
اختتم��ت ي��وم اأم���س الأول وعل��ى ملع��ب املركز 
ال��دويل للبولن��غ يف العا�صمة امل�رصي��ة القاهرة 
لل�صاب��ات  الوىل  العربي��ة  البطول��ة  مناف�ص��ات 
وبالرغ��م م��ن قلة م�ص��اركات ال��دول العربية يف 
ه��ذه البطول��ة واقت�صاره��ا على م�صارك��ة ثالثة 
بل��دان عربي��ة وه��ي جمهوري��ة م���رص العربي��ة 
املنظم��ة للبطولة ومملكة البحرين والعراق اإل اأن 
البطولة �صهدت تناف�صا مثريا بني الدول امل�صاركة 
ومل حت�صم النتائج اإل يف اليوم الأخري من البطولة 

التي حظيت بح�صور جماهريي كبري.
نتائج م�صاركة منتخبنا 

�صارك��ت لعباتن��ا يف املناف�صات الت��ي اعتمدت 
م��ن قبل اللجن��ة الفنية للبطولة وه��ي مناف�صات 
فف��ي  والأ�صات��ذة.  والفرق��ي  والزوج��ي  الف��ردي 
مناف�ص��ات الف��ردي مل تفلح لعباتن��ا باحل�صول 
عل��ى مرك��ز متق��دم يف ه��ذه املناف�ص��ة نتيج��ة 

هيمنة لعبات املنتخ��ب امل�رصي على جمريات 
املناف�ص��ة احل��ال نف�ص��ه يف مناف�ص��ات الزوج��ي 
حي��ث انح�رصت املناف�صة ب��ني لعبات املنتخب 
حت�ص��ل  ومل  البحرين��ي  واملنتخ��ب  امل���رصي 
لعباتن��ا عل��ى اأي مرك��ز متق��دم اأم��ا  يف بطولة 
الفرق��ي فقد ح��ل منتخبنا باملرك��ز الثالث وهي 
نتيج��ة معروفة نظ��را مل�صاركة ثالث��ة منتخبات 

يف البطولة.
�صياع فر�صة التاأهل يف مناف�صات الأ�صاتذة

كان الأمل معقودا عل��ى الالعبة ديانا زياد التي 
قدم��ت جمه��ودا متمي��زا تاأهل��ت من خالل��ه اإىل 
دور الثماني��ة ويف اأول مب��اراة له��ا م��ع الالعبة 
البحريني��ة ليلى عل��ي وكان نظ��ام املناف�صة اأقر 
م��ن �صوطني ف��اأي لعب��ة حت�صل عل��ى ال�صوطني 
ت�صع��د اإىل دور ن�صف النهائ��ي  يف ال�صوط الأول 
متكنت الالعبة البحرينية من الفوز بنقاط ال�صوط 
ويف ال�ص��وط الثاين ا�صتطاع��ت لعبتنا ديانا من 
ح�ص��م ال�ص��وط الث��اين ل�صاحله��ا بع��د اأن قدم��ت 
عر�ص��ا متميزا وبعد التعادل بني الالعبتني �صار 

التوج��ه اإىل �ص��وط ثال��ث حينها متكن��ت الالعبة 
البحرينية من حتقي��ق الفوز وبفارق 3 بنات عن 
لعبتن��ا ديانا لتح�صل عل��ى املركز اخلام�س يف 
مناف�صات الأ�صاتذة  ه��ي نتيجة جيدة قيا�صا اىل 

ق��وة الالعبات امل�صاركات واي�ص��ا اإىل قلة خربة 
لعبتنا التي مل تتجاوز الثمانية ع�رص من عمرها 
. وتع��د ه��ذه الالعب��ة م���رصوع بطل��ة للم�صتقب��ل 
القري��ب ب���رصط اأن تتوف��ر له��ا كل الإمكاني��ات 

