
�ش��ارك الالعب��ون فيلي��ب كوتيني��و، وجابريي��ل 
احل�ش��ة  يف  �شيلف��ا،  دا  ونيم��ار  جي�شيو���س، 
التدريبي��ة ملنتخ��ب الربازي��ل، و�شكل��وا ثالثي��ا 
هجومي��ا ا�شتع��دادا ملباراة الكال�شيك��و الالتيني 
اأم��ام الأرجنت��ن يف ت�شفيات اأمري��كا اجلنوبية 

املوؤهلة ملونديال رو�شيا 2018.
ح�ش�شه��م  ث��اين  ال�شامب��ا  راق�ش��و  وخا���س 
التدريبي��ة ب�ش��كل اأكرث كثاف��ة من الي��وم الأول، 
والت��ي مل يرتدد خاللها امل��درب تيتي يف اإظهار 

الت�شكيلة الأ�شا�شية التي قد ت�شارك يف املباراة.
فقد اخت��ار احلار�س األي�ش��ون واملدافعن دانييل 
ومريان��دا  الأط��راف  عل��ى  ومار�شيل��و  األفي���س 
وماركينيو���س يف القل��ب، ويف خ��ط الو�ش��ط كل 
من باولينيو وفرنانديني��و يف الرتكاز وريناتو 
املك��ون  الهجوم��ي  الثالث��ي  حت��ت  اأوجو�شت��و، 
م��ن نيمار عل��ى الي�ش��ار وكوتينيو عل��ى اليمن 

وجي�شو�س كمهاجم �رصيح.
يذكر اأن نيمار ان�شم للمع�شكر وخا�س التدريبات 
على ملعب مينرياو مبدينة بيلو هوريزونتي الذي 
�شه��د اخل�ش��ارة التاريخية لل�شامبا اأم��ام اأملانيا 

بنتيج��ة   2014 موندي��ال  نهائ��ي  ن�ش��ف  يف 
7-1، وهو امللعب الذي �شي�شهد كال�شيكو اأمريكا 
اجلنوبية اأمام الأرجنتن اليوم اخلمي�س بتوقيت 

غرينت�س )فجر غد اجلمعة بتوقيت بغداد(.
و�شيع��ود نيم��ار للم�شاركة مع منتخ��ب الربازيل 
بع��د غياب��ه ع��ن مب��اراة فنزوي��ال يف اجلول��ة 

املا�شية ب�شبب تراكم الإنذارات.
بالإ�شافة لذلك، فقد اأحرز مهاجم فريق بر�شلونة 
يف املباريات الث��الث الأخرية التي خا�شها مع 
املنتخ��ب، حيث �شجل ركلة جزاء اأمام الإكوادور 
)0-3(، و�ش��ارك يف الف��وز عل��ى كولومبيا )-2
1(، كم��ا افتت��ح خما�شي��ة ال�شامب��ا يف �شب��اك 

بوليفيا )5-0(.
وتب��ادل نيمار املزاح والبت�شام��ات مع زمالئه 
يف املنتخ��ب بع��د و�شوله م��ن اإ�شباني��ا �شباح 
الي��وم بعي��دا ع��ن امل�ش��كالت الق�شائي��ة الت��ي 

تالحقه هناك.
كان اأح��د ق�شاة املحكم��ة الوطني��ة يف اإ�شبانيا 
اقرتح اإدان��ة املتورطن يف ق�شية ���رصاء نيمار، 
ن��ادي  ورئي���س  ووال��داه  نف�ش��ه  الالع��ب  وه��م 

بر�شلون��ة، احل��ايل جو�شي��ب ماري��ا بارتومي��و 
وال�شاب��ق �شان��درو رو�شي��ل، ف�ش��ال ع��ن النادي 
الكتالوين نف�شه ونادي �شانتو�س الربازيلي الذي 

باع الالعب.
وعلى جانب اآخر، فقد و�شل نيمار اليوم ب�شحبة 
زميليه الأرجنتينين يف بر�شلونة؛ ليونيل مي�شي 

