استغل غولدن ستايت ،الساعي إلى النهائي الثالث على التوالي واستعادة
لقب  ،2015عامل األرض على أكمل وجه وحقق فوزه الثاني على بورتالند بني
جماهيره بفضل البديل جافايل ماكغي الذي لعب دورا أساسيا في هذا الفوز،
السيما في ظل غياب كيفن دورانت ومعاناة زمالئه األساسيني .وترجم العب
االرتكاز محاوالته السبع وأنهى اللقاء وفي رصيده  15نقطة تحت أنظار دورانت
الذي ّ
تعرض إلصابة في ربلة ساقه خالل اللقاء األول بني الفريقني يوم األحد.

أعلن االتحاد األوروب ــي لكرة القدم (يويفا)،
إي ـق ــاف ن ــادي ــي ل ـيــون الـفــرنـســي وبـشـيـكـتــاش
التركي ،عن املشاركة القارية مع وقف التنفيذ،
بسبب أحداث الشغب التي جرت على هامش
مـبــاراتـهـمــا فــي فــرنـســا الـتــي ج ــرت الخميس
ض ـمــن ذه ـ ــاب الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ل ـل ــدوري
األوروب ـ ــي «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» .كـمــا غ ـ ّـرم االتـحــاد
األوروبي لكرة القدم الناديني بمبلغ  100ألف
ي ــورو .واتـخــذ االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة القدم
قرار حرمان الفريقني من مشاركتهما القارية
املـقـبـلــة ف ــي إحـ ــدى املـســابـقـتــن األوروب ـي ـت ــن
(دوري األبطال أو يوروبا ليغ) لكن «مع وقف
التنفيذ ملــدة عــامــن» ،على أن تطبق العقوبة
فــي حــال حـصــول مخالفة مماثلة خــال هذه
الـفـتــرة ،معتبرًا فــي الــوقــت ذاتــه أن جمهوري
الـفــريـقــن «يـتـحـمــان املـســؤولـيــة» فــي أحــداث
الشغب .وقرر االتحاد القاري فتح تحقيق في
اليوم التالي ضد الناديني في أعمال الشغب
الكبيرة ،التي شهدها ملعب املـبــاراة ،شملت
إشـكــاالت بــن املشجعني ودخ ــول عـشــرات من
مشجعي ليون الى أرض امللعب قبيل انطالق

املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ف ــي م ــا اع ـت ـب ــره ال ـ ـنـ ــادي ال ـفــرن ـســي
محاولة لالحتماء من إلقاء املشجعني األتراك
م ـقــذوفــات عـلـيـهــم .وف ــي تـلــك املـ ـب ــاراة أقــدمــت
أي ـضــا جـمــاهـيــر ل ـيــون ع ـلــى اق ـت ـحــام أرض ـيــة
امللعب قبل أن تخرجهم قوات الشرطة ،وذلك
عقب مشاجرة بني جماهيري الفريقني ،أدت
لتأجيل بدء املباراة ملدة  45دقيقة.
وأرج ـ ـ ــئ انـ ـط ــاق امل ـ ـب ـ ــاراة ،الـ ـت ــي ج ـ ــرت ي ــوم
الخميس املاضي التي فاز بها صاحب األرض
 ،1-2مل ــدة  45دقـيـقــة مــع م ـحــاولــة املـســؤولــن
إخ ــاء أرض املـلـعــب م ــن ع ـش ــرات املـشـجـعــن،
ب ـع ــدم ــا شـ ـه ــدت امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـي ـطــة بــاملـلـعــب
مناوشات بني املشجعني استخدمت الشرطة
خاللها الغاز املسيل للدموع.
وقال مسؤولون في نادي ليون أن املشجعني
اضـطــروا للنزول الــى أرض امللعب لالحتماء
مما كــان يلقى عليهم مــن املشجعني األت ــراك.
وأع ـل ـن ــت ال ـش ــرط ــة ت ــوق ـي ــف  12م ـش ـج ـعــا مــن
الـ ـط ــرف ــن ،ب ـي ـن ـمــا أفـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول م ـح ـلــي فــي
املــديـنــة عــن إصــابــة شخصني تــم نقلهما الى
امل ـس ـت ـش ـفــى .ك ـمــا أص ـي ــب خ ـم ـســة أف ـ ــراد مــن