الواجب تنفيذها.
م�صاهد من البطولة 

ك�صب��ت الالعبة ديان��ا زياد اهتمام��ا جماهرييا 
وت�صجيعا من كل الوفود امل�صاركة خا�صة مدربي 
املنتخب��ات امل�صارك��ة نظرا للعر���س الفني الذي 
قدمت��ه يف البطول��ة واي�صا ك�صب الوف��د العراقي 
حمبة واحرتام كل املعني��ني يف البطولة العربية 
الناجح��ة  واإدارت��ه  احل�ص��ن  و�صلوك��ه  للتزام��ه 
م��ن خ��الل متابع��ة وح�ص��ور ليث توم��ي رئي�س 
الحت��اد ال��ذي ح���رص البطول��ة بالرغم م��ن �صوء 
حالت��ه ال�صحي��ة واحل��ال نف�صه لالآن�ص��ة ع�صماء 
عب��د احل�ص��ني رئي�صة الوف��د العراقي الت��ي كانت 
قريب��ة جدا من الالعبات وتنفي��ذ كل متطلباتهن 
ومتابعته��ن اأي�ص��ا بالرغ��م م��ن �ص��وء حالته��ا 
ال�صحي��ة . وهنا لبد م��ن الإ�صادة ب��دور املدرب 
ال�صي��د عام��ر عب��د احل�صني ال��ذي مل يبخ��ل جهدا 
يف توجي��ه الالعب��ات ومتابعته��ن وار�صاده��ن 
علما باأن ق�صم��ا من الالعبات ي�صاركن لأول مرة 
واأخ��ريا اإىل اخلل��ق الرفي��ع واللت��زام والت�رصف 

احل�ص��ن لالعباتنا ديان��ا زياد ون��از اأزاد و�صجى 
هادي الت��ي تعر�صت لإ�صابة بليغ��ة اثرت كثريا 
عل��ى م�صتواه��ا و�صم���س ماه��ر. ف��كان منتخبنا 

منوذجا للوفود امل�صاركة.
اأمنيات اأه�ل اللعبة 

ك�صفت جمري��ات البطول��ة العربي��ة لل�صابات عن 
الكث��ري من احلقائق ومن اأهمها ا�صتعدادات الفرق 
امل�صارك��ة يف البطول��ة م��ن خ��الل املع�صك��رات 
التدريبي��ة الداخلي��ة واخلارجية واي�ص��ا ا�صتقدام 
املنتخب��ات العربي��ة خ��رية املدرب��ني الأجان��ب 
لالإ���رصاف عل��ى ف��رق ال�صاب��ات وذل��ك م��ن اأجل 
بن��اء الالعب��ات بن��اًء ريا�صيا وعلمي��ا �صحيحا 
خا�صة باأن معظ��م املدربني الذين ي�رصفون على 
املنتخب��ات هم من اأبطال العامل باللعبة. هذا من 
جان��ب اأما من جانب اآخر فاإن ح��ال واقع اللعبة 
يف الع��راق يحت��اج اإىل الكثري م��ن الدعم خا�صة 
مب��ا يخ�س املن�صاآت اأو املالعب اخلا�صة للبولنغ 
فم��ن غري املعقول تت��درب منتخباتنا يف مالعب 

الأ�صواق املركزية واملولت !!!؟.
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شنيشل: لن نلعب من اجل التعادل كي ال نفقد السكة الصحيحة في المباريات المقبلة 
نواجه استراليا اليوم 

اأكد نادي اأر�صنال الإنكليزي لكرة القدم تعاقده 
م��ع مداف��ع فالن�صيا الإ�صباين ال��دويل الأملاين 
الن��ادي  م��درب  كان  م�صطف��ي.  �صك��ودران 
اللندين الفرن�صي اأر�ص��ني فينغر اأعلن ان�صمام 
م�صطف��ي قب��ل 3 اأيام بي��د اأنه مل يت��م تاأكيد 
اخلرب على املوقع الر�صمي للنادي حتى الآن. 
وق��درت و�صائ��ل الإع��الم الربيطاني��ة قيمة 
ال�صفق��ة ب�41 مليون ي��ورو. ومل يتم الك�صف 