وخافيري ما�شكريانو، على منت نف�س الطائرة.
واكتملت القائمة الت��ي ا�شتدعاها تيتي للمباراة 
بو�ش��ول كل م��ن نيم��ار وجوليانو لع��ب و�شط 

فريق زينيت الرو�شي اليوم للقاء الكال�شيكو.
يت�ش��در  الربازيل��ي  املنتخ��ب  اأن  اإىل  ي�ش��ار 
الت�شفي��ات بر�شيد 21 نقطة من ع�رص مباريات، 

بف��ارق خم�س نقاط ع��ن الأرجنت��ن التي حتتل 
ال��ذي ل يوؤهله��ا للموندي��ال  املرك��ز ال�شاد���س 
ول حت��ى ملب��اراة امللح��ق. وخا���س املنتخ��ب 
الكولومبي على ملعب مرتوبوليتانو يف بارانكيا 
مرانه الأول بكل الالعبن الذين ا�شتدعاهم وعلى 
راأ�شهم املهاجم راداميل فالكاو ملواجهة ت�شيلي 
الي��وم اخلمي���س يف ت�شفي��ات اأمري��كا اجلنوبية 

املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
واأع��رب فالكاو الذي مل ين�شم للمنتخب منذ اأكرث 
من عام ب�شبب الإ�شابات عن �شعادته حيث قال: 
"العودة للمنتخب فرح��ة كربى. التحدي املاثل 

اأمامي هو الرد على م�شاعر كل اجلماهري".
وتابع الالعب: "احلب الذي اأظهرته اجلماهري اأمر 
مهم والعودة للمنتخ��ب اأكرث جماًل. كانت هناك 
بع���س اللحظ��ات ال�شعب��ة ولك��ن اجلمهور وقف 
بجانب��ي واجلهاز الفني اأي�شا اأخربين باأن اأبواب 

املنتخب مفتوحة اإذا ما حت�شنت الأمور معي".
وقال �شان��ع األعاب بوكا جوني��ورز، �شبا�شتيان 
بريي��ز من جانب��ه اإنه يج��ب اللعب اأم��ام ت�شيلي 

برتكيز كبري منذ الدقيقة الأوىل.

واأ�ش��اف برييز: "اأف�شل طريقة ه��ي اأن ت�شتحوذ 
كولومبي��ا عل��ى الك��رة". ا�شتدعى املدي��ر الفني 
ملنتخ��ب بريو، ري��كاردو جاريكا، لع��ب الو�شط 
لتعوي���س  كارتاخين��ا،  ويل��در  مارت��ن  �ش��ان 
املهاج��م لوي���س دا �شيلفا، بع��د تعر�شه لإ�شابة 
باراج��واي  مواجهت��ي  قب��ل  الي��وم،  م��ران  يف 
والربازيل يف ت�شفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة 

لكاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
وتعر���س دا �شيلف��ا لتم��زق يف الع�شل��ة ال�شامة 
اليمن��ى، وفق��ا للرنن املغناطي�ش��ي الذي خ�شع 

له، كما قال طبيب املنتخب خوليو �شيجورا.
واأ�شاف الطبيب اأن اإ�شابة الالعب لي�شت خطرية، 
والربازي��ل  باراج��واي  مواجهت��ي  ق��رب  ولك��ن 

�شيمنع تعافيه قبلهما.
ي�شار اإىل اأن دا �شيلفا، 21 عاما، اأ�شيب فقط بعد 

اإجراء متارين الإحماء.
هجومي��ة،  األع��اب  عل��ى  ب��ريو  لعب��و  وت��درب 
وخا�شوا مب��اراة تدريبية ك�شفت عن اأن التجديد 
الوحي��د ال��ذي قد يط��راأ على الفريق رمب��ا يتعلق 

بلعب كاريا بجانب باولو جرييرو يف الهجوم.
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م��ن الآن، تت��وىل احلكوم��ة املجري��ة معظ��م 
م�شوؤولي��ات اللجن��ة الأوملبي��ة الوطنية، وفقا 
لقان��ون �ش��در بع��د ثالث��ة اأ�شه��ر م��ن األعاب 
ري��و الأوملبي��ة 2016 الت��ي ج��اءت خميب��ة 

