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أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري األوروبي 
عن مباريات متوازنة بني األندية الثمانية 

املتأهلة، والتي تفتح املجال لتأهل الكبار إلى 
الدور نصف النهائي، وربما املواجهة األقوى 

ستجمع مارسيليا الفرنسي واليبزيغ األملاني. 
وفي باقي املواجهات يلعب أرسنال اإلنكليزي مع 

سيسكا موسكو الروسي، التسيو اإليطالي مع 
سالزبورغ النمساوي وأتلتيكو مدريد اإلسباني 

ضد سبورتينغ البرتغالي.

اعتقلت الشرطة »الباسكية« ثالثة مشجعني 
فرنسيني بعد اعتدائهم على إثنني من حراس 
األمن وإصابتهما بجروح أثناء مباراة أتلتيك 
بلباو اإلسباني وأوملبيك مارسيليا الفرنسي 

على ملعب »سان ماميس« في إياب ثمن نهائي 
الدوري األوروبي لكرة القدم. ووفقًا ملا أشارت إليه 

مصادر شرطية باسكية، ألقت الشرطة القبض 
على املشجعني الثالثة بسبب تورطهم في حادث 

االعتداء، دون الكشف عن تفاصيل أدوارهم.

أكد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
فريق توتنهام اإلنكليزي، أن فريقه يتمتع بما 

يكفي من الجودة للفوز باملباريات، وأن إصابة 
مهاجم الفريق هاري كني في الكاحل، ال يمكن 
أن تكون عذرًا. وقال بوكيتينو »نحن نتحدث 

عن واحد من أفضل املهاجمني، والذي ال يمكن 
مقارنته، لكن نمتلك بدائل مختلفة، وبالنسبة لي 
كل هذا يتعلق باملهارات والجهود الجماعية عند 

الفوز أو الخسارة في املباريات«.
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ويلشير عاد إلى 
تشكيلة إنكلترا بعد 

غياٍب دام لعامين

سبورتنغ لشبونة يقتنص بطاقة ربع النهائي
بطولة  فــي  الثمانية  لــدور  املتأهلني  بركب  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  لحق 
ــي لكرة الــقــدم على الــرغــم مــن خسارته خــارج الــديــار على يد  الـــدوري األوروبـ
لشوطني  امــتــدت  مــاراثــونــيــة  مــبــاراة  بــعــد   )1  -  2( التشيكي  بــلــزن  فيكتوريا 
إضافيني في إياب ثمن النهائي. وعلى ملعب »دوســان أرينا« افتتح أصحاب 
املخضرم  املهاجم  عبر  السادسة  الدقيقة  منذ  مبكرًا  التسجيل  بــاب  األرض 
له  الثاني  الهدف  الالعب وأضــاف  الدقيقة 65 عاد نفس  ماريك باكوش. وفي 
»جوزيه  ملعب  على  النتيجة  بنفس  الذهاب  مباراة  ليعوض خسارة  ولفريقه 
ألفاالدي«. ولجأ الفريقان لشوطني إضافيني من أجل فض االشتباك بينهما 
وهو ما تمكن منه األرجنتيني رودريغو باتاغليا الذي منح فريقه البرتغالي 
من  لشبونة  ــود«  »أسـ واســتــفــاد   .105 الدقيقة  فــي  ثمني  بهدف  التأهل  بطاقة 
فوزهم ذهابا األسبوع املاضي بهدفني نظيفني ليقتنصوا بطاقة التأهل لربع 

النهائي، للمرة األولى منذ 6 سنوات في هذه البطولة.

... وتأهل مارسيليا والتسيو واليبزيغ أيضًا
لحقت أندية مارسيليا الفرنسي والتسيو اإليطالي واليبزيغ األملاني بأتلتيكو 
القدم، بعد  الــدوري األوروبــي لكرة  الثمانية ببطولة  مدريد اإلسباني في دور 
حسمهم مواجهات إياب ثمن نهائي البطولة. وكان أتلتيكو مدريد أول املتأهلني 
لربع النهائي بعدما أمطر شباك مضيفه لوكوموتيف موسكو في وقت سابق 
)5 - 1( ليتأهل بإجمالي املواجهتني )8 - 1(. وعلى ملعب »سان ماميس« أكد 
مارسيليا جدارته في التواجد ضمن أفضل ثمانية في البطولة بعدما أسقط 
مضيفه أثلتيك بلباو بهدفني لهدف. أنهى الفريق الضيف الشوط األول متقدما 
الشوط  الدقيقة 38. وفي  الجزاء في  بهدف قائده ديميتري باييت من عالمة 
الفرنسي  الجنوب  فريق  تفوق  أوكــامــبــوس  لــوكــاس  األرجنتيني  أكــد  الــثــانــي، 

بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52.
بينما سجل إينياكي ويليامز هدف حفاظ ماء الوجه للفريق الباسكي قبل 16 
دقيقة من النهاية، قبل أن تزداد متاعب الفريق بطرد املخضرم أريتز أدوريز 
ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77. ونفس األمر فعله التسيو اإليطالي عندما 
عاد ببطاقة التأهل لدور الثمانية من عقر دار دينامو كييف األوكراني بعد أن 
هزمه )2 - صفر( على ملعب »أوملبيسكي الوطني الرياضي«. تقدم البرازيلي 
لوكاس ليفا للفريق العاصمي في الدقيقة 23، ثم أمن الهولندي ستيفان دي 
فريج بطاقة التأهل بهدف ثان قبل النهاية بسبع دقائق. وبعد سقوطه في فخ 
التعادل أمام جماهيره األسبوع املاضي )2-2(، تمكن التسيو من العبور للدور 

التالي بإجمالي املواجهتني )4 - 2(. وفشل زينيت سان بطرسبرج في تعويض 
خسارته ذهابًا خارج ملعبه )2-1( أمام اليبزيغ األملاني، ليسقط في فخ التعادل 
أمام جماهيره على ملعب »زينيت أرينا« بهدف ملثله. بادر الضيوف بافتتاح 
باب التسجيل عبر الفرنسي جان كيفني أوغستني في الدقيقة 22، قبل أن يعيد 
التعادل  بهدف  للبطولة  الروسي  العمالق  دريوسي  األرجنتيني سيباستيان 
في الدقيقة األخيرة من الشوط ولكنه لم يكن كافيا ملنحه بطاقة التأهل. وبهذا 
الفوز ُيحقق اليبزيغ إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لهذا الدور في أي مسابقة أوروبية 

بإجمالي املباراتني.

