
ت�سييهد القييارة العجوز ت�سييارعا كبييرا يف الأحداث 
�سييمن ت�سييفياتها املوؤهليية لكاأ�ييس العييامل 2018 
يف رو�سيييا بلعييب جولتيين متتاليتيين تت�سييمنان 
مواجهات كربى مثل اإيطاليا مع اإ�سييبانيا وهولندا 

مع فرن�سا واأملانيا مع الت�سيك.
و�ستخو�س الربتغال حاملة لقب اأوروبا مواجهتن 
�سييهلتن نظريا اأمام اأندورا قبل اأن حتل �سيفة على 
جييزر الفييارو، حيييث �سييتحاول النهو�س ميين كبوة 
اخل�سارة اأمام �سوي�رسا يف اأول مباراة بالت�سفيات.

ويخو�ييس م�ييرسوع اإ�سييبانيا حتييت قيييادة مدربها 
اجلديييد جولن لوبيتيجي، الذي حقييق بداية واعدة 
بالفوز على بلجيكا وديا وا�ستهل م�سوار الت�سفيات 
بثمانييية نظيفة على لي�ستن�سييتاين، اختبارا �سييعبا 

حينما يواجه "املاتادور" اإيطاليا واألبانيا.
و�سيييكون اللقاء الذي �سيحت�سيينه ملعب يوفنتو�س 
يف تورينييو هييو الختبييار الأهييم �سييواء بالن�سييبة 
لإ�سييبانيا اأو اأ�سحاب ال�سيافة حتت قيادة مدربهم 
اجلديييد جامبيرو فينتورا الذي ل يزال يف خطواته 

الأوىل مع "الأزوري" هو الآخر.

ويعد هذا اللقاء مبثابة تكرار ملواجهة الفريقن يف 
ثمن نهائي كاأ�س اأمم اأوروبا حينما اأق�سى الطليان 
الإ�سييبان الذين �سي�سعون اليوم اخلمي�س خلف الثاأر 
وح�سييد ثالث نقيياط، ولكن الفارق اأنييه ياأتي حتت 

قيادة فنية جديدة يف الطرفن.
و�سييتزور اإ�سييبانيا يوم الأحد األبانيييا، التي تعد من 
اأكرث الفرق الأوروبية تطورا خالل ال�سنوات الأخرة 
حيث بات لديها اأ�سلوب معن يف اللعب يعتمد على 
ال�رسعيية والروح والطموح ول يجب اأبدا ال�سييتهزاء 

به حتت قيادة الإيطايل جياين دي بيا�سي.
و�سيييجرب التعادل املخيييب لالأمال يف بيالرو�سيييا 
فرن�سييا على اإحداث ردة فعل وجتنب ال�سقوط، حيث 
�ست�سييتقبل يف البداية بلغاريييا على اأن تزور هولندا 
يييوم الثنن املقبييل يف مباراة بن كبرين �سييتعد 
بييكل تاأكيد ميين اأهم مفاتيح التاأهييل يف املجموعة 

الأوىل.
بالن�سييبة لأملانيا، بطلة العامل، فاإنها �ستواجه هي 
الأخييرى اأحد الفييرق �سيياحبة امل�سييتويات الكبرة 
وهي الت�سيييك يف مدينة هامبورج ثم �سييتلعب اأمام 

اأيرلندا ال�سييمالية يف هانوفيير، وذلك يف مواجهتن 
�سيييعني حتقيييق النت�سييار بهمييا قطع �سييوط كبر 
نحو رو�سيا. وت�سييتعيد الربتغال حاملة لقب اليورو 

قائدهييا كري�سييتيانو رونالييدو الذي مل ي�سييارك يف 
الهزمية اأمام �سوي�رسا خالل �سبتمرب اأيلول املا�سي 
بهدفيين نظيفيين، والذي على الرغم ميين اأنه ل مير 

باأف�سييل م�سييتوياته اإل اأن فرناندو �سانتو�س مدرب 
املنتخييب يوؤكييد اأن تواجييده معهم �سيييزيد من قوة 