اأي�ص��ًا ع��ن مدة �صفق��ة م�صطف��ي )24 عامًا( 
املتوج م��ع املان�صافت بلقب كاأ�س العامل عام 
2014. واأو�ص��ح فينغ��ر على املوقع الر�صمي 

للن��ادي: "لديه ال�صن املنا�ص��ب. لديه اخلربة. 
اإن��ه لع��ب يرك��ز جي��داً كم��ا يتعامل 

مع الك��رة بارتي��اح". وتعترب 
لأر�صنال  ثمين��ة  ال�صفقة 

الناحية  خ�صو�صًا يف 
الدفاعي����������ة حي��ث 
غي��اب  م��ن  يع��اين 
مواط��ن م�صطف��ي، 
بي��������ر مريت�صاكر 
ل����������ربازيل��ي  وا
غابري������������������ال 
باولي�صت��ا ب�صب��ب 

الإ�صابة.
م�صطف��ى  ولع���ب 
مو�صمني  مل�������دة 
فالن�صيا،  م����������ع 
�صاد�س  وب����������ات 
لع��ب يتعاقد معه 

اللن��دين  الن��ادي 
الإ�صب��اين  بع��د 
بريي��ز  لوكا���س 
ي  ي���رص ل�صو ا و
ن�����������ي��ت  ا غر
�صاك����ا وروب 
هول��������دين��غ 
والي���������اب��اين 
اأ�صان��و  تاكوم��ا 
ي  لني���������ج��ري ا و

كليت�صي نواكايل. 

تعادل منتخب م���رص مع نظريه الغيني 1-1 
على ملعب برج العرب بالإ�صكندرية يف مباراة 
دولية ودية يف كرة القدم يف اإطار ا�صتعدادات 
الفراعن��ة ملواجهة الكونغ��و يف اجلولة الأوىل 
من الت�صفيات الأفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل 
2018.و�صج��ل مهاجم مو�صك��رون بريوفيلز 
البلجيك��ي حمم��ود ح�ص��ن "تريزيغي��ه" )33( 
هدف م���رص بعد متريرة بينية من لعب و�صط 
الأهل��ي عب��د اهلل ال�صعي��د، واأدرك لع��ب راي��و 
فايكان��و الإ�صب��اين احل�ص��ن بانغ��ورا التعادل 
لغيني��ا يف الدقيق��ة 69 بع��د خطاأ ف��ادح من 
حار���س مرمى وادي دجل��ة املخ�رصم ع�صام 
جه��اد  املب��اراة  حك��م  احل�رصي.واحت�ص��ب 
جري�ص��ة ركلة جزاء مل�رص يف الدقيقة 78 بعد 
عرقل��ة اإبراهيما ت��راوري مداف��ع غينيا لوليد 
�صليم��ان لعب الأهل��ي داخل منطق��ة اجلزاء، 

فان��ربى له��ا مهاجم �صتوك �صيت��ي الإنكليزي 
الغين��ي  احلار���س  لك��ن  �صبح��ي  رم�ص��ان 
ت�ص��دى لها.ويلع��ب منتخ��ب م���رص مبارات��ه 
الودي��ة الثانية اأم��ام منتخب جن��وب اأفريقيا 
بجوهان�صربغ الثالث��اء املقبل، على اأن يلتقي 
الكونغو يف 3 ت�رصين الأول/اأكتوبر املقبل يف 
اإط��ار املرحلة الأوىل من الت�صفيات الأفريقية 
النهائي��ة املوؤهلة للمونديال.وبداأ الأرجنتيني 
هيكتور كوبر املدير الفني للمنتخب امل�رصي 
اللق��اء بت�صكيل مكون من ع�صام احل�رصي يف 
حرا�ص��ة املرم��ى، واأمام��ه الرباع��ي الدفاعي 
اأحم��د فتحي واإ�صالم جم��ال وعلي جرب واأمين 
اأ���رصف، وخما�ص��ي الو�ص��ط اإبراهي��م �ص��الح 
تريزيغي��ه  ح�ص��ن  وحمم��ود  النن��ي  وحمم��د 
وم�صطف��ى فتحي وعب��د اهلل ال�صعيد، ومهاجم 

وحيد با�صم مر�صي.