ديل بوترو: ال أدري كيف عدت 
في المباراة ولكني فعلتها

أعرب األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو عن سعادته البالغة بتأهله للدور 
ربع النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بتغلبه على 
مواطنه ليوناردو ماير بمجموعتني لواحدة )6 - 3( و)7 - 6( )7 - 5( و)6 - 3(، 
بعد عــودة ال يــدرك الالعب الالتيني كيف فعلها، وذلــك حسبما صرح خالل 
املؤتمر الصحافي بعد املباراة. وعلق ديل بوترو قائاًل »ال أدري كيف عدت في 
اللقاء ولكني فعلتها. أنا منبهر باملستوى الذي قدمه ماير اليوم. لقد استحق 
اللعب هكذا. أعتقد أنني تعاملت بذكاء في اللحظات الصعبة. ثم تمكنت بعد 
واللعب بشكل أفضل«. وأضــاف ديل  النقاط  العودة والسيطرة على  ذلــك من 

بوترو »أشعر ببعض اإلجهاد واآلالم في الظهر«.

عــاد العــب وســط نــادي أرسنال جــاك ويلشير 
تشكيلة  إلــى  نحو سنتني  منذ  األولـــى  للمرة 
مــن 27 العــبــا ملنتخب إنكلترا فــي كــرة الــقــدم، 
ســتــخــوض ودّيـــتـــي هــولــنــدا وإيــطــالــيــا نهاية 
الشهر الحالي. كذلك استدعى املــدرب غاريث 
ســاوثــغــيــت، لــلــمــرة األولــــــى، ثــنــائــي بــيــرنــلــي، 
ــدوري بحلوله فــي املــركــز الــســابــع،  مــفــاجــأة الــ
املـــدافـــع جــيــمــس تــاركــوفــســكــي والـــحـــارس نك 
بــــوب، واملـــدافـــع ألــفــي مـــاوســـون )ســوانــســي(، 
ــــب وســــط  ــ ــوك العـ ــ ــ ــى لــــويــــس كـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ

بورنموث الذي لم يخض أي مباراة دولية.
وعـــاد ويلشير )26 عــامــا و34 مــبــاراة دولــيــة( 
بــعــد ابــتــعــاده مــنــذ خيبة كـــأس أوروبــــا 2016 
ـــام أيــســلــنــدا وتــــراجــــع مــســتــواه  ــروج أمــ ــخــ والــ
بسبب اإلصــابــات التي لحقت بــه، وذلــك بعد 

اكتسابه موقعا أساسيا في تشكيلة أرسنال.
وعــّلــق ســاوثــغــيــت فــي مــؤتــمــر صــحــافــي على 
استدعاء ويلشير »جاك يملك موهبة ال جدال 
فيها. األهم بالنسبة إلّي أنه يخوض املباريات 
قدرته  مظهرًا  ويلعب جيدًا،  البارزة ألرسنال 
الجدد،  الالعبني  التمرير«. وعن  التقنية وفي 

تطغى النكهة األوروبية على قمة مرسيليا 
ــثـــالثـــني مــن  ــة الـ ــلـ وضـــيـــفـــه لـــيـــون فــــي املـــرحـ
بطولة فرنسا لكرة القدم، مع سعي الفريقني 
إلـــــى حـــجـــز بـــطـــاقـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي دوري 
اقتراب باريس  املقبل. ومع  األبطال املوسم 
اللقب، وثبات  اســتــعــادة  مــن  ســان جيرمان 
مـــســـتـــوى مـــونـــاكـــو بـــطـــل املــــوســــم املـــاضـــي 
وتــمــّســكــه بــاملــركــز الــثــانــي، وهــمــا املـــركـــزان 
املؤهالن مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، 
مرسيليا  بني  مثيرًا  سيكون  التنافس  فــإن 

الثالث وليون الرابع.
ويخوض صاحب املركز الثالث في البطولة 
ــــى دور  الــفــرنــســيــة الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة إلـ
املــجــمــوعــات فـــي دوري األبـــطـــال، املــســابــقــة 
األهـــــم لـــأنـــديـــة فـــي الـــعـــالـــم. يــتــصــدر ســان 
جيرمان الترتيب برصيد 80 نقطة، مبتعدًا 
بفارق 17 نقطة عن موناكو، وذلك بعد فوزه 
على أنجيه )2 – 1( اإلثنني في مباراة مقدمة 
ــثـــالثـــني. ويــحــتــل  مـــن املـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة والـ
نقطة،   59 برصيد  الثالث  املــركــز  مرسيليا 
في وقت يملك ليون الرابع 54 نقطة، وكان 

كــان ممتازًا  نــك  أضـــاف ساوثغيت »مــســتــوى 
ــه( شــون  ــدربــ وهــــذا فــخــر كــبــيــر لــبــيــرنــلــي و)مــ
دايش أن ُيستدعى العبان من خطه الدفاعي«. 
وتابع املدرب الذي استبعد قلب الدفاع غاري 
»نــك ال يملك  مــع تشلسي،  اللعب  لقلة  كايهل 
خــبــرة ســابــقــة مــعــنــا، لـــذا نــريــد مــعــرفــة املــزيــد 
األساسيني،  أحــد حراسنا  إصــابــة  بحال  عنه 
أداؤه يبرر قدومه إلى املجموعة«. وعن األزمة 
الدبلوماسية مع روسيا، بعدما أعلنت رئيسة 
الــــوزراء البريطانية تــيــريــزا مــاي األربــعــاء أن 
بالدها ستقاطع على املستوى الرسمي كأس 
الــعــالــم 2018، عــلــى خــلــفــيــة تــحــمــيــل األخــيــرة 
مسؤولية تسميم جاسوس سابق في إنكلترا، 
الثالثة«  »االســـود  إن منتخب  قــال ساوثغيت 
يركز على تحضيراته لكنه أقّر بأنها »مسألة 
جـــديـــة«. وقــــال ســاوثــغــيــت: »نــســتــعــد لــلــذهــاب 
إلى كأس العالم، نحن نركز على سالمة وأمن 
الــالعــبــني والــجــمــاهــيــر«. وتــابــع »مـــن الــواضــح 
أنها مسألة جدية وتتطّور بشكل سريع، لكن 
القدم.  وظيفتي كمدرب هي التركيز على كرة 
نحن كلنا بشر، ونتأثر باألحداث التي تجري 

لــيــون قـــد فـــاز عــلــى مــنــافــســه ذهـــابـــا فـــي 17 
الثامنة  املرحلة  األول في  ديسمبر/ كانون 
عشرة بهدفي نبيل فقير وماريانو دياز من 

الدومينيكان. 
لكن فقير يغيب عن فريقه في مباراة اإلياب، 
إذ خضع الثالثاء لعملية جراحية في ركبته 
اليمنى ستبعده عن املالعب لثالثة أسابيع 
عــلــى األقـــــل. وأوضـــــح لـــيـــون فـــي بـــيـــان بعد 
الفوز على كاين بهدف نظيف األحد الفائت 
اليمنى  ركبته  فــي  بـــآالم  فقير  نبيل  »شــعــر 
عندما عاود التدريب السبت، بعد إصابته 
في مباراة الدربي ضد سانت اتيان )1 -1(«، 
مشيرًا إلى أن »العملية الجراحية ستسمح 