أصيب خمسة أفراد من
الشرطة بجروح طفيفة
بسبب الشغب

الفيصلي لتعزيز صدارته في الدوري األردني
أمام الحسين إربد
يسعى الفيصلي إلــى مواصلة انتفاضته وتعزيز موقعه في الـصــدارة عندما
يستضيف الـحـســن إرب ــد ،ال ـيــوم الـجـمـعــة ،فــي املــرحـلــة الـعـشــريــن مــن ال ــدوري
األردنــي لكرة القدم .وضرب الفيصلي بقوة في املراحل الثالث األخيرة وحقق
الـعــامــة الكاملة الـتــي مكنته مــن ان ـتــزاع ال ـصــدارة بـفــارق نقطتني أم ــام غريمه
التقليدي الــوحــدات حامل اللقب والجزيرة املتصدر السابق .ويمني الفيصلي
النفس باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ  5أعــوام ،وبالتالي فهو يدرك
أهمية النقاط الـثــاث لقطع خطوة شاسعة نحو اللقب ال ــ 33فــي تاريخه (رقــم
قياسي) ،وذلك قبل  3مراحل من نهاية املوسم .ويملك الفيصلي أفضلية على
باقي أركان املربع الذهبي (الوحدات والجزيرة واملنشية) كون مبارياته املتبقية
سهلة نسبيا (البقعة وسحاب مهددان بالهبوط) ،وبالتالي فالعالمة الكاملة فيها
تمنحه اللقب بغض النظر عن نتائج منافسيه.

يوفنتوس يحتفل بالتأهل (ماركو بورتوريلو)Getty/

ألكازار يعيد األمل للجماهير الجزائرية في أول مصافحة
الشرطة بجروح طفيفة ،إال أن إدارة بشيكتاش
رفضت تحميلها أي مسؤولية.
ورأى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــي ق ــراره األرب ـعــاء
أن لـيــون يتحمل مسؤولية «س ــوء التنظيم»
في ما يخص «الفصل بني املشجعني األتــراك
ومشجعي ل ـيــون» ،موبخا ال ـنــادي الفرنسي
أي ـضــا بـسـبــب دخ ــول ج ـم ـهــوره أرض امللعب
«بعد الهدف الثاني لليون» .أمــا بشيكتاش،
فعوقب بدوره بسبب «املقذوفات التي رميت»
م ــن ق ـب ــل ج ـم ـه ــوره و»االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات» ال ـتــي
تسبب بها .وكانت مشاجرات قد وقعت بني
الجماهير التركية والفرنسية وق ــوات األمــن
قبل املباراة في الشوارع املحيطة باالستاد.
ويشدد االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
ع ـلــى امل ـس ــائ ــل امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـش ـغــب ال ـج ـمــاه ـيــر،
خاصة تلك التي تسبب في حصد األرواح أو
ايقاع أذى كبير في املنشآت.
وقــال االتحاد األوروبــي لكرة القدم« ،يويفا»،
فــي بـيــان ،إن الـنــادي الفرنسي سمح بدخول
األل ـع ــاب ال ـنــاريــة وال ـش ـمــاريــخ لـلـمـلـعــب ،ولــم
يمنع تواجد الجماهير على ساللم املدرجات،
م ـم ــا أعـ ـ ــاق س ـه ــول ــة ال ـح ــرك ــة والـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
امللعب .ووجه االتحاد االتهام «بالتنظيم غير
الكافي» إلدارة الـنــادي الفرنسي ،خاصة في
عملية الفصل بني جمهوري الناديني .وألقى
أيضا بمسؤولية القصور األمني على النادي
صاحب امللعب ،بسبب نــزول الجماهير إلى
امللعب عقب الهدف الثاني للفريق الفرنسي.
(فرانس برس)

وعد ألكازار بتقديم أفضل
ما لديه في كل المباريات
المقبلة ،والتشبث باألمل
للتأهل إلى مونديال روسيا
ب ـعــث اإلسـ ـب ــان ــي ،ل ــوك ــاس ألـ ـ ـك ـ ــازار ،املـ ــدرب
الجديد للمنتخب الجزائري ،رسائل طمأنة
لـلـجـمــاهـيــر ال ـج ــزائ ــري ــة ،ب ـش ــأن ال ـتــأهــل إلــى
نهائيات كأس العالم  2018بروسيا ،مؤكدًا
أن ال ـح ـلــم م ــا زال م ـم ـك ـنــا ،وذل ـ ــك خـ ــال أول
مؤتمر صحافي حـضــره .وكــانــت الجماهير
الجزائرية قد فقدت األمل بشأن إمكانية تأهل
منتخبها إلى نهائيات كأس العالم بروسيا،
بعد البداية املتعثرة التي حققها ،من خالل
تعادل على أرضه أمام منتخب الكاميرون ثم
هزيمة خارج أرضه أمام املنتخب النيجيري.
وق ــال ألـ ـك ــازار ال ــذي الق ــى اخ ـت ـيــاره لـتــدريــب
املنتخب انتقادات واسعة« :أعــرف أن املهمة
صعبة ،لكن األمل ما زال قائما ،أعدكم بصنع
املستحيل والسعي لتحقيق الفوز في جميع
مبارياتنا املتبقية ،ثم نتابع الخالصة بعد
ذلــك» .كما أكد اإلسباني أنه يخوض تحدي
تـ ــدريـ ــب «مـ ـح ــارب ــو ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء» ب ــ»ح ـم ــاس
كـبـيــر» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه عـلــى الــرغــم مــن عــدم
إملــامــه كثيرا بالكرة الجزائرية أو األفريقية
على حد ســواء ،إال أنــه سيظهر تفانيا تاما