ف��از ه��اين اأب��و ريدة مبن�ص��ب رئي���س الحتاد 
امل���رصي لك��رة الق��دم يف النتخاب��ات الت��ي 
ج��رت مبدين��ة 6 اأكتوبر.واكت�ص��ح اأب��و ري��دة 
النتخابات حيث ح�ص��ل على اأكرث من 85% 
من اأ�ص��وات اجلمعي��ة العمومي��ة متفوقًا على 
مناف�صي��ه حمم��د الطويل��ة وماج��دة الهلباوي 
الزيات.وف��از مبن�ص��ب الع�صوي��ة كل  ون��ادر 
م��ن ح��ازم اله��واري ال��ذي ينتظ��ر اأن يت��وىل 
من�ص��ب نائب الرئي���س، و�صيف وزاه��ر وخالد 

لطي��ف وكرم كردي وح��ازم اإمام وجمدي عبد 
الغن��ي واأحم��د جماه��د وع�ص��ام عب��د الفتاح 
وحمم��د اأبو الوفا، وفازت �صحر الهواري مبقعد 
املراأة.كما احتف��ظ �صيف اهلل م�صطفي مبن�صب 
مراق��ب احل�صاب��ات حيث ن��ال املن�ص��ب بهذه 
ال��دورة بالتزكية.واأقيم��ت النتخابات برقابة 
من الحتاد الدويل لك��رة القدم و�صط حالة من 
ال�صد واجل��ذب بني املر�صحني والتهديد باإقامة 

دعاوى ق�صائية ببطالن النتخابات.

�صم��ن مناف�صات بطول��ة ا�صيا للنا�صئ��ني املوؤهلة اىل 
نهائي��ات كا���س الع��امل بكرة الي��د والت��ي ت�صت�صيفها 
البحري��ن للم��دة )26 /8 – 6/9 ( خ���رص منتخبن��ا  
مبارات��ه الثانية ام��ام �صقيقه ال�صعودي ) 21  24-  ( 
هدف  بعد ان انتهى ال�صوط الول �صعوديا )13 – 11 
( .  وا�صتط��اع لعبونا معظ��م اوقات املباراة جمارات 
ال�صق��اء الذي��ن يوا�صل��ون تدريباته��م كمجموعة منذ 
ثالث �صنوات، �صاركوا خاللها مع�صكرات تدريبية داخل 
ال�صعودي��ة وخارجه��ا، و�صارك��وا يف مناف�صات بطولة 
البح��ر البي���س الت��ي اقيم��ت يف م�رص قب��ل دخولهم 
مع�صك��را تدريب��ا طوي��ال يف �صلوفيني��ا خا�صوا خالله 
العديد من املباريات امام الندية الوربية ومباراتني 
ام��ام منتخب �صباب اوكرانيا .. قيا�صا لأعداد منتخبنا 
ال��ذي اجربت��ه ميزانية الحتاد عل��ى الكتفاء مبع�صكر 

تدريبي داخلي ،واخر خارجي بع�رصة ايام يف املنامة  
خا���س خاللها عدة مباريات م��ع الندية  البحرانية . 
ولعب حار�ص��ا املرمى ال�صع��ودي دورا كبريا يف ح�صم 
املب��اراة بع��د ان ت�ص��دوا ل�صت��ة رمي��ات ج��زاء وكان 
منتخبن��ا ال��ذي وق��ع يف املجموع��ة الوىل اىل جانب 
منتخبات اليابان وال�صعودية والبحرين وهونك كونك 
قد خ���رص مباراته الوىل حامل لق��ب البطولة ال�صابقة 
املنتخ��ب الياباين بنتيج��ة )   22 - 27 ( بعد ان قدم 
م�صت��وى كبري انهى خالله ال�صوط الول ل�صاحله ) 13 
– 10 ( ، ال ان ا�صاب��ة لعب��ه  ال�ص��ارب كرار كاظم 
البليغ��ة الذي نقل على اثرها اىل امل�صت�صفى اأثرت على  
اداء الفري��ق ، فاأ�صتثم��ر الفري��ق الياب��اين ذلك ليقل�س 
الف��ارق ويح�ص��م املباراة ل�صاحل��ه  . وتنتظر منتخبنا 
مباراتني م��ع منتخبي البحرين وهونك كونك . ويذكر 
ان امل��الك التدريب��ي ملنتخبن��ا �ص��م امل��درب ظاف��ر 
�صاح��ب وم�صاعده حيدر غزاي ومدرب حرا�س املرمى 