الفريق.
وتعييد مواجهيية الربتغييال يف قمة ال�سييهولة نظريا، 
فميين غر املتوقع اأن متثل ل اأنييدورا اأو جزر الفارو 

م�سكلة كربى اأمام فريق "البحارة".
ميين ناحيتها �سييتحاول �سييوي�رسا موا�سييلة ال�سيير 
مرفوعة الراأ�س يف املجموعة الثانية لهذا �ست�سييعى 
وراء الفييوز يف مباراتيها خييارج الديار اأمام املجر 
واأندورا. من جانبهييا، فاإن ويلز تطمح وراء التاأكيد 
علييى اأدائهييا املمتيياز منييذ ت�سييفيات اليييورو ويف 
البطوليية ذاتهييا حينما يلعييب الفريق على �سييدارة 
املجموعيية الرابعيية مييع النم�سييا يف ملعب اإرن�سييت 
هابيييل قبل مواجهيية جورجيا بعدهييا بثالثة اأيام 

يف كارديف.
وتت�سيياوى كل الفرق يف املجموعة التا�سعة بنقطة 
واحييدة، حيث �سييتواجه كرواتيييا كو�سييوفو وفنلندا 
خارج الديار دون لعبها املحوري لوكا مودريت�س 
الذي خ�سع جلراحة يوم الأحد، ودون جنمها الأخر 

ايفييان راكيتيت�ييس الييذي يعيياين من م�سييكالت وتر 
اأخيل، بل ويف ظل غياب املدافع ديان لوفرين.

و�سييتخو�س اأي�سييلندا، اأحد اأهم املنتخبات ال�ساعدة 
يف الن�سييخة الأخرة من اليورو، نزاًل �سمالًيا �سيًقا 
مع فنلندا يف مدينيية ريكيافيك، قبل اأن حتل تركيا 
�سيييفة عليها يف نف�س امللعب، بعد خو�س املباراة 

الأوىل على اأر�سها اأمام اأوكرانيا.
بالن�سييبة لإجنلرتا التييي افتتحت م�سييوارها بالفوز 
بهييدف نظيف على ا�سييكتلندا فاإنها ت�سييتقبل مالطا 
يف ملعييب وميبلييي يف الثاميين من ال�سييهر اجلاري 

على اأن تلعب بعدها خارج الديار اأمام �سلوفينيا.
وتخو�ييس اإجنلييرتا املباراتن حتت قيييادة املدرب 
املوؤقييت جاريث �سيياوثجيت الذي جاء خلفا ل�سييام 
األردي�ييس اإثيير اقالة الأخيير على خلفية الف�سيييحة 
التي تورط فيها واأبعدتييه عن مقاعد الإدارة الفنية 

لالأ�سود الثالثة.
بالن�سييبة لبلجيييكا التي فييازت يف مباراتها الأوىل 
بالت�سفيات على اليونان بعد اخل�سارة من اإ�سبانيا 
وديا، فاإنهييا تخو�س مواجهة هاميية خارج الديار 

7 رياضة Thu. 6 Oct. 2016 issue no 203
الخميس 6 تشرين االول 2016 العدد 203

مواجهات آسيوية  مثيرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم
اليوم منتخبنا في المحطة اليابانية 

 
 يف اطار ن�سيياطها يف ن�رس الفكيير الوملبي وتوثيق 
التاريييخ الريا�سييي العراقي �سييدر عيين الكادميية 
الوملبييية العراقية كتاب " مذكرات طبيب ريا�سييي 
" بقلم اخلبر الريا�سييي طبيب املنتخبات العراقية 
الدكتور فالح فرن�سي�س وقام بتقدمي الكتاب وحترير 
مادته الدكتور هادي عبداهلل مدير الكادميية  ويقع 
الكتاب يف ثمانية ع�رس ف�سييال تناول فيها الدكتور 
فرن�سييي�س ذكرياتييه يف حمطييات مهميية يف تاريييخ 
الريا�سيية العراقييية ل�سيييما رحلتييه مييع منتخبات 
كرة القدم يف املناف�سييات الدولية ، با�سييلوب ر�سيق 
و�سدقية ومو�سوعية جتعل من هذه الذكريات مادة 
تاريخييية معتمدة عند املوؤرخ وممتعة للقارئ ، وقد 
جاء يف البداية على ل�سان الدكتور فالح فرن�سي�س :