له بأن يكون جاهزًا لنهاية املوسم«.
وأصيب فقير في 25 فبراير/ شباط املاضي 
في ركبته اليمنى التي خضع فيها لعملية 

جراحية في سبتمبر/ أيلول عام 2015. 
في املقابل تأّلق العب سان جيرمان الشاب 
كــيــلــيــان مــبــابــي )19 عـــامـــا( وســجــل هــدفــي 
الفرصة  أنجيه، وستكون  مرمى  في  فريقه 
سانحة أمــامــه مــجــددًا للتألق هــذا املــوســم، 
في ظل االعتماد عليه في خط الهجوم مع 
األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون كــافــانــي، وذلــك 
في  بسبب جراحة  نيمار  البرازيلي  لغياب 
ــــح حــتــى نهاية  الـــقـــدم ســتــبــعــده عــلــى األرجـ

موسم 2018-2017.
ــز الـــنـــادي »الـــبـــاريـــســـي« حــالــيــا على  ــ ــرّك ــ وُي
املــســابــقــات املــحــلــيــة، بــعــد خــروجــه مــن ثمن 
ــام ريــــال  ــ نـــهـــائـــي دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا أمــ

من حولنا«. وتلعب إنكلترا مع هولندا في 23 
الجاري في أمستردام، قبل استضافة إيطاليا 
عن  ويغيب  ويمبلي.  ملعب  على  منه   27 فــي 
ــداف تـــوتـــنـــهـــام والـــــــــدوري هــــاري  ــ املــنــتــخــب هــ
كاين الــذي تــعــّرض إلصــابــة فــي أربــطــة كاحله 
ستبعده حتى الشهر املقبل. ويفتتح املنتخب 
اإلنكليزي مشواره في النهائيات ضد تونس 
في 18 حزيران/ يونيو املقبل في فولغوغراد، 

قبل مواجهة بنما وبلجيكا.
فــي مــا يــلــي التشكيلة: - لــلــمــرمــى: جــو هــارت 
ــد )ســــــتــــــوك(،  ــ ــــالنـ ــوتـ ــ )وســــــــــت هـــــــــــام(، جــــــــاك بـ
ــــون( ونـــــك بـــوب  ــرتـ ــ ــفـ ــ جـــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد )إيـ
ــل ووكـــــــــر، جـــون  ــايــ ــلــــي(، - لــــلــــدفــــاع: كــ ــرنــ ــيــ )بــ
ماغواير  هـــاري  ســيــتــي(،  )مانشستر  ستونز 
ــر، دانــــــــــي روز  ــيــ ــيــ ــبــ ــريــ ــر(، كــــــيــــــران تــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ )لـ
)بيرنلي(،  تراكوفسكي  جيمس  )تــوتــنــهــام(، 
ــــن بـــرتـــرانـــد )ســـاوثـــمـــتـــون(، آلشـــلـــي يــونــغ  رايـ
)ليفربول(  غوميز  جو  يونايتد(،  )مانشستر 
ــــي(، - لـــلـــوســـط:  ــــسـ ــوانـ ــ ــون )سـ ــ وآلــــفــــي مـــــاوسـ
ــام(، جيسي  ــهـ ــنـ إريـــــك دايــــــر، ديـــلـــي آلــــي )تـــوتـ
لــويــس كــوك  لــيــنــغــارد )مانشستر يــونــايــتــد(، 
)بــورنــمــوث(، آدم الالنـــا، جـــوردان هندرسون، 
ألــيــكــس أوكــســاليــد تــشــامــبــراليــن )لــيــفــربــول(، 
ــال( وجـــايـــك لــيــفــرمــور  ــ ــنـ ــ جــــاك ويــلــشــيــر )أرسـ
)وســت بروميتش(، - للهجوم: جيمي فاردي 
)لـــيـــســـتـــر(، مــــاركــــوس راشــــفــــورد )مــانــشــســتــر 
يونايتد(، رحيم سترلينغ )مانشستر سيتي( 

وداني ويلبيك )أرسنال(.
)فرانس برس(

مــدريــد، وهــو يملك فــرصــة إحـــراز الثالثية، 
الـــحـــالـــي  ــهـــر  ــشـ الـ ــــن  مـ ــــي 31  فـ يــــخــــوض  إذ 
الرابطة ضد موناكو، ووصل  نهائي كأس 
إلـــى نــصــف نــهــائــي كـــأس فــرنــســا. وفـــي هــذا 

اإلطــار قــال املــدرب اإلسباني أونــاي إيمري 
»نريد اللقب ونحن نواصل طريقنا نحوه. 
الــثــبــات على  الــبــطــولــة مهمة ألنــهــا تعكس 
مدار املوسم«. وتابع »أعتقد أن الفريق قام 

بــرد فعل جيد بعد طــرد مــوتــا. عانينا في 
استحقينا  لكننا  األخــيــرة  القليلة  الدقائق 
ــا ســعــيــد لــلــطــريــقــة الـــتـــي رد بها  الــــفــــوز. أنــ

الفريق«.
وكان باريس سان جيرمان قد أكمل مباراته 
ــبـــني مـــنـــذ الــدقــيــقــة  مــــع أنـــجـــيـــه بـــعـــشـــرة العـ
الــســادســة عــشــرة، بــعــد طـــرد العـــب الــوســط 
اإليطالي-البرازيلي تياغو موتا. وبالنسبة 
ــة الــجــمــعــة  ــلــ ــاكــــو فـــهـــو يـــفـــتـــتـــح املــــرحــ ملــــونــ
باستضافة ليل، ساعيا إلى البقاء في مأمن 
مــن أي تــهــديــد مــن مــرســيــلــيــا ويــلــيــان على 

املركز الثاني الذي يشغله منذ فترة.
أمـــــــام  املــــــجــــــازفــــــة  عـــــــــدم  ــل  ــ ــــضـ فـ ــد أن  ــ ــعــ ــ وبــ
السابقة،  املــرحــلــة  فــي   )1-  3( ســتــراســبــورغ 
ليوناردو  البرتغالي  يشرك  أن  املتوقع  من 
جارديم مدرب موناكو مهاجمه الكولومبي 
راداميل فالكاو العائد من اإلصابة أساسيا. 
إنــه بإمكان فالكاو املشاركة  وقــال جــارديــم 
العمل  املــبــاراة »بعد أسبوع من  بداية  منذ 

الجماعي اإلضافي«.
ــــري ســـتـــيـــفـــان  ــغـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــونـ وســــــيــــــكــــــون املـ
في  بالديه  كيتا  السنغالي  أو  يوفيتيتش 