م�صطفى يا�صني .

أرسنال يضم مصطفي رسميًا تعادل غير مطمئن للفراعنة أمام غينيا

أبو ريدة رئيسًا لالتحاد المصري لكرة القدم

ناشئينا يتفوقون لعبًا ويخسرون نتيجة في نهائيات يد العالم

والت��ي �صيديرها الطاقم التحكيم��ي اليراين املكون من علي 
ر�ص��ا فغ��اين حكما لل�صاح��ة وح�صن  امراين ف��ر م�صاعدا اول 
ور�ص��ا �صخندان م�صاع��دا ثانيا و�صعيد مظف��ري  زاده حكما 
رابع��ًا عل��ى ان يق��وم مبهم��ة مراقبة احل��كام فافي��ا فاتزبا 

وال�صيني جنج يوجن لني م�رصفًا للمباراة
ويع��ول فيها ا�صود الرافدين كثريا للخ��روج بنتيجة ايجابية 
م��ن �صاأنه��ا ان ت�صعه على ال�صكة ال�صحيح��ة يف الت�صفيات 

ال�صيوية املوؤهلة ملونديال رو�صيا.

�صني�صل متفائل
وقال املدير الفني ملنتخبنا الوطني را�صي �صني�صل يف املوؤمتر 
ال�صحفي الذي عقد يف القاعة الكربى لفندق حياة ريجن�صي ان 
املنتخ��ب الوطن��ي لن يلعب على اخل��روج بنتيجة التعادل كما 
يت�ص��ور البع�س كونها �صت�صكل م�ص��اكل كبرية ل�صود الرافدين 
لذل��ك �صنلع��ب بقوة م��ن اجل حتقي��ق الفوز بالرغم م��ن كوننا 
�صنقاب��ل منتخب قوي وا�ص��اف ال�صيء الكثري للك��رة الآ�صيوية 
عق��ب ان�صمامه للعب يف القارة ال�صف��راء ودر�صنا ال�صرتاليني 
ب�ص��كل م�صتفي���س ونع��رف جي��دا ان لعبيه ميت��ازون بالبناء 
اجل�صم��اين الق��وي و�رصعة نقل الكرة واللع��ب واللتحام القوي 
و�صاه��دت عدة مباريات له ال ان هذا الم��ر ل يعطينا انطباع 

متكام��ل علي��ه كون امل��درب ال�ص��رتايل يلعب بط��رق خمتلفة 
ويتكام��ل م��ع كل مب��اراة با�صرتاتيجي��ة خمتلفة لذل��ك �صنحد 
م��ن تطلعاتهم وامالهم بالفوز علينا وهو ما عملنا عليه خالل 

الفرتة املا�صية .
وا�ص��ار اىل ان تاأخ��ر التح��اق الالعب��ني املحرتف��ني ب�صفوف 
املنتخ��ب الوطن��ي اراه ام��را طبيعي��ا كونن��ا نخ�ص��ع لقرارات 
وانظم��ة الحتاد الدويل لكرة الق��دم والتي اجازت تلك النظمة 
لالأندية تفري��غ لعبيها للمنتخبات الوطنية التي يلعبون فيها 
قب��ل فرتة اي��ام قليلة قد تك��ون غري كافية للمدرب��ني للتعامل 
م��ع الالعب��ني املحرتفني ال انن��ا م�صطرين للتعام��ل مع هذه 
القوان��ني يف الوقت ال��ذي عملنا على توفري رحالت مريحة من 