في العمل .وخالل ظهوره األول أمام وسائل
اإلعـ ــام ،مـنــذ أن تــم اإلع ــان عــن تعيينه في
مـنـصـبــه ال ـجــديــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،تعهد
املدرب املولود في مدينة غرناطة اإلسبانية
ب ــأن ــه س ـي ـب ــذل أقـ ـص ــى م ــا ل ــدي ــه ،وس ـي ـتــابــع
األندية املحلية عن كثب وذلك من أجل تكوين
ف ــري ــق ق ـ ــادر ع ـلــى امل ـنــاف ـســة ق ـبــل م ـبــارات ـهــم
الرسمية األولى.
وقال املدرب اإلسباني« :أخوض هذا التحدي
ب ـح ـم ــاس ك ـب ـي ــر ،ألن ـ ــه األه ـ ــم فـ ــي مـسـيــرتــي
الرياضية وألن تــدريــب منتخب بلد يعشق
ك ــرة ال ـق ــدم ول ــه ت ـقــال ـيــد راس ـخ ــة ف ــي تــاريــخ
ال ـكــرة الـعــاملـيــة أم ــر مثير لـلـغــايــة» .وأض ــاف:
«سـ ـنـ ـتـ ـع ــاون ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر مـ ــع امل ـس ــؤول ــن
الفنيني باالتحاد الجزائري ومدربي األندية
على حد سواء من أجل تبادل املعلومات».
وأكد أن هدفه األول سيكون «الحصول على
جميع املعلومات الخاصة بالعبي املنتخب
والفريق املنافس له في املباراة املقبلة».
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون أول اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار ألل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاراز م ــع
«ال ـخ ـض ــر» ف ــي  13ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران املـقـبــل،

عندما يستضيف املنتخب الـعــربــي نظيره
التوغولي ضمن التصفيات املؤهلة لكأس
األمـ ــم األفــري ـق ـيــة  2019ال ـت ــي ستحتضنها
الـكــامـيــرون ،حــامـلــة الـلـقــب .وأوق ـعــت القرعة
ال ـجــزائــر ف ــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة إل ــى جــانــب

لوكاس ألكازار:
أخوض هذا التحدي
بحماس كبير
ألكازار يواجه تحديات كبرى (رياض قرمدي/فرانس برس)

منتخبات توغو وبنني وجامبيا .ويعد هذا
هــو الـهــدف األول ألل ـكــاراز مــع الـجــزائــر التي
تـجــد نفسها فــي مــوقــف ال تحسد عليه في
تصفيات كأس العالم  2018بروسيا ،والتي
ش ـهــدت ب ــداي ــة سـيـئــة لـهــا ضـمــن «مـجـمــوعــة

امل ـ ــوت» .وب ـعــد جــول ـتــن ،تـقـبــع ال ـجــزائــر في
ذيل ترتيب املجموعة الثانية بنقطة وحيدة،
جـمـعـتـهــا م ــن ال ـت ـعــادل ف ــي عـقــر دارهـ ــا أم ــام
ال ـكــام ـي ــرون ،قـبــل أن تـخـســر أمـ ــام نيجيريا
فــي الـجــولــة الـثــانـيــة ،وذل ــك ضمن منافسات
املجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخب
زام ـب ـيــا .وتـجـنــب م ــدرب غــرنــاطــة اإلسـبــانــي
سابقا الحديث عن االنتقادات التي صاحبت
اإلعـ ــان ع ــن تــولـيــه ه ــذه املـهـمــة م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ـت ـظــر قـ ـ ــدوم م ــدرب
صاحب سيرة ذاتية أقوى.
وتابع أن طريقة عمله ستنقسم إلــى «ثالثة
م ـ ـحـ ــاور م ـخ ـت ـل ـف ــة»« .س ـن ـش ــاه ــد م ـب ــاري ــات
املنتخب السابقة ونحللها ،وسنتحدث مع
الالعبني كل على حدة ،وسنشاهد مباريات
الفرق املنافسة» .وشدد« :لسنا هنا من أجل
إدارة م ـبــاراة ثــم نـعــود إل ــى إسـبــانـيــا ،ولكن
ن ـحــن ه ـنــا م ــن أجـ ــل ال ـع ـمــل يــوم ـيــا وب ـت ـفــان
كامل طيلة الـ 24ساعة من أجل كرة القدم في
الجزائر .ما نريده هو تقديم أفضل ما لدينا
من خــال العمل والبحث عن الجوانب التي
تحتاج للتطوير».
وتـحــدث امل ــدرب اإلسـبــانــي عــن مشكل اللغة
بـيـنــه وب ــن ال ــاع ـب ــن ،وه ــو الـ ــذي ال يـحــذق
اللغة الفرنسية وال العربية ،وأكد أن اللغة ال
تعتبر عائقا ،وأنــه سيتعلم اللغة الفرنسية
م ــن خ ــال الـتـعــاقــد م ــع مـ ــدرس ف ــي الـجــزائــر
ومدرس في إسبانيا.
(العربي الجديد)
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صورة في خبر