عزيييزي القارئ ..علييى مدى خم�سيية واربعن عاما ً 
)1963 - 2008( ق�سيييتها مع الريا�سة العراقية 
والطب الريا�سييي ابتداء ً كالعب مبتييدئ اىل رئي�س 
طبيييب  ثييم  الطائييرة  بالكييرة  العراقييي  للمنتخييب 
اخت�سا�سي بالك�سور وجراحة ال�سابات الريا�سية 
اىل رئا�سيية وع�سييوية اللجان الطبية يف الحتادين 
الآ�سيييوي والدويل للكييرة الطائرة وع�سييوية اللجنة 
الريا�سييي  للطييب  الآ�سيييوي  الحتيياد  يف  العلمييية 
ورئا�سيية الحتيياد العراقي للكييرة الطائييرة وانتهاء ً 
بالطبيب املعالج واملرافييق للمنتخب العراقي بكرة 
القدم خييالل العقدين الخرين من القرن املا�سييي 
واأخرا ً ولي�س اآخييرا ً نائبا ً لرئي�س اللجنة الأوملبية 
الوطنية العراقية كانت م�سرتي الريا�سية والطبية 

.
واليوم ونحن ندخل العام ال�ساد�س ع�رس بعد اللفن 
تلوح يل بن الفينيية والأخرى ذكريات وخواطر من 
تلييك امل�سييرة الطويلة ،اآثرت ان ا�سييعها على الورق 
لول مييرة لأنقلهييا اىل القييارئ الكييرمي علنييي اأوفق 
يف نقل �سييورة م�رسقة جلزء من التاريخ الريا�سييي 
العراقييي لتلييك الفرتة التي نطلق عليهييا الآن  "فرتة 

الزمن اجلميل " .

اأكييد املهاجم الإ�سييباين املحرتف يف �سييفوف 
اأن  كاييخييون،  خو�سيييه  الإيطييايل،  نابييويل 
منتخب بييالده تنتظره مباراة �سييعبة للغاية 

اخلمي�ييس  اليييوم  تورينييو  يف 
اأمام اإيطاليا التي اأق�سييت 

لروخييا  منتخييب 
الأمم  بطوليية  ميين 

لكرة  الأوروبية 
)يييورو  القييدم 
 ، )2 0 1 6
قييع  يتو و
ن  ييخييو كا
تكييون  اأن 
ة  ا ر ملبييا ا

تكتيكييية  "
بن  وبدنييية" 

املنتخبن.
املهاجييم  وقييال 

"�سنواجه  الإ�سييباين: 
اأحييد اأف�سييل املنتخبييات 

علييى امل�سييتوى الأوروبي على 
اأر�سييه، ولقييد �سيياهدنا املبيياراة القوييية 

على امل�سييتوى التكتيكي والبدين التي قدموها 
الأخييرة،   2016 يييورو  بطوليية  يف  اأمامنييا 

و�سيواجهونا بنف�س الأ�سلوب يف تورينو".
الييدوري  يعييرف  كاييخييون  اأن  اإىل  وي�سييار 
�سييفوف  يف  ي�سييارك  حيييث  جيييدا  الإيطييايل 

نابويل الإيطايل منذ عام 2013.
واأ�سيياف: "�سييوف ي�سييغطون علينا معتمدين 

على قدراتهم الدفاعية العالية".