�صاأنها ان جتعلهم ي�صلون اىل بريث وهم باأف�صل حال وهو ما 
كن��ا نطمح له. من جهته اأعرب الالعب علي عبا�س عن �صعادته 
م��ن جدي��د لرتداء القمي���س الدويل وقال: ان��ه ل�رصف كبري ان 
اع��اود ارتدائي لقمي�س املنتخب الوطني من جديد بعد الدعوة 
الت��ي تلقيته��ا من املدرب را�صي �صني�ص��ل واأحب ان او�صح امر 
مه��م للجميع فاأن��ا ا�صكن يف ا�صرتاليا ال ان بل��دي الم العراق 
يحت��م عل��ي ان اق��دم كل م��ا املك م��ن اداء وم�صت��وى من اجل 
م�صاعدة زمالئي الالعب��ني لتحقيق الفوز على ال�صرتاليني يف 
عق��ر داره��م وهذا الم��ر اراه ل ي�صتحق احلدي��ث اطالقا ونحن 
عازم��ني على حتقي��ق نتيجة ايجابي��ة ت�صع��د جماهرينا التي 

تنتظر الفرحة من ملعب مدينة بريث

نهاية عصر كاسياس
من زاوية 

اخرى

هل هن���اك حي���اة يف �ملنتخب �لإ�ص���باين بعد نهاية ع�ص���ر �إيكر 
كا�ص���يا�س؟ هذ� �ل�ص���وؤ�ل �أ�ص���بح حم���ور �حلديث يف �إ�ص���بانيا 
هذ� �ل�ص���يف، قبل �ملبار�ة �لودية �أمام بلجيكا �ليوم �خلمي�س.
بعد 16 عاما و167 مبار�ة مع منتخب �إ�ص���بانيا خالل �لع�صر 
�لذهب���ي للماتادور، �لذي �ص���هد قيادت���ه للفري���ق للتتويج بلقب 
موندي���ال 2010 ولق���ب يورو 2008 و2012، مت ��ص���تبعاد 
جول���ن  قب���ل  م���ن  �لربتغ���ايل  لبورت���و  �ملخ�ص���رم  �حلار����س 
لوبيتيج���ي �ملدي���ر �لفن���ي �جلديد للمنتخ���ب �لإ�ص���باين لقائمة 
فريق���ه ملو�جه���ة بلجيكا.و�تخ���ذ خليفة في�ص���نتي دل بو�ص���كي، 
يف من�ص���ب �ملدير �لفني للمنتخب �لإ�صباين، قر�ر� �صريعا عرب 
�لإع���الن عن و�ص���ع ثقته يف ديفي���د دي خيا حار�س مان�ص�ص���ر 
يونايت���د، مثلم���ا فعل دل بو�ص���كي يف ي���ورو 2016، لكنه �أكد 
�أن �لب���اب �ص���يبقى مفتوح���ا �أم���ام كا�ص���يا�س.وقال لوبيتيجي: 
"كا�صيا�س منوذج و�أيقونة. ولكننا قررنا يف هذه �ملنا�صبة �أن 
يكون دي خيا هو �خليار �لأول لنا".و�أ�صاف: "�أبو�ب �ملنتخب 
لوبيتيج���ي،  كا�صيا�س".و��ص���تبعد  �أم���ام  تغل���ق  �لإ�ص���باين مل 
لعبن �أ�صا�ص���ين �ثنن �آخرين، هما �صي�ص���ك فابريجا�س لعب 
�أتلتيك���و مدري���د. ت�صيل�ص���ي �لإجنلي���زي وخو�نف���ر�ن لع���ب 
بينما منح لوبيتيجي دييجو كو�ص���تا مهاجم ت�صيل�ص���ي فر�ص���ة 
جدي���دة م���ع �ملنتخب، علًما باأنه مل ي�ص���جل �ص���وى م���رة و�حدة 
خ���الل 10 مباري���ات مع �لفريق.ولأول مرة من���ذ 13 عاما، يتم 