تقرير
تحظى رياضة السيارات بشعبية بين محبّي السرعة ،لكنها رياضة مكلفة
وتتطلب مهارة وذكاء .وال يزال القطري ناصر العطية أفضل السائقين
العرب على اإلطالق ،في ظل إنجازاته الكبيرة دوليًا .وتنتظر الرياضة
الممتعة سائقين آخرين من أجل إكمال مشوار العطية

مورينيو وأورييه
أكدت تقارير صحافية فرنسية أن البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،قــد تــواصــل مــع الــاعــب اإلي ـفــواري ،سيرجي أوريـيــه ،الظهير األيـمــن لفريق
باريس سان جيرمان ،في محاولة لضمه املوسم املقبل ،من أجل دعم الخطوط الخلفية،
في رحلة بحث الفريق عن الـعــودة إلــى القمة محليًا وقــاريــا .وأكــدت صحيفة «ليكيب»
الفرنسية أن مورينيو استغل عــدم اعتماد املدير الفني اإلسباني ،أونــاي إيمري ،على
أورييه في الفترة املاضية ،وتواصل مع الالعب من أجل محاولة إقناعه باالنضمام إلى
صفوف «الشياطني الحمر» في موسم االنتقاالت الصيفية املقبل ،وهو العرض الذي قد
يوافق عليه ،في ظل فقدانه ملركزه األساسي.

تحدي الراليات
العربية

محمد السعو

تـعـيــش قـطــر عـلــى وق ــع منافسات
رالـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراوي «كـ ـ ـ ــروس
ك ــاون ـت ــري» ،ال ــذي يـعـتـبــر الـجــولــة
الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية
«فـ ـي ــا» ،وال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن كـ ــأس ال ـعــالــم
للدراجات النارية «فيم» .ويشارك في الرالي
نـخـبــة م ــن أب ـط ــال ال ـعــالــم م ــن بـيـنـهــم ثمانية
سائقني عــرب مقسمني بــن املشاركة فــي فئة
السيارات البطولة الدولية والبطولة املحلية
(غير رسمية).
وتحظى رياضة السيارات بشعبية كبيرة في
األوس ــاط العربية ،إذ تحرص فئة كبيرة من
الجماهير على متابعة هــذه الــريــاضــة ،على
الــرغــم مــن أن ـهــا ريــاضــة مـحـفــوفــة بــاملـخــاطــر،
وت ـت ـط ـلــب إجـ ـ ـ ــراءات ل ـح ـفــظ األرواح ووض ــع
ق ــوان ــن أن ـظ ـمــة ال ـس ــام ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـح ــوادث
التي قد تشهدها بعض السباقات .لكن ورغم
شعبية تلك الرياضة إال أن اإلنجازات العربية
ال ـعــامل ـيــة قـلـيـلــة ب ـش ـكــل عـ ــام وان ـح ـص ــرت في
سائق أو سائقني على أبعد تقدير ،الشــك أن
في مقدمتهم السائق القطري ناصر العطية،
الــذي يعتبر «ملك» رياضة الراليات العربية
بــا مـنــازع ،فــي ظــل الـبـطــوالت الـتــي تـ ّـوج بها
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محمد بن سليم
شارك في  57سباقًا دوليًا
ودخل غينيس
على مدار مسيرته التي التزال تعتبر مدهشة.
وت ـضــم قــائ ـمــة الـنـخـبــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ريــاضــة
الـ ــرال ـ ـيـ ــات ح ــالـ ـي ــا ،إضـ ــافـ ــة ل ـل ـق ـط ــري نــاصــر
الـعـطـيــة ،ك ــا م ــن ال ـس ـعــودي يــزيــد الــراجـحــي
واإلمــاراتــي خالد القاسمي والـقـطــري محمد
أبــو عيسى ومــواطـنــه عــادل عبد الـلــه ،وكلهم
مـشــاركــون فــي رالــي قطر الـصـحــراوي حاليا،
فــي الــوقــت الــذي كــانــت فيه املـشــاركــة العربية
أكثر توسعا في البطوالت السابقة.
رالي قطر الصحراوي