وكان ا�سييتدعاء كاييخييون )29 عاما( مبثابة 
منييذ  املنتخييب  مييع  ي�سييارك  مل  اذ  املفاجيياأة 
نوفمرب/ت�رسييين ثان 2014 عندما ا�سييتدعاه 
دل  في�سيينتي  ال�سييابق  املييدرب 
الأوىل  للمييرة  بو�سييكي 

والأخرة.
ويذكيير اأن مبارتي 
اإيطاليا واألبانيا 
متيين  د لقا ا
لهمييا اأهمييية 
�سيية  خا
م�سييوار  يف 
ملنتخييب  ا
ين  �سييبا لإ ا
التاأهل  نحييو 
نهائيييات  اإىل 
العييامل  كاأ�ييس 

رو�سيا 2018.
كاييخييون:  وقييال 
جيييدا  نركييز  اأن  "علينييا 
يف مبيياراة اإيطاليييا لأننا نعلم 
اأنها �ستكون مباراة قوية للغاية، وبعدها 
�سنذهب اإىل �سكودر ملواجهة املنتخب الألباين 
الييذي �سييتكون مواجهتييه معقدة، لييذا علينا اأن 
نفييوز يف املبارتيين لنح�سييل علييى 6 نقيياط 

كاملة".
واأعييرب كاييخييون عيين �سييعادته للعييودة اإىل 
اإرتييداء قمي�ييس منتخييب بييالده، واأكييد اأن ذلك 
اآدائييي مع نابويل، فاأنا اأحاول  "مكافاأة على 

دائما اأن اأقدم اأف�سل ما لدي".

بييدا واييين روين، قائييد املنتخييب الإجنليييزي، 
منزعجا من اأ�سييئلة ب�سيياأن اإقالة �سام األرداي�س 
من تدريب الفريق، وا�سفا ما فعله املدير الفني 

باأنه "اأمر خمٍز".
وقييال روين يف موؤمتر �سييحفي: "هذا لي�س اأمرا 
يجب اأن نقلق ب�سيياأنه"، وذلك تعليقا على اإقالة 
األرداي�س الأ�سبوع املا�سي، اإثر خدعة �سحفية 

بعدما قاد املنتخب يف مباراة واحدة.
�سييويا  للرتابييط  "نحتيياج  روين:  واأ�سيياف 
كمجموعة والرتكيييز يف كرة القدم، واأنا متاأكد 

من عدم وجود م�سكلة. هذا اجلانب ل يعنينا".
وتابع جنم مان�س�سرت يونايتد: "اأنا واثق من اأن 
الحتاد الإجنليزي ق�سى اأ�سبوعن �ساقن لكن 
جميع الالعبيين يف حالة تركيز مييع اأنديتهم 

ويف التدريبات واملباريات".
واأقيل األرداي�س بعدما مت ت�سييويره 

�ييرسا وهييو يييديل بتعليقييات غيير 
لئقيية خييالل حتقيييق ل�سييحيفة 

واقعة  تليجراف" ب�ساأن  "ديلي 
ف�ساد.

اأفييكار  علييى  وتعليقييا 
مييا  بح�سييب  األرداي�ييس 

تقرييير  يف  ورد 
ال�سييحيفة، 

ب  جييا اأ
 : ين و ر

اأميير  "اإنييه 
اجلميييع  راأى  خمييٍز. 

األرداي�س  كان  كم 
متحم�سييا 

للمن�سييب، واأظهيير ذلييك لالعبيين، واأنييا متاأكد 
ميين اأنييه نييدم ب�سييدة، لكيين هييذا قييرار الحتاد 

الإجنليزي".
الفنييي  و�سيييقود جاريييث �سيياوثجيت، املدييير 
اجلديييد، اإجنلييرتا يف املباريات الأربييع املقبلة 
بداية من مواجهة مالطا يوم ال�سبت املقبل، ثم 
اأمام �سييلوفينيا يوم الثالثاء املقبل بت�سفيات 
األرداي�ييس  2018. وكمييا قييرر  العييامل  كاأ�ييس 
�سييابقا، قال �سيياوثجيت اإن روين �سيبقى قائدا 
لإجنلييرتا، وو�سييفه "بقائييد رائييع للمجموعة" 
رغم اأنه فقد مكانه بالت�سكيلة الأ�سا�سية 