هذه الحالة احتياطيا. 
بــوردو  السبت  املباريات، يلتقي  وفــي بقية 
ــيـــه مــع  مــــع ريــــــن، وامــــيــــان مــــع تـــــــروا، وانـــجـ
كاين، ومونبلييه مع ديــجــون، وتــولــوز مع 
ستراسبورغ، واألحد متز مع نانت وسانت 

اتيان مع غانغان.
)فرانس برس(

بطولة فرنسا: نكهة أوروبية بقّمة مرسيليا وليونساوثغيت: نركز فقط على الذهاب إلى كأس العالم
أعلن مدرب منتخب 

إنكلترا غاريث ساوثغيت 
عن قائمة 27 العبًا 
للمباراتين الوديتين

مواجهة منتظرة في 
الدوري الفرنسي بين ليون 
ومرسيليا بحثًا عن مقعد 

أوروبي

)Getty /إنكلترا حققت كأس العالم مرة واحدة في تاريخها )كاثرين إيفيل

)Getty/الوداد البيضاوي سيلعب باالحتياطيين بعد الفوز بسباعية )إيتوزو هارا

الترجي الرياضي التونسي تعادل ذهابًا بدون أهداف )توني كارومبا/فرانس برس(

)Getty /من سيحسم القمة الفرنسية؟ )جون كاتوف

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

مباريات  املقبلة  الساعات  تشهد 
اإليــاب لــدور الـــ 32 لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم لتحديد 
فيما  املجموعات،  دور  إلــى  املتأهلة  األنــديــة 
تقام مباريات دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية 
إلى  الصاعدة  الفرق  للوقوف على  األفريقية 
ـــ32 الــثــانــي الـــذي تــشــارك فــيــه األنــديــة  دور الــ

الفائزة مع الخاسرة في دوري األبطال.
اختبارات متباينة،  العربية  األندية  وتواجه 
فــيــلــعــب األهـــلـــي املـــصـــري وصـــيـــف الــنــســخــة 
األخــيــرة، وصــاحــب الــرقــم القياسي فــي عدد 
مرات الفوز باللقب )ثماني مرات( مع مونانا 

دوري أبطال 
أفريقيا

اختبارات عربية متباينة 
قبل دور المجموعات

يترقب عشاق كرة القدم مباريات دوري األبطال 
أفريقيا والكونفدرالية، إذ تسعى األندية العربية 

لمتابعة رحلتها في البطولة بخطى ثابتة
تقرير

لقاء  اكتسح  أن  الغابوني خــارج ملعبه بعد 
الذهاب بأربعة أهداف دون رد ملروان محسن 
الـــلـــه الــســعــيــد  واملـــغـــربـــي ولـــيـــد أزارو وعـــبـــد 
الهزيمة  حتى  أو  الــتــعــادل  ويكفيه  بــهــدفــني، 
شــبــه  أمــــــر  وهــــــو  رد،  دون  أهـــــــــداف  بـــثـــالثـــة 
مستحيل بالنسبة لفريق في قدرات وخبرات 

الــفــوز مبكرًا ببطولة  األهــلــي استطاع  أفـــراد 
الــدوري املحلية بعد فــوزه على إنبي بهدف 
دون رد وتعادل املصري البورسعيدي أقرب 

منافسيه )نظريا( مع اإلنتاج الحربي.
أما النجم الساحلي التونسي الذي يعاني من 
أزمة حكام، فيواجه بالتو يونايتد النيجيري 
فــي مــبــاراة صعبة بعيدًا عــن جماهيره بعد 
الفوز غير املطمئن في الذهاب بأربعة أهداف 
الــتــعــادل أو  مــقــابــل هــدفــني، وإن كـــان يكفيه 
الهزيمة بفارق هدف، ولكن خسارته بهدفني 
دون رد، أو بفارق أكثر من هدفني ستحرمه 

من التأهل إلى دور املجموعات.
ويــلــعــب فـــريـــق الــــــوداد الــبــيــضــاوي املــغــربــي 
ويليامسفيلي  فــريــق  مـــع   – الــلــقــب  حــامــل   –
فــي نزهة كروية  أتليتيك بطل كــوت ديــفــوار 
بعد أن أسقطه بسبعة أهــداف مقابل هدفني 
فــي مــبــاراة الــذهــاب الــتــي أقيمت على ملعب 
مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس لــتــصــبــح مــهــمــتــه أســهــل 
ــــى دور املــجــمــوعــات  ــكـــون لــلــصــعــود إلـ مــــا يـ
ومـــواصـــلـــة مــــشــــواره بــنــجــاح لــلــحــفــاظ على 
اللقب، ومن املنتظر أن يريح التونسي فوزي 
األساسية  العناصر  الفني  املــديــر  البنزرتي 
ــم للفترة  لــتــجــربــة بــعــض الــالعــبــني وإعـــدادهـ

املقبلة لسهولة املباراة.
الــذي خسر  التونسي  الرياضي  الترجي  أمــا 
ــاف وغـــيـــالن  ــقــ ــإيــ ــري لــ ــ ــاجــ ــ جــــهــــود بــــــالل املــ
غورماهيا  مــع  فيلعب  لــإصــابــة،  الشعالني 
الــكــيــنــي فــي مـــبـــاراة ســهــلــة بالنسبة لــه بعد 
تعادله بــدون أهــداف في لقاء الذهاب خارج 

أرضه، ويكفيه أي فوز للتأهل.
ــــاق  ــريـــق وفـ ــفـ ــة الـــصـــعـــبـــة لـ ــمـ ــهـ ــتــــكــــون املـ وســ
- أمام  سطيف الجزائري- بطل نسخة 2014 
إدوانــا ستارز بطل غانا بعدما خسر بهدف 
دون رد في لقاء الذهاب، واألصعب ستكون 
لفريق الهالل السوداني أمام توغو بور بطل 
توغو بعد خسارته بهدفني دون رد، وكذلك 
ــام مـــونـــتـــايـــن أوف  ــ مـــولـــوديـــة الــــجــــزائــــري أمــ
فــايــر بــطــل نــيــجــيــريــا بــعــد خــســارتــه بهدفني 
الحسني  الدفاع  وفريق  ذهابا،  هــدف  مقابل 
الجديدي مع فيتا كلوب بطل الكونغو لفوزه 

على أرضه ووسط جماهيره بهدف وحيد.
وجنبت القرعة األهلي املصري وصن داونز 
الجنوب أفريقي والنجم الساحلي التونسي 
البيضاوي  والـــوداد  الكونغولي  ومازيمبي 
لــلــبــطــولــة بوصفهم  ــــدور األول  الـ فـــي  الــلــعــب 
أصحاب املراكز الخمسة األولى في تصنيف 
بــطــوالت االتــحــاد األفــريــقــي، خــالل السنوات 
الــخــمــس األخـــيـــرة. وكـــان الــــوداد البيضاوي 

االتحاد األفريقي 
»كاف« قرر زيادة 

مكافآت البطولتين

)Getty/التعادل أو حتى الهزيمة بثالثة أهداف تكفي األهلي للتأهل )أحمد عوض

املــغــربــي تـــوج كــبــطــل لــلــقــارة األفــريــقــيــة عــام 
2017 بعد فــوزه على األهلي املصري بهدف 
دون رد ســجــلــه ولــيــد الــكــارتــي فـــي الــدقــيــقــة 
ــمـــد الــــخــــامــــس بــــالــــدار  ــلـــعـــب مـــحـ 70عـــــلـــــى مـ
البيضاء في إياب الدور النهائي.. وكان لقاء 
الذهاب الذي أقيم قبل أسبوع في ستاد برج 
العرب باإلسكندرية  انتهى بالتعادل بهدف 

لكل فريق.