ويشارك في رالي قطر الصحراوي  25سائقا
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ــاح ـي ـه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق الـ ــذي
يحظى بصعوبة كـبـيــرة بسبب التضاريس
واملسارات ،ويختتم مساء غد السبت والبالغ
مسافته  1380كلم ،بعدما تم تخفيضها من
 1635كلم ،ويضم أربــع مراحل يبلغ طــول كل

يخطو السائق السعودي ،يزيد الراجحي ،خطوات متواصلة من أجل
مواصلة مسيرة الراليات العربية ،فهو صاحب اإلنجازات المميزة أيضا
والحريص على الظهور في مختلف المحافل الدولية ،إذ فاز «سفير
النوايا الحسنة» ببطولة الشرق األوسط عام  ،2007وتوج بلقب رالي
الكويت عام  2008وكذلك رالي لبنان  2009وسورية  ،2009ناهيك عن
البطوالت التي توج بها محليًّا ،وشارك في بطولة العالم عام 2008
في األرجنتين ألول مرة ،وهو وصيف رالي إسبانيا عام .2013

مرحلة  350كلم ،والذي انطلق فعليا من حلبة
لوسيل القطرية.
وأب ـ ــرز امل ـشــاركــن ه ــم نــاصــر الـعـطـيــة (قـطــر)
وم ــاح ــه مــاث ـيــو بــوم ـيــل (ف ــرن ـس ــا) ع ـلــى منت
ت ــوي ــوت ــا ه ــايـ ـل ــوك ــس أوف ـ ـ ــردراي ـ ـ ــف ،وي ــزي ــد
ال ــراجـ ـح ــي (الـ ـسـ ـع ــودي ــة) ومـ ـس ــاع ــده تـيـمــو
غــوتـشــالــك (أملــان ـيــا) ول ـي ــروي بــولـتــر (جـنــوب
أفــريـقـيــا) ومــاحــه ديــريــك ف ــون زيتزيفيتش
(أملانيا) على منت تويوتا هايلوكس وياكوب
برزيغونكسي (بولندا) ومالحه طوم كولسول
(بلجيكا) (ميني أول رايسينغ) وآرون دومزاال
(بــول ـنــدا) ومــاحــه سـيـمــون غــوسـبــوداركــزيــك
(بولندا) (تويوتا هايلوكس أوفردرايف).
كـمــا ي ـشــارك فــي الــرالــي ال ـص ـحــراوي الصعب
بـ ـتـ ـض ــاريـ ـس ــه إي ـ ــري ـ ــك ف ـ ـ ــان ل ـ ـ ــون (هـ ــول ـ ـنـ ــدا)
ومالحه فوتر سيكورا (سلوفاكيا) (تويوتا
هايلوكس) ومحمد أبو عيسى (قطر) ومالحه
كــزاف ـي ـيــه بــان ـس ـيــري (ف ــرن ـس ــا) (م ـي ـنــي أول 4
رايسينغ) ومارتن بروكوب (تشيكيا) ومالحه
يان تومانك (تشيكيا) على منت سيارة فورد
أف  150إيفو ،ويشارك البطل خالد القاسمي
(اإلم ــارات) ومالحه خالد الكندي (اإلم ــارات)
(بـ ـيـ ـج ــو  3008دي كـ ـي ــه آر) ومـ ـي ــروس ــاف
زابليتال (تشيكيا) ومــاحــه مــاريــك سيكورا
(سلوفاكيا) (هامر إتش 3إيفو.)7
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـب ـطــولــة امل ـح ـل ـيــة ،يـ ـش ــارك 4
ســائ ـقــن ق ـطــريــن وهـ ــم أح ـم ــد ع ـل ــوه (ق ـطــر)
ومــاحــه تــامــر حـجــازي (األردن) (بــوالريــس)
وخــالــد املـهـنــدي (قـطــر) بــوالريــس آر إكــس آر
وعبد الله الربان (قطر) ومالحه محمد حسن
(قـ ـط ــر) (ج ـي ــث  )2012وك ــذل ــك ج ـم ــال فـخــرو
(قطر) ومالحه سعيد شوارب (قطر) (نيسان
سـ ــافـ ــاري) .أم ــا ف ــي ف ـئــة الـ ــدراجـ ــات ال ـن ــاريــة،
يشارك أنـطــوان ميو (فرنسا) كيه تي أم 450
رال ــي ومــاتـيــاس فالكنر (الـنـمـســا) كيه تــي أم
 450رالي وسام سندرالند (بريطانيا) كيه تي
أم  450رالــي وبيار أليكسندر رينيه (فرنسا)
هــوسـكـفــارنــا  450رال ــي وكـيـفــن بينافيديس
(األرجـ ـنـ ـت ــن) ه ــون ــدا  450س ــي آر أف رال ــي
وبــاولــو غونكالفيس (البرتغال) هــونــدا 450
سي آر أف رالي وبابلو كوينتانيال (تشيلي)
هوسكفارنا  450رالي.