ملان�س�سرت يونايتد.
الت�سييفيات  اإجنلييرتا  وا�سييتهلت 
بالفييوز -1�سييفر على �سييلوفاكيا 
قيييادة  حتييت  املا�سييي  ال�سييهر 
األرداي�ييس.  واأبييدى روين انزعاجه 
ميين جديد ميين اأ�سييئلة ب�سيياأن 
تغييير مركييزه ميين مهاجييم 
اإىل لعب و�سييط يف الأ�سييهر 
"باتييت  وقييال:  الأخييرة. 
ترهقنييي قليييال اأ�سييئلة عن 
املركز الذي �ساألعب فيه. 
اأجبييت كثييرا على هذا 
ال�سييوؤال ويبقييى الرد 
ثابتييا. �سيياألعب 
يف املييكان 
يريده  الذي 
 ، ب ر ملييد ا
اأفر�ييس  ول 

نف�سي".

األكاديمية األولمبية تنشر مذكرات طبيب المنتخبات فالح فرنسيس كاييخون: إيطاليا أقوى منتخب أوروبي على أرضه روني يعلق على فضيحة أالردايس

اذ تاأمل اأ�سييرتاليا التي تتاألق يف هذه الت�سييفيات حتى الآن 
يف املحافظيية على �سييجّلها املثايل من خييالل الفوز خارج 
ملعبهييا علييى ال�سييعودية، يف حيين ت�سييعى كل ميين كوريييا 
اجلنوبية واليابان ملوا�سييلة اأف�سييليتها و�سجّلها القوي يف 
مواجهيية قطيير والعراق على التييوايل، اأما اإيران، فت�سييل اإىل 

ط�سقند من اأجل و�سع حّد ل�سل�سلة انت�سارات اأوزبك�ستان.
يف املقابييل، تلتقييي ال�سيين و�سييوريا يف اأول لقيياء بينهما 
يف الت�سييفيات وكالهمييا يف حاجيية ما�سيية اإىل حتقيق اأول 
انت�سييار، اأمييا تايالنييد التي حتتييل املركز الثالييث من دون 
اأي فييوز حتييى الآن، فال بديييل لها عن الفوز علييى الإمارات 
اإذا اأرادت املحافظيية علييى اآمالها ال�سييئيلة يف التاأهل ..يف 

املجموعة الثانية .
ت�ست�سيييف ال�سييعودية اأ�سييرتاليا يف لقيياء القميية. حيث فاز 
كال املنتخبيين مبباراتيهمييا الأولين يف الت�سييفيات حتى 

الآن وهمييا يييدركان باأن النقاط الثالث �سييتعزز من حظوظ 
اأحدهمييا يف التاأهل. ويدخل الن�سييور اخل�رس املباراة بهدف 
الثاأر من مناف�سييهم بعد خ�سييارتهم اأمامييه ذهابًا واإيابًا يف 
الت�سييفيات املوؤهليية اإىل الربازيييل 2014، يعتمييد منتخب 
ال�سييعودية باإ�ييرساف مدربه بييرت فان مارفيك على �سييجله 
القييوي على اأر�سييه بعييد فييوزه يف مبارياته اخلم�سيية التي 

ا�ست�سافها حتى الآن.
اأ�سييرتاليا اأجن بو�سييتيكوغلو في�سييع ثقتييه يف  اأمييا مييدرب 
يف  لييه  مباراتيين  اأول  يف  الفييوز  حققييت  التييي  ت�سييكيلته 
الت�سييفيات واأ�سيياف اإليهييا مهاجييم غوانغزهييو اأر اأنييد اأف 
ال�سيييني، اأبو�ستولو�س جيانو، بعد تاألقه الالفت يف �سفوف 

فريقه.
ويف املقابييل ا�سييتدعى مدرب اليابييان وحيييد خليلوزيت�س 
15 لعبًا حمرتفًا يف اخلارج يف �سعيه للتغلب على العراق 