الكونفدرالية األفريقية
يحاول  األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  وفي 
نهضة بــركــان املــغــربــي االســتــفــادة مــن فــوزه 

على مهاجمه الخطير الشيخ الفالني.
وتبدو مهمة نادي شباب بلوزداد الجزائري 
سهلة بعد تغلبه على نظيره نكانا رد ديفلز 
رد بملعب 20  أهـــداف دون  الــزامــبــي، بثالثة 
ــلـــي شــنــدي  ــريـــق أهـ ــع فـ ــ أغـــســـطـــس، فــيــمــا وقـ
السوداني في مــأزق قد ال يخرج منه بعدما 
ــام ال  ــ ــه أمـ ــ ــارج أرضـ ــ تــلــقــى هــزيــمــة قــاســيــة خـ

مانشا بطل الكونغو بثالثة أهداف دون رد.
ويـــلـــعـــب املــــصــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي مــــع فــريــق 
ملعبه  خـــارج  تــعــادلــه  بعد  التنزاني  سيمبا 
بهدفني لكل فريق، وهالل األبيض السوداني 
مع أوملبيك ستار بطل بوروندي بعد خسارته 

على ضيفه األفريقي التونسي بثالثة أهداف 
مــقــابــل هــــدف بــاملــلــعــب الـــبـــلـــدي بـــبـــركـــان في 
الذهاب، ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق 
هــــدف، فــيــمــا يــحــتــاج الــفــريــق الــتــونــســي في 
بفارق  الــفــوز  أو  رّد،  هــدفــني دون  إلــى  رادس 

أكثر منهما للتأهل.
فريق  يسعى  الثانية  العربية  املواجهة  وفي 
الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي املــغــربــي إلــــى تــعــويــض 
تعادله على أرضــه ووســط جماهيره بهدف 
لكل فريق مع فريق نواذيبو املوريتاني الذي 
يــأمــل فـــي تــحــقــيــق مــفــاجــأة والـــتـــأهـــل لــلــدور 
الــثــانــي بــتــعــادل ســلــبــي عــلــى األقــــل، معتمدًا 

بثالثة أهداف دون رد ذهابا، واتحاد الجزائر 
مع ماتيما أنيون بطل الكونغو بعد تعادله 
بهدفني لكل فريق، واالتحاد الليبي مع أكوا 
يونايتد النيجيري بعد فوزه بهدف دون رّد 

على األراضي التونسية.
فيحاول  التونسي  بنقردان  اتحاد  فريق  أما 
الـــخـــروج مــن هــزيــمــتــه الــثــقــيــلــة خــــارج أرضــه 
ــازا بـــرازافـــيـــل بــطــل الــكــونــغــو بــثــالثــة  ــ ــام كـ ــ أمـ

أهداف دون رد.
وكان فريق اتحاد بنقردان قد تأهل إلى دور 
الـــ 32 األول بعد انــســحــاب هــالل جــوبــا بطل 
جنوب السودان، كما يدخل الزمالك املصري 

اإلثيوبي  ديشا  أمــام وياليتا  اختبارًا سهال 
بالرغم من هزيمته 2/1 ذهابا خــارج مصر، 
حيث إنه في حاجة إلى  الفوز بهدٍف دون رد 

أو بفارق هدفني في مباراة اإلياب.
ُيذكر أن االتحاد األفريقي »كــاف« قرر زيادة 
مــكــافــآت الــبــطــولــتــني لــلــمــوســم  الــثــانــي على 
الــوداد بطل دوري أبطال  التوالي، إذ حصل 
ومازيمبي  دوالر،  مليون   2.5 على  أفريقيا 
 1.25 على  الكونفيدرالية  بطل  الكونغولي  
فــاز  املـــغـــربـــي  الـــفـــريـــق  مــلــيــون دوالر، وكـــــان 
الــســوبــر األفــريــقــي 2017 بــعــد تغلبه  بــكــأس 

على مازيمبي بهدف دون رّد.
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حسين غازي

ــيـــع لـــخـــطـــوة الــهــيــئــة  هـــلـــل الـــجـــمـ
حني  السعودية  للرياضة  العامة 
وّقــعــت اتــفــاقــيــة مــع رابــطــة الليغا 
اإلسبانية بانتقال عدد من الالعبني املحليني 
للعب هناك، واالحترف في سبعة من األندية 

املعروفة على الصعيد املحلي واألوروبي.
اعتبر البعض أن هذه الخطوة ستدفع بعجلة 
األمـــام، وستساهم في  إلــى  الــكــرة السعودية 
تطوير الــالعــب الــســعــودي، وهــو مــا سيفتح 
املجال مستقباًل أمام العديد منهم لالحتراف 
تقريبًا  شهرين  بعد  النتائج  لكن  بالخارج، 
تبدو كارثية للغاية. ومع اقتراب بطولة كأس 
العالم 2018 فــي روســيــا ومــشــاركــة األخضر 
فيها، تبدو الجماهير السعودية قلقة حيال 

األمر، وهي غير راضية عن هذه التجربة.