للريا�شين املجرين.
وتاأت��ي ه��ذه التغي��ريات الت��ي �شتدخ��ل حي��ز 
التنفي��ذ ب��دءاً من مطل��ع 2017، بع��د تقارير 
اأ�شارت اإىل اأن رئي�س الوزراء املولع بالريا�شة 
فيكت��ور اأوربان مل يك��ن �شعيدا ب��اأداء الفريق 
اآب/اأغ�شط���س  يف  ري��و  األع��اب  يف  املج��ري 

املا�شي.
حت��ى الآن، كان��ت اللجنة الوملبي��ة الوطنية 
م�شوؤول��ة عن تخطيط امليزاني��ة، توزيع جميع 
الفروع الريا�شي��ة املتناف�شة، وتعين روؤ�شاء 

و�شخ�شيات الحتادات الريا�شية الأوملبية.

لك��ن التغي��ريات الت��ي اأقرها جمل���س النواب، 
تعن��ي اأن كل تل��ك ال�شالحي��ات �شتنتق��ل اإىل 

جهة حكومية.
"بتخفي��ف  رغبته��ا  اإىل  احلكوم��ة  واأ�ش��ارت 
احلمل" عن اللجنة الأوملبية ليكون مبقدورها 

الرتكيز على التدريب وامل�شورة والعالقات.
وبرغ��م حجمها ال�شكاين ال�شغري )10 مالين 
ن�شمة(، اإل اأن املجر كانت قوة اأوملبية كربى، 
وق��د اأح��رزت يف األع��اب ري��و 8 ذهبيات و3 
ف�شيات و4 برونزي��ات وحلت يف املركز 12 

يف الرتتيب العام.
ال�شباح��ة  يف  امليدالي��ات  اأكرثي��ة  وج��اءت 
والكان��وي واملب��ارزة، وق��د اأح��رزت كل م��ن 
ال�شباح��ة كاتين��كا هو�ش��و وبطل��ة الكان��وي 

دانوتا كوزاك 3 ذهبيات.

ق��ال امل��درب الإيط��ايل املخ�رصم، فابي��و كابيلو، 
اإن اأعظ��م ثالثة لعب��ن يف تاريخ ك��رة القدم هم، 
اجلوه��رة الربازيلي��ة بيلي��ه، والأرجنتين��ي دييجو 
مارادون��ا، ومهاجم بر�شلونة احل��ايل، الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�شي. واأ�ش��اف كابيلو، م��درب منتخبي 
اإجنلرتا ورو�شي��ا ال�شابق، يف ت�رصيحات ليلة اأم�س 
لربنام��ج "�شم��ارت فوتبول" التاب��ع لقناة فوك�س 
�شبورت���س الإيطالي��ة: "بيليه ومارادون��ا ومي�شي، 
ه��م اأعظ��م ثالث��ة لعب��ن يف تاري��خ الك��رة. ه��م 
م��ن ميتع��ون اجلماه��ري ويجعلوك تنه���س لتهتف 

با�شمه��م يف نهاي��ة املب��اراة". وخ���س امل��درب 
الإيط��ايل بالذك��ر جنم بر�شلون��ة، ليوني��ل مي�شي، 
ال��ذي مل ي�شبق ل��ه تدريبه، قائ��اًل "اإنه جنم عاملي 
حقيق��ي، اإذا كان ينبغ��ي عليه��م الذه��اب لروؤيت��ه 
فافعلوا ذلك؛ لأنه ي�شتحق دفع ثمن تذكرة من اأجل 

م�شاهدته".
واأ�شاف: "اأنا اأتفق مع �شامباويل )مدرب اإ�شبيلية(، 
الذي ق��ال اإنه ينبغي تخ�شي�س جائزة كرة ذهبية 
ملي�ش��ي، وبعده��ا ينبغي تخ�شي�س جائ��زة اأخرى 

لباقي الالعبن".