عندما ي�ست�سيييف هييذا الأخر. منييذ تعادلهمييا الأول 2-2 
خييالل الت�سييفيات املوؤهليية اإىل الوليات املتحييدة 1994 
حن �سييجل املنتخب العراقي هدفًا يف الوقت بدل ال�سييائع 
ليحييرم ال�سيياموراي ميين باكييورة م�سيياركاته يف العر�ييس 
الكييروي، وبعد ذلك حقق املنتخب الياباين �سييجاًل رائعًا يف 
مواجهة مناف�سه من غرب اآ�سيا حيث مل يخ�رس اأمامه اإطالقًا 
وتغلب عليه ذهابًا واإيابًا يف اآخر ت�سفيات موؤهلة اإىل كاأ�س 
العامل. ويفتقد املنتخب الياباين اإىل جهود الثنائي تاكا�سي 
اأو�سييامي ويو�سييينوري موتييو وكالهمييا يلعييب يف الدوري 
الأمليياين، لكيين مييع وجود لعبيين اأمثييال كي�سييوكي هوندا 
و�سييينجي كاغيياوا، يبقى الفريق امل�سيييف قوة ل ُي�سييتهان 
بهييا لأي مناف�س اآ�سيييوي. وت�سييتقبل الإمييارات تايالند يف 
خام�ييس لقاء يجمييع بينهما يف الت�سييفيات. اإذ يتطلع فريق 
املييدرب مهدي علي اإىل �سييجّله الرائع يف مواجهة مناف�سييه 

حيث تغلب عليييه ثالث مرات يف اآخر اأربع مباريات جمعت 
بينهما.

لكن كتيبة كياتي�سييوك �سيناموانغ ت�ستطيع العودة بالذاكرة 
اإىل الفييوز الرائع الذي حققته علييى املنتخب اخلليجي )-3
0( خالل لقاء الفريقن يف ت�سفيات اأملانيا 2006. ومن 
املتوقييع اأن تتميييز املواجهيية باملهييارات الفردييية لالعبي 
الفريقن الذين يتمتعون بفنيييات عالية عندما تكون الكرة 
بحوزتهييم. ويلعب �سييانع الألعيياب عمر عبييد الرحمن دوراً 
بييارزاً يف منتخب الإمييارات وهو الذي �سيينع الهدف الأول 
و�سّجل اآخر خالل فوز فريقه العن على اجلي�س 1-3 خالل 
اللقيياء الذي جمعهمييا موؤخراً يف ذهاب الييدور قبل النهائي 
ميين م�سييابقة دوري اأبطييال اآ�سيييا. وبالن�سييبة اإىل املنتخب 
التايالندي، فاإن ال�سهية التهديفية ملهاجمه ترا�سيل دانغدا 

�ستكون حا�سمة حل�سد اأوىل نقاطه يف الت�سفيات ..

طبيب أسنان يحلم 
بالمونديال

من زاوية 
اخرى

حن اأ�سييبح مدربييا ملنتخب اي�سييلندا بعد البييداع الذي قدمه 
الفريييق يف بطوليية اوروبا لكييرة القدم 2016 و�سييع هامير 
هاجلرمي�سون الدفاع عن الأ�سياء التي جتعل فريقه ا�ستثنائيا 

على قمة اأولوياته.
وهذا يف�رس ملاذا كان ي�سيياعد �سخ�سا ما يعاين من م�سكلة يف 
اأ�سنانه الأ�سبوع املا�سي قبل اأن يقود املنتخب الي�سلندي يف 

اأول مباراة على اأر�سه بت�سفيات كاأ�س العامل �سد فنلندا.
وعالج هاجلرمي�سون - وهو طبيب اأ�سنان معتمد - لعبا فقد 

اأحد اأ�سنانه يف مباراة اأقيمت بالقرب من عيادته موؤخرا.
واأبلغ رويرتز: "ل اأقبل حجوزات.. لكني اأحب اأن اأبقي اأ�سابعي 
م�سييغولة ملري�س واحد فقييط اأو اثنن اأو يف الطييوارئ، اأنا يف 