من فرٍح إلى نقمة
فـــي مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املــــاضــــي، أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
الــســعــوديــة عــن شــراكــتــهــا مــع رابــطــة الليغا 
االتفاقية  هذه  وبموجب  القدم،  كرة  لتطوير 
انــتــقــل تسعة مــن الــالعــبــني الــســعــوديــني إلــى 
سبعة أنــديــة هناك بنظام اإلعـــارة ملــدة ستة 

معاناة محترفي 
السعودية

معاناة كبيرة لالعبين السعوديين المحترفين في الليغا اإلسبانية، يرافقها 
تخوٌف كبير من قبل الجماهير مع اقتراب كأس العالم في روسيا 2018، إذ 
لم يشارك حتى اللحظة أيٌّ منهم في مباراة رسمية، وُتطرح هنا العديد 

من األسئلة حول مشروع الهيئة العامة للرياضة السعودية

3031
رياضة

تقرير

أشــهــر فــقــط. وحــــّط فــهــد املـــولـــد، وهــــو العــب 
دولــي، رحاله في نــادي ليفانتي، لكنه حتى 
اللحظة لم يشارك في أي مباراة رسمية، ولم 
يدخل القائمة الرئيسية، بالرغم من أنه كان 
النجم األول لفريق االتــحــاد في بــالده، وهو 

معشوق الجماهير هناك.
ــر، ونــقــصــد هنا  ــٍم آخـ ــر تــكــرر مــع اسـ هـــذا األمـ
ســالــم الـــدوســـري، العــب الــهــالل، والـــذي أعير 
لنادي فياريال، لكنه لم يقنع املدرب خافيير 
ــة. ويـــــواجـــــه يــحــيــى  ــظـ ــلـــحـ ــتـــى الـ كـــايـــيـــخـــا حـ
ـــ27 عامًا  الـ املــوقــف عينه، فصاحب  الــشــهــري 
الظهور  فرصة  لــم يجد  النصر  نــادي  ونجم 

أساسيًا أو حتى بدياًل مع نادي ليغانيس.
وتـــحـــدثـــت صــحــيــفــة »آس« اإلســـبـــانـــيـــة عــن 
ــــدوري  مــعــانــاة الــالعــبــني الــســعــوديــني فـــي الـ
ــانــــي، وكــــــان تـــركـــي آل شـــيـــخ، رئــيــس  ــبــ اإلســ
الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد تحدث 

التي اختارت  األنــديــة اإلسبانية هــي  أن  عــن 
الالعبني حسب رغبتها ولــم يتم دفــع أمــوال 
ألجل احترافهم، لكن هذا األمر ال ينطبق مع 
مــا قــالــه مـــدرب ليغانيس، أســيــر غــاريــتــانــو، 
حني صــّرح قبيل إتمام صفقة الشهري: »أنا 
ال أعلم عنه شيئًا، ولم أره يلعب بتاتًا، سوف 
نــشــاهــده حـــني يــصــل، وســأســعــى للحصول 
على نتائج جيدة منه مثلما يحصل مع أي 
العــب آخـــر. أعـــرف أنــه العــب دولـــي لكن ليس 
بوسعي التأكيد أنه سيكون جيدًا بما يكفي، 

إذ ال أعلم ما هي قدراته«.
وبحسب الصحافية مايسا خيمينيز، معدة 
فإن  اإلســبــانــيــة،  »آس«  صحيفة  فــي  التقرير 
ــلــــوا إلـــى  الـــالعـــبـــني الـــســـعـــوديـــني الــــذيــــن وصــ
أّي منهم مباراة رسمية،  لم يخض  إسبانيا 
الثاني  الفريق  فاثنان منهم فقط شاركا مع 

وفي مباراة ودية.
وظهر علي النمر في مباراة وديــة مع فريق 
يخض  لم  لكنه  الثانية  بالدرجة  نومانسيا 
أي لقاء والزم دكــة الــبــدالء، وهــذا األمــر تكرر 
مع الالعب نوح املوسى في فريق بلد الوليد، 
فاييكونا،  رايـــو  فــي  الصليهم  املجيد  وعــبــد 
ــــدان، العـــب  ــمـ ــ ــن عـــبـــد الـــلـــه حـ  مــ

ّ
ــة لـــكـــل ــافــ إضــ

سبورتينغ خيخون تحت 19 عامًا، ومــروان 
ــر مــصــطــفــى مع  ــابـ أبـــكـــر فـــي لــيــغــانــيــس، وجـ

فريق فياريال الثاني.

امتعاٌض جماهيري
انــتــشــر فــيــديــو لــفــهــد املــولــد خـــالل الــتــمــاريــن 
قبل أيام وبدت عليه عالمات الحزن الشديد، 
فــعــلــقــت الــجــمــاهــيــر: »واضـــــٌح تــمــامــًا أن فهد 
املــــولــــد فــــي حـــالـــة انـــهـــيـــار، ســــــواء ُتـــحـــبـــه أو 
تــكــرهــه ســــوف تــتــعــاطــف مــعــه وكـــذلـــك بقية 
املباريات  يشاهدون  شهرين  منذ  الالعبني، 
التغريدة ربما توضح  املــدرجــات«. هــذه  مــن 
تفكير املشجع السعودي الذي كان يحلم بأن 
يرى نجوم بالده في أفضل األندية، يتألقون 
ويسجلون األهداف، لكن الواقع املرير دفعهم 
للخروج والتعبير عن األمــور التي تدور في 

بالهم.
وأضـــاف آخــر: »صــاحــب فكرة سفر الالعبني 
يــنــفــع أن يــكــون  ــعـــوديـــني إلســـبـــانـــيـــا ال  الـــسـ
مسؤواًل أو أن يفكر في مستقبل هذه اللعبة، 

فهد املولد تحديدًا خسارة كبيرة«.
وقــــال مــشــجــع ثــالــث عــن الــالعــبــني الــدولــيــني: 
ــــد ويــحــيــى  ــــولـ ــد املـ ــهــ ــم الــــــدوســــــري وفــ ــ ــالـ ــ »سـ
الشهري، أكملوا شهرين من دون أن يلعبوا 
دقيقة واحدة، وتبقى حتى املونديال 3 أشهر 
فقط، وهذا يعني أنه احتراف مدرجات، هذا 

معناه انحراف قرارات«.
املمتعضني من  املشجعني  آراء  ونتابع ســرد 
الــقــرارات: »مــا يحصل مع فهد املولد وسالم 
 لــلــغــايــة، كــانــا نــجــمــني في 

ٌ
الـــدوســـري مــحــزن

ــم،  نــاديــهــمــا، يــلــعــبــان أســـاســـيـــان بــشــكــل دائــ
لكنهما ذهبا ضحية لكذبة االحتراف«.

G G

الجماهير السعودية 
عبّرت عن غضبها بسبب 

وضع الالعبين

نافاس ولويز يتصدران قائمة 
كوستاريكا لوّديتي إسكتلندا وتونس

تصدر حارس مرمى ريال مدريد، كيلور نافاس، والعب وسط سبورتنغ لشبونة، بريان 
لويز، قائمة منتخب كوستاريكا لخوض وديتي إسكتلندا وتونس يومي 23 و27 مارس/
آذار الجاري، استعدادًا ملونديال روسيا الذي سينطلق في منتصف يونيو/حزيران القادم.
وُيعد كال الالعبني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة مدرب املنتخب، أوسكار راميريز، الذي 
أكد اعتماده على قاعدة الالعبني الذين خاض معهم مونديال البرازيل 2014 وبلغ معهم 
الدور ربع النهائي في إنجاز كبير. وصرح راميريز في مؤتمر صحافي عن املجموعة 
الخامسة التي تشارك بها كوستاريكا في املونديال »أعتقد أن صربيا قد تغير من خطة 
لعبها بعد تعاقدها مع مدرب جديد، أما سويسرا والبرازيل فلديهما قاعدة العبني. على 

سبيل املثال، في الخط الدفاعي للبرازيل هناك العبان أو ثالثة من الطراز العاملي«.