على هامش الحدث
روسيا« :سمعة الفيفا» تعرقل البحث عن رعاة للمونديال
اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو ،أن سمعة االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) امللطخة بالفساد تعرقل البحث عن رعاة جدد لكأس العالم  2018التي تستضيفها
بالده .وأتت تصريحات موتكو بعد تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أورد أن الفيفا
يعاني إليجاد رعــاة جدد لكأس العالم املقبلة ،وأن الشركات الروسية هي األقــل إقداما
في هــذا املـجــال .ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن موتكو قوله إن الصعوبات في
تأمني الرعاة «مرتبطة بواقع أن هناك هجوما ضخما ضد الفيفا» ،مضيفا «اتهم الفيفا
بالفساد وما شابه ،لقد دمر ذاته» .وتابع «الخسائر على صعيد السمعة هائلة» .وأشار
موتكو ،الــذي تولى سابقا منصب وزيــر الرياضة ،إلــى أن تقرير الصحيفة عن مأزق
الفيفا «فسر خطأ» ،مضيفا «الفيفا يواجه صعوبات ليس بشأن كأس العالم  2018في
روسيا ،ولكن بشكل عــام» .ويعاني الفيفا إليجاد شركات راعية جديدة منذ فضائح
الفساد التي ضربت املنظمة العاملية منذ أيار /مايو  2015وأطاحت برئيسها السويسري
جوزيف بالتر وعشرات املسؤولني اآلخرين.

رياضة مكلفة

تعتبر ريــاضــة الـسـيــارات ريــاضــة ذات تكلفة
عــال ـيــة ،لــذلــك ف ــإن امل ـش ــارك فـيـهــا يـسـتـعــد ألن
ي ـج ــد صـ ـع ــوب ــات ف ـن ـيــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،حـيــث
ت ـت ـط ـلــب املـ ـش ــارك ــة ت ـك ــال ـي ــف ب ــاه ـظ ــة ال ـث ـمــن
إلظهار السيارة الئقة للمشاركة في السباق،
وم ـطــاب ـقــة ألن ـظ ـمــة ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة ك ـحــزام
األمـ ـ ــان وع ـ ــدم تـ ـج ــاوز ال ـس ــرع ــة ع ــن ال ـح ــدود
القانونية فــي املضمار ،كما يحدث فــي عالم
الراليات التي تعتمد على أسس جمع النقاط.
ففي حال ضبط السائق من الحكام املنظمني
أو مــراق ـبــي امل ـســار مـخــالـفــا سـيـعــرض فريقه

لعقوبات قاسية .وقد يتساءل البعض ماذا
لــو تضمنت الـسـبــاقــات ح ــوادث مـمـيـتــة ،فلو
تمعنا فــي أب ــرز الـقــوانــن الخاصة بالسيارة
املشاركة بــدءًا من لياقة السائق املطلوبة من
األس ـ ـ ــاس ،ن ـجــد أن ش ـكــل ال ـس ـي ــارة الــداخ ـلــي
يختلف تماما عن الـصــورة التي نعرفها ألن
طبيعة املكونات في الداخل تنحصر بوجود
صندوق يحمي السائق ومساعده ،وتتضمن
كرسيًا محاطًا بجميع أدوات السالمة العامة

التي تضمن للسائق ومرافقيه أخف األضرار.
أبطال عرب تاريخيون

ت ـقــول ت ـقــاريــر إعــام ـيــة إن ري ــاض ــة الــرال ـيــات
ان ـط ـل ـقــت ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ألول مـ ــرة فــي
ع ــام  ،1998لـكـنـهــا ش ـهــدت ف ــي الثمانينيات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات م ـش ــارك ــات مـحـلـيــة فـحـســب.
ويـ ـب ــرز ال ـع ــدي ــد م ــن األس ـ ـمـ ــاء ال ـت ــي سـطـعــت
ف ــي عــالــم ري ــاض ــة ال ــرال ـي ــات ال ـعــرب ـيــة ،ال شك