�ص���م لعب���ن من ريال مدري���د �أكرث من عدد �لالعبن �ملن�ص���من 
م���ن بر�ص���لونة، بو�ق���ع 5 من �مللك���ي و4 من �لكتال���وين، وذلك 
نظر� لإ�صابة قائد بر�ص���لونة �أندري�س �إنيي�صتا.وللمرة �لأوىل، 
مت ��ص���تدعاء �ل�ص���اب ماركو �أ�صن�ص���يو )20 عاما( مهاجم ريال 
مدريد، وذلك بعد �أيام قليلة من ت�ص���جيل هدف ر�ئع يف �ص���باك 
ظه���ر  �أ�صن�ص���يو  "مارك���و  ر�مو����س:  �صو�ص���ييد�د.وقال  ري���ال 
مب�صتوى ر�ئع وي�صتحق �لتو�جد معنا".و�أ�صاف: "من �لر�ئع 
تو�ج���د ع���دد كبري م���ن لعبي ري���ال مدري���د هنا، جميع���ا نبذل 
ق�ص���ارى جهدن���ا من �أجل �لفري���ق ومت مالحظة ذل���ك من جانب 
�ملدرب �جلديد".كما مت ��ص���تدعاء �دريان �صان ميجيل، حار�س 
و�ص���ت ه���ام يونايتد للم���رة �لأوىل.وق���ال �أدري���ان )29 عاما(: 
�لتي  �لنا�س  كل  �أ�ص���كر  �أن  �أريد  �لدعوة،  بهذه  للغاية  "�ص���عيد 
و�ص���عت ثقتها بي".وتبد�أ �إ�ص���بانيا، م�ص���و�رها يف �لت�صفيات 
�لأوروبي���ة �ملوؤهل���ة لبطولة كاأ�س �لعامل 2018 برو�ص���يا �أمام 
منتخب لي�صتن�ص���تاين �ملتو��صع يف 5 �ص���بتمرب/�أيلول �ملقبل.
وتلعب �إ�ص���بانيا يف �لت�صفيات �ملوؤهلة للمونديال يف جمموعة 
ت�صم، بالإ�ص���افة �إىل لي�صتن�ص���تاين، منتخبات �إيطاليا و�ألبانيا 
ومقدوني���ا و�لكيان �ل�ص���هيوين.ويتاأهل �ص���احب �ملركز �لأول 
يف �ملجموع���ة مبا�ص���رة �إىل �ملوندي���ال، فيما يخو�س �ص���احب 
�ملرك���ز �لثاين مب���ار�ة فا�ص���لة يف وقت لح���ق.وكان من �ملقرر 
�أن تق���ام مبار�ة �إ�ص���بانيا م���ع بلجيكا يف 17 نوفمرب/ت�ص���رين 
�لثاين �ملا�صي، ولكن مت تاأجيلها لهذ� �ملوعد بعد �لهجمات �لتي 
�صربت باري�س.لوبيتيجي لي�س �لوحيد �لذي �صي�صجل ظهوره 
�لأول يف مب���ار�ة �لي���وم، حيث ين�ص���م �إليه �لإ�ص���باين روبرتو 
مارتيني���ز �ملدي���ر �لفني �جلدي���د ملنتخب بلجي���كا، و�لذي خلف 
م���ارك فيلموت�س قبل �ص���هر و�حد عقب خ���روج بلجيكا من دور 

�لثمانية ليورو 2016.

يخو�س منتخبنا �لوطني 
لكرة �لقدم يف �ل�صاعة 

�ل�صاد�صة و�لن�صف من 
م�صاء �ليوم �خلمي�س 
بتوقيت مدينة بريث 

�لو�حدة و�لن�صف 
بتوقيت �لعا�صمة بغد�د 

مبار�ته �لوىل   من 
�لدور �لثالث لت�صفيات 

كاأ�س �لعامل �لتي ت�صيفها 
رو�صيا عام 2018 �مام 

�ملنتخب �ل�صر�يل . 
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