فينغر: أتلتيكو مدريد هو المرشح األكبر 
للفوز بالدوري األوروبي

ــدرب فــريــق  ــ ــــني فــيــنــغــر، مـ ــار الــفــرنــســي أرسـ ــ أشـ
أرسنال اإلنكليزي، بعد تأهل فريقه لدور الثمانية 
ببطولة الدوري األوروبي لكرة القدم بفوزه املقنع 
ــاب ثمن  ــ إيـ عــلــى مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي )3 - 1( فـــي 
أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي هو  إلـــى أن  الــنــهــائــي، 
على  فينغر  ورد  بالبطولة.  للفوز  األبــرز  املرشح 
سؤال حول هوية املنافس الذي يفضل مواجهته 
بعد  الصحافي  املؤتمر  خــالل  الثمانية،  دور  في 
املباراة بأن أتلتيكو »هو املرشح األبرز«. وأضاف 
إذا  القرعة.  »ال أفضل مواجهة خصم بعينه في 
مواجهته.  فعلينا  أتلتيكو،  مــع  الــقــرعــة  أوقعتنا 
ملـــا ســتــســفــر عنه  أواًل  ــار  ــتـــظـ االنـ ولـــكـــن عــلــيــنــا 
الــدوري  »بطولة  الفرنسي  املــدرب  وأكــد  القرعة«. 
األوروبــي صعبة للغاية. هناك دراســات تؤكد أن 

أندية الدوريات الخمس الكبرى التي تلعب في هذه البطولة تعاني في البطولة املحلية«.

برشلونة يجري مران تعافي ويحصل على راحة الجمعة
أجرى العبو برشلونة مران التعافي بعد مواجهة تشلسي اإلنكليزي على ملعب »كامب 
إرنستو  لبرشلونة،  الفني  املدير  ومنح  أوروبـــا.  أبطال  بطولة  نهائي  ثمن  إيــاب  في  نــو« 
ــد. ولـــم يــشــارك فــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة سيرجيو  فــالــفــيــردي، الــالعــبــني راحـــة يـــوم واحــ
الخامسة  الــذي خضع لفحوصات طبية، كشفت وجــود شرخ في إصبعه  بوسكيتس، 

بقدمه اليمنى، ليغيب 3 أسابيع عن املالعب.
وأعلن برشلونة أن املصابني؛ دينيس سواريز ونيلسون سيميدو، أجريا مرانًا بشكل 

منفرد في املدينة الرياضة.

كرة القدم البرتغالية تكرم مورينيو
كرة  عالم  في  لألفضل  ُتمنح  التي  البرتغالية   »Quinas de Ouro« إدارة جوائز  قــررت 
دي  »فاسكو  جائزة  بمنحه  مورينيو  جوزيه  يونايتد  مانشستر  مــدرب  تكريم  الــقــدم، 
التي  الجوائز  تــوزيــع  حفل  وسيقام  للبرتغال.  متميز  كسفير  ودوره  عمله  عــن  غــامــا« 
يمنحها االتحاد البرتغالي لكرة القدم بالتعاون مع الرابطة الوطنية للمدربني البرتغاليني 
ونقابة الالعبني املحترفني، في 19 مارس/آذار الجاري في العاصمة البرتغالية لشبونة. 
أما جائزة »بريستيغيو« الخاصة، فسُتمنح في هذه النسخة لالعب سبورتنغ لشبونة 
الراحل فرناندو بيروتيو، الذي سجل رقمًا قياسيًا من األهــداف في مباراة واحدة )9( 

في موسم 1942-1941.

كأس العالم تصل إلى مصر فى إطار جولتها العالمية
وصل مجسم كأس العالم لكرة القدم إلى القاهرة 
في إطار جولته بالدول التي تأهلت إلى نهائيات 
ــا الــصــيــف  ــيــ ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا روســ الـــبـــطـــولـــة الـ
الـــجـــاري. وتــأهــلــت مــصــر لــلــمــونــديــال بــعــد غياب 
28 عامًا، ووصلت إليها جائزة أهم بطولة كروية 
فــي الــعــالــم، مــن أجـــل إتــاحــة الــفــرصــة للجماهير 
ملشاهدتها. ومن املقرر أن تقوم البعثة املصاحبة 
لكأس العالم بجولة في عدد من املواقع في القاهرة 
والجيزة ملشاركة الشعب املصري فرحته بكأس 
العالم، إذ يحل الكأس ضيفًا على مصر قادمًا من كوت ديفوار، وفقا ملا ذكرته وكالة )أ 
ش أ( الرسمية. ومن املقرر أن يغادر مجسم الكأس مصر إلى مدينة نابولى االيطالية، في 

مستهل جولة أوروبية سريعة، قبل أن يقطع آالف األميال ليحط في األرجنتني.

الــذي يعيش فترة صعبة فــي موسم 2017- ريــال مــدريــد، 
ُينافس  املقابل،  الكثير من األهــداف. في  2018 ولم ُيسجل 
أهــداف  ثالثة  بفارق  رونــالــدو  املهاجم كريستيانو  ستواني 
للمهاجم  البرتغالي سجل 18 هدفًا مقابل 15  إن  إذ  فقط، 
بنزيمة في  األوروغــوايــانــي. في وقــت يتفوق ستواني على 

ترتيب الهدافني في »الليغا« بفارق حوالي 11 هدفًا.
ــه الـــــــ15 فـــي الـــــدوري  وســـجـــل كــريــســتــيــان ســـتـــوانـــي أهــــدافــ
اإلســبــانــي عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: هــدفــني فــي مــرمــى أتلتيكو 
مدريد، أتلتيك بلباو، فياريال. هدف ضد سيلتا فيغو، ريال 
أالفيس، خيتافي، الس  ريــال سوسييداد،  ليفانتي،  مدريد، 

باملاس، ليغانيس وديبورتيفو ال كورونيا.
افتتح ستواني  التي سجلها ستواني،  الـــ15 هدفًا  ومــن بني 
التسجيل لجيرونا في 11 مناسبة، وهو املهاجم الذي يصنع 
الفارق على أرض امللعب ويمنح فريقه التقدم دائمًا. كما أن 

ستواني يدافع بشكل جيد، حيُث استرجع 50 كرة مقابل 
25 لكريم بنزيمة في النادي »امللكي«.