احلقيقة طبيب اأ�سنان جيد."
وهاجلرمي�سون ماهر اأي�سا يف العالقات العامة وحتمل الكثر 
ميين املتاعب وهو م�سيياعد للمدرب من اأجل بنيياء عالقة قوية 

مع اجلماهر.
وقبل مباراة ودية يف 2012 �سييد جزر الفارو حتدث املدرب 
مع رابطة م�سييجعي املنتخب الوطني من اأجل اعالن الت�سكيلة 
و�رسح الختيارات واخلطط، ويفعل الأمر نف�سييه يف كل مباراة 

لي�سلندا على اأر�سها منذ ذلك الوقت.
وقال: "يف املرة الأوىل مل يكن هناك �سوى 12 اأو 15 م�سجعا 

وم�سجعة، الآن املكان يكون ممتلئا عن اأخره."
واأ�ساف هاجلرمي�سون )49 عاما( الذي عمل م�ساعدا لل�سويدي 
لر�ييس لجربيياك املعتزل الآن قبييل اأن يتوىل امل�سييوؤولية بعد 
بطوليية اأوروبييا 2016: "يف فرن�سييا مل يكن الفريق وح�سييب.. 

اجلماهر كانت رائعة اأي�سا".
"بنينييا عالقيية فريييدة مييع م�سييجعينا، اأود احلفيياظ على ما 
مينحنا التفرد، ورغييم اأنني املدرب الآن فاإن عدم التحدث مع 

امل�سجعن والرابطة �سيكون مبثابة عدم احرتام".
وتابييع: "نطلب منهم دائما عدم ت�سييوير ما يحييدث بهواتفهم 

حتى ل يت�رسب �سيء لل�سحافة.. ومل يفعل اأحد ذلك."
وبعيييدا عيين اعتييزال لجرباك وو�سييول مدرب اأحمييال اأملاين 
تغييرت القليل من الأمور مبنتخب اي�سييلندا الييذي هزم اجنلرتا 

يف طريقه نحو دور الثمانية ببطولة اأوروبا 2016.
ومل يعتييزل لعبييون وبالكاد تغيير اأفراد باجلهيياز الفني ولن 

يطبق الفريق خططا جديدة.
وقال هاجلرمي�سييون: "نلعب كما ينبغي علينا، ن�سييتحوذ على 
الكرة بن�سييبة ترتاوح بن 30 و40 يف املئة يف مبارياتنا لذا 
يتعيين علينييا اأن نتقن الدفيياع واأن جند حلول ت�سيياعدنا على 

امتالك الكرة."
ورحييل العديييد ميين الالعبن عيين اأنديتهييم وبات �سييتة منهم 
يلعبييون يف الييدوري املمتيياز اأو دوري الدرجيية الثانييية يف 
اجنلييرتا. واأ�سيياف هاجلرمي�سييون: "يتحلييى لعبونييا بالذكاء 
والوعييي فيمييا يتعلييق باختيييار الأندييية، الأولوييية للعب مع 
الفريق ولي�س للجلو�س على مقاعد البدلء يف اأحد اأندية القمة، 

ل يوجد الكثر من لعبينا على مقاعد البدلء."
و�رسب مثال بهوردور ماجنو�سيين املدافع الواعد )23 عاما( 
الييذي مل يخ�س اأي مباراة مع الفريق الأول ليوفنتو�س وانتقل 

اإىل �سبيت�سيا وت�سيزينا على �سبيل الإعارة.

ي�سهد ملعب �سايتاما يف 
طوكيواليوم اخلمي�س  مواجهة  

غاية يف االهمية بني منتخبنا 
الوطني ونظريه الياباين يف 
اطار اجلولة الثالثة من الدور 

الثالث للت�سفيات اال�سيوية 
املوؤهلة ملونديال رو�سيا وذلك 

يف ال�ساعة ال�سابعة بتوقيت 
طوكيو الواحدة و35 دقيقة 

ظهرا بتوقيت بغداد وقد 
ن�سر املوقع الر�سمي لالحتاد 
اال�سيوي تقريرا مف�سال عن 

مواجهات اليوم..
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