يتقدمهم البطل اإلمــاراتــي محمد بــن سليم،
من أشهر سائقي الراليات وأكثرهم مشاركة
في البطوالت.
يعتبر بــن سليم أكـثــر املـتــوجــن بالبطوالت،
ففاز في  14بطولة من سباقات رالــي الشرق
األوس ـ ـ ــط ،ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي  57س ـبــاقــا دول ـيــا
أدخلته موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وهو أول من نال االعتراف من االتحاد الدولي
لـلـسـيــارات «ف ـيــا» كـســائــق رسـمــي ع ــام ،1994

وأعلن اعتزاله في شهر يناير/كانون الثاني
من العام  2002ليكتفي بأدوار إدارية فحسب.
وت ـ ـضـ ــم ق ــائـ ـم ــة األبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــرب ،إض ــاف ــة
للقطري ناصر العطية والسعودي الراجحي
واإلم ـ ــارات ـ ــي ال ـق ــاس ـم ــي ،ال ـل ـب ـنــان ـيــن روج ـيــه
ف ـغــالــي وشـقـيـقــه ع ـب ــدو ف ـغــالــي ،واإلم ــارات ــي
محمد امل ـطــوع ،والـكــويـتــي مـشــاري الظفيري
واألردنــي أمجد فراح والسعودي إبراهيم بن
املهنا وغيرهم.

ناصر العطية «ملك»
الراليات العربية (مرتضى
نيكوبازل /األناضول)

خمسة رياضيين روس يعترفون طوعًا بتعاطي المنشطات
اعـتــرف خمسة ريــاضـيــن روس طــوعــا بمخالفتهم قــواعــد مكافحة املـنـشـطــات ،وذلــك
بحسب ما كشف االتحاد الروسي أللعاب القوى ،األربعاء .وفي بيان نشر في موقعه
الرسمي ،كشف االتحاد الروسي أللعاب القوى أسماء الرياضيني ،وهم آنا بولغاكوفا
(رمي املطرقة) ،أنتونينا كريفوشابكا ( 400م) ،يفغينيا كولودكو (كرة الحديد) ،فيار
غانييفا (رمــي ال ـقــرص) ،ودمـيـتــري ستارودوبتسيف (القفر بــالــزانــة) .وسـبــق للجنة
األوملبية الدولية أن دانــت كريفوشابكا وكولودكو وطالبتهما بإعادة الفضيتني اللتني
أحرزتاهما في أوملبياد لندن  2012في سباق التتابع  4مــرات  400م ومسابقة كرة
الحديد على التوالي.

وجه رياضي

يان فيرتونغن
مدافع بلجيكي
يلعب مع فريق
توتنهام اإلنكليزي
ومن بين أفضل
المدافعين في
«البريميرليغ»

رياض الترك

يعد يــان فيرتونغن مــن أب ــرز املــدافـعــن البلجيكيني حاليًا،
ويـلـعــب مــع فــريــق تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي ال ــذي يـقــدم موسمًا
كرويًا رائعًا خصوصًا في خط الدفاع ،وهو األمر الذي يؤكد
قيمة هــذا الالعب في الخط الخلفي ،وهــو القائد الثالث في
الفريق اإلنكليزي .يلعب بالقدم الـ ُـيـســرى ،وهــو قــادر على
الـلـعــب فــي مــركــز قـلــب الــدفــاع أو الـجـنــاح األي ـســر فــي الخط
الخلفي ،ويملك قــوة بدنية ُمميزة جعلته واح ـدًا من أفضل
املدافعني في «البريميرليغ».
لعب فيرتونغن مــع عــدة أنــديــة هولندية فــي بــدايــة مـشــواره
كالعب ناشئ ،وانتهى به املطاف في فريق أياكس الذي مثله
حيث لعب  155مباراة
لفترة طويلة من  2006حتى ُ ،2012
سجل فيها  23هدفًا ،ثم انتقل إلى فريق فالفيك الهولندي

شارابوفا تقلل من شأن االنتقادات قبيل عودتها
إلى المنافسات
قللت النجمة الروسية ماريا شارابوفا من شأن
االنتقادات املوجهة إليها ،وذلك قبيل عودتها إلى
مالعب كرة املضرب األسبوع املقبل بعد انتهاء
فترة إيقاف امتدت  15شهرا بسبب املنشطات.
وتستعد الــروسـيــة البالغة  30عــامــا للمشاركة
األس ـبــوع املقبل فــي دورة شـتــوتـغــارت األملــانـيــة،
وهــي علقت على االنـتـقــادات الـتــي وجـهــت إليها
على خلفية إقرارها بتناولها املنشطات .وقالت
شارابوفا ملجلة «شتيرن ماغازين» التي صدرت
ال ـخ ـم ـيــس« :هـ ــذا (االنـ ـتـ ـق ــادات) آخ ــر ه ـمــومــي».
وأض ــاف ــت «ل ــم أه ــدر أي وق ــت للتفكير ف ــي هــذا
املوضوع .أعلم بأني محترمة في مجالي .أنا أرى
كيف تلعب املنافسات ضــدي» .وتنتهي عقوبة
املـصـنـفــة أولـ ــى عــاملـيــا ســابـقــا ف ــي  26نـيـســان/
إبريل ،وهي لم تخض أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/
يناير  ،2016عندما خسرت أمام األميركية سيرينا وليامس.