فــي املــقــابــل، صنع ســتــوانــي أيــضــًا سبع تــمــريــرات حاسمة 
لزمالئه في جيرونا، وهو يعيش أفضل فترة في مسيرته 
الكروية بعد أن سجل 12 هدفًا مع فريقه السابق إسبانيول 
في موسم 2014-2015، خصوصًا أنه سجل نسبة %38 

من أهداف جيرونا هذا املوسم.
وفي حال أراد ستواني إثبات نفسه وأنه قادر على متابعة 
-2017 موسم  في  سجلها  التي  الناجحة  الذهبية  املسيرة 

2018 حتى النهاية، عليه أن يحرم ريال مدريد أواًل من لذة 
متابعة  ثم  برنابيو«، ومن  االنتصار في ملعب »سانتياغو 
الــهــدافــني. ولــَم ال  ــداف واملنافسة على صـــدارة  تسجيل األهـ
وهــو يبتعد بــفــارق ثــالثــة أهـــداف فقط عــن صــاحــب املركز 

الثالث في قائمة هدافي »الليغا«.

رياض الترك

املقبل،  يــوم األحــد  املتعثر محليًا،  يواجه فريق ريــال مدريد 
منافسه »الكتالوني« جيرونا، مفاجأة املوسم، والذي يسعى 
من أجــل حجز مقعد له في بطولة الــدوري األوروبـــي، وذلك 
في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري اإلسباني 
الثالث  املركز  املباراة بني صاحب  انطالق  القدم. وقبل  لكرة 
وصــاحــب املــركــز الــســابــع فــي »الــلــيــغــا«، يــبــرز اســـم مهاجم 
جيرونا كريستيان ستواني، هداف الفريق »الكتالوني« في 
األنظار وساهم بفضل  والــذي خطف  موسم 2018-2017، 

أهدافه في انتفاضة فريقه وتقدمه في الترتيب.
ســجــل املــهــاجــم األوروغـــوايـــانـــي ســتــوانــي 15 هــدفــًا فــي 23 
ــبـــاراة مـــع فــريــقــه جــيــرونــا حــتــى اآلن، وهــــو عــــدد أهــــداف  مـ
ــر 52 مـــبـــاراة مع  املــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة فـــي آخـ

كريستيان سـتواني

على هامش الحدث

مهاجم جيرونا، 
كريستيان ستواني، 

هداف سجل 15 
هدفًا في الدوري 

اإلسباني هذا 
الموسم

الدوسري 
والمولد 
والشهري لم 
يشاركوا في 
أي مباراة مع 
اقتراب مونديال 
روسيا 2018 
)Getty(

كانت الجماهير السعودية تمني النفس في مشاركة العبيها الدوليين 
المحتمل  الخصوم  من  العديد  لمواجهة  اإلسباني  الـــدوري  في 
األخضر  المنتخب  ويلعب   .2018 بروسيا  العالم  كأس  في  مالقاتهم 
لكّل  إضافة  روسيا،  المضيف  البلد  جانب  إلى  األولى  المجموعة  في 
غرار  على  مميزين  العبين  صفوفها  في  تمتلك  التي  األوروغواي  من 
يضم  الذي  مصر  منتخب  وكذلك  سواريز،  ولويس  كافاني  إدينسون 
العديد من المحترفين في القارة األوروبية، على رأسهم محمد صالح.

التمنيات قبل المونديال الصعب

وجه رياضي

ولم تسلم الصحافة السعودية من انتقادات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، إذ لــــم تـــســـلـــط األولــــــــى الـــضـــوء 
ــال الــالعــبــني املــحــتــرفــني ومــعــانــاتــهــم  عــلــى حـ
له  كــان  مشجعًا  لكن  اللحظة،  حتى  الكبيرة 
بأكملها: »معاناة سالم  القصة  ُيلخص  رأٌي 
الشهري في  املولد ويحيى  الــدوســري وفهد 
إسبانيا! أين إعالمنا؟ بدون حٍس أو خبر، لم 
نسمع أنهم انتقدوا أو تحدثوا في برامجهم 

فشل التجربة من عدمها، أو غلق باب احتراف 
العبني آخرين في املستقبل، إذ إن األمر األهم 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي هـــو مـــونـــديـــال روســـيـــا، 
ــبـــون الـــثـــالثـــة )الـــشـــهـــري والــــدوســــري  والـــالعـ
للعب  الــحــال  يــحــتــاجــون بطبيعة  واملـــولـــد(، 
واملشاركة في مباريات عادية، كي يستعيدوا 
اإلفــادة  تقدم  ال  فالتمارين  املنافسة،  حاسة 
الخبرة، حتى وإن كانت في برشلونة أو  أو 

الــــصــــحــــف عـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم  الــــريــــاضــــيــــة أو 
 لــهــيــئــة الــريــاضــة 

ٌ
مـــع أنــديــتــهــم، كــّلــه تــطــبــيــل

إنــمــا سياحة  احــتــرافــًا،  ورئيسها، هــذا ليس 
بقائهم  مــن  أفضل  ألنديتهم  أعيدوهم  فقط، 

في إسبانيا من دون فائدة«.

تخوٌف قبل المونديال
ليس الهم اآلن بالنسبة للجماهير السعودية 

ريال مدريد إلى جانب النجوم الكبار، األهم 
التواجد  الــقــدم  كــرة  لالعبي  بالنسبة  دائــمــًا 
أقوياء  الضغوطات ومواجهة خصوم  تحت 
الــبــدالء ستؤدي  لتطوير قــدراتــهــم، لكن دكــة 
إلى تراجع مستواهم، ربما كان من األجدى 
أن يــبــقــوا فـــي الـــســـعـــوديـــة، حــيــث بــإمــكــانــهــم 
 اللعب والوصول إلى كأس العالم 

ّ
على األقل

بأفضل حالة بدنية وذهنية ونفسية ممكنة.

وقع اإليطالي فالنتينو روسي على عقد جديد ملدة عامني ليستمر بذلك في فريق ياماها 
املشارك في بطولة العالم للدراجات النارية بعد بلوغه 40 عامًا. وبلغ روسي بطل العالم 
تسع مرات، الذي يبدأ موسمه 13 مع الفريق الياباني، عامه 39 الشهر املاضي وكان عقده 
السابق سينتهي بنهاية املوسم الذي سينطلق بعد أيام قليلة في قطر. وقال روسي في 
بيان »عندما وقعت على عقدي األخير مع ياماها في مارس/آذار 2016 كنت أتساءل إذا 
كان ذلك عقدي األخير، أود أن أشكر ياماها على ثقتهم في ألن التحدي صعب ويتمثل 

ذلك في مواصلة املنافسة بعد بلوغي 40 عاما«.

صورة في خبر

روسي وعقٌد جديد
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