فــي ع ــام  ،2006ولـعــب مـعــه  12م ـبــاراة سـجــل فيها ثالثة
أهداف .وفي عام  2012انتقل فيرتونغن إلى فريق توتنهام
اإلنـكـلـيــزي ال ــذي مــا زال يلعب معه حتى ال ـيــوم ،ومثله في
 144مباراة سجل فيها خمسة أهــداف .ويلعب فيرتونغن
مع املنتخب البلجيكي منذ عام  ،2007ومثله في  88مباراة
سجل فيها ستة أه ــداف .قــدم فيرتونغن الكثير مــع فريق
توتنهام ،وهو الفريق الــذي أبــدى رغبته في الحصول على
خــدمــات النجم البلجيكي وتـفــوق على أرسـنــال فــي النهاية
ووقعه معه .شــارك فيرتونغن في أول مباراة لتوتنهام في
عام  ،2012وسجل أول هدف مع الفريق في مرمى كارليسل
يونايتد في الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة اإلنكليزية.
وسجل فيرتونغن أول هدف له في «البريميرليغ» في مرمى
فريق مانشستر يونايتد في اللقاء التاريخي الــذي انتهى
بفوز توتنهام ( )2 - 3في ملعب «أولد ترافورد» .ونال املدافع

البلجيكي لقب أفضل العب في «البريميرليغ» شهر مارس
 /آذار  2013بسبب أدائه ُاملميز .كما وشارك مع توتنهام في
بطولة الدوري األوروبي وقدم مستوى كرويًا جيدًا.
لم ينل فيرتونغن ثقة املــدرب الجديد لتوتنهام في موسم
 2015-2014ماوريسيو بوكيتينو فــي بــدايــة األمــر ،إذ إن
املــدرب فضل املدافعني يونس كابول وفيديريكو فازيو ،ثم
خسر كابول مركزه لصالح فيرتونغن الذي أظهر صالبته
الدفاعية ،ليحقق مع الفريق  11فوزًا متتاليًا في  15مباراة.
وانضم في خط دفاع توتنهام إلى زميله السابق في أياكس
الهولندي توبي ألديرويرلد في بداية موسم ،2016-2015
وشـكــا مـعــا ثـنــائـيــا رائ ـعــا فــي خــط ال ــدف ــاع ،وأص ـبــح الـيــوم
أحد الركائز األساسية في تشكيلة املــدرب بوكيتينو الذي
ينافس رفـقــة توتنهام فــي مــوســم  2017-2016على لقب
«البريميرليغ».

اإلصابة تبعد ويلشير عن المالعب لما تبقى من الموسم
سيغيب العب الوسط جاك ويلشير عن فريقه
ب ــورن ـم ــوث مل ــا ت ـب ـقــى م ــن م ـنــاف ـســات ال ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم بـسـبــب كسر
فــي ســاقــه ،بحسب مــا أعـلــن ال ـنــادي األرب ـعــاء.
وتـ ـع ــرض وي ـل ـش ـي ــر ،املـ ـع ــار ه ـ ــذا امل ــوس ــم مــن
أرسنال إلى بورنموث ،لإلصابة خالل املباراة
الـتــي خـســرهــا فــريـقــه أم ــام تــوتـنـهــام صـفــر،4-
السبت ،في الــدوري املحلي ،وأظهرت الفحوص
التي خضع لها بأنه يعاني من كسر شعري في
عظمة ساقه اليسرى .وسيغيب ويلشير (25
عاما) ،عن املباريات الخمس املتبقية لبورنموث
فــي ال ــدوري املـمـتــاز .وك ــان ويلشير انتقل إلى
بــورن ـمــوث ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي خ ـطــوة مفاجئة
بهدف الحصول على املزيد من الوقت على أرض امللعب على أمل العودة بعدها إلى
أرسنال وهو في كامل لياقته البدنية .لكن في ظل اإلصابة الجديدة ،يرجح أال يكون
مكانه مضمونا في أرسنال رغم أنه مرتبط بعقد حتى نهاية املوسم املقبل .وخاض
ويلشير  22مباراة في الدوري املمتاز هذا املوسم قبل أن يتعرض ،السبت ،لهذا الكسر
إثر احتكاك مع مهاجم توتنهام هاري كني.