يفتق��د املنتخب اجلزائري جه��ود ريا�س بودبوز 
وه��الل العرب��ي ال�ش��وداين ور�شي��د غ��زال خالل 
م��ن  الثاني��ة  املرحل��ة  يف  نيجريي��ا  مواجه��ة 

ت�شفيات مونديال رو�شيا 2018.
اأعل��ن الحت��اد اجلزائ��ري لك��رة الق��دم ان�شحاب 
لع��ب و�شط مونبليي��ه الفرن�شي ريا���س بودبوز 
ومهاجمي لي��ون الفرن�شي ر�شيد غ��زال ودينامو 
زغ��رب الكروات��ي ه��الل العرب��ي �ش��وداين م��ن 
الت�شكيلة التي اختارها املدرب اجلديد البلجيكي 
جورج ليكن��ز ملواجهة نيجريي��ا يف 12 ت�رصين 
الثاين/نوفم��رب احل��ايل، �شم��ن اجلول��ة الثانية 
م��ن الدور احلا�شم لت�شفيات اإفريقيا املوؤهلة اإىل 

مونديال رو�شيا 2018.
وق��ال الحت��اد اجلزائ��ري يف بي��ان ل��ه: "بع��د 
الفحو�شات الطبية، اأبلغ اجلهاز الطبي للمنتخب 
اجله��از الفن��ي ب��اأن غ��زال وبودب��وز ل��ن يكونا 
جاهزي��ن بدنيا ي��وم املباراة �ش��د نيجرييا يوم 

12 ت�رصين الثاين/نوفمرب يف اأويو"، فيما اأعفي 
�شوداين م��ن التواجد بالعا�شمة اجلزائرية بعدما 
و�شل مبلف��ه الطبي م��ن نادي الكروات��ي والذي 
ي�شري اإىل اإ�شابة تعر�س لها يف املباراة �شد اإنرت 

زابري�شيت�س يف الدوري املحلي.
واأو�ش��ح الحت��اد اجلزائ��ري اأن غ��زال وبودبوز 
تعر�ش��ا لالإ�شابة مع فريقيهما دون الإ�شارة اإىل 

نوعية هذه ال�شابة.
وا�شتدع��ى ليكن��ز يا�ش��ن بنزية )لي��ل الفرن�شي( 
واإ�شماعي��ل بنا�رص )اأر�شن��ال الإنكليزي( وبغداد 
بوجن��اح )ال�شد القطري( لتعوي�س غياب الثالثي 

بودبوز وغزال و�شوداين.
وان�ش��م الثالثي امل�ش��اب اإىل لعب و�شط بوردو 
ال�ش��اب اآدم ونا�س الذي وجهت اإليه الدعوة للمرة 
الأوىل بي��د اأن الإ�شاب��ة الت��ي تعر���س له��ا يف 
املب��اراة �ش��د مر�شيلي��ا حرمته م��ن التواجد مع 

منتخب بالده.

برلمان المجر يجرد اللجنة األولمبية المحلية من صالحياتها

كابيلو يختار العظماء الثالثة في تاريخ كرة القدم

الجزائر تفقد جهود غزال وبودبوز وسوداني امام نيجيريا

وق��ال را�ش��ي �شني�شل اإن "املنتخب خرج م��ن مباراة الأردن 
متع��ادل بدون اأه��داف ومبح�شل��ة جيدة م��ن املالحظات"، 
معت��ربا اأن "اأه��م ما مت تاأ�ش��ريه يف اأداء املنتخ��ب هو غياب 
فاعليت��ه الهجومي��ة". واأ�ش��اف �شني�شل اأن "مب��اراة الأهلي 
القطري التي �شتقام اليوم اخلمي�س، هي اآخر حمطة قبل لقاء 
الإم��ارات، لذا �شت�شه��م اإىل حد بعيد يف حتدي��د ال�شماء التي 
�شتمث��ل املنتخب اأمام الإمارات"، معربا عن "اأمله بان يوفق 
الالعبون يف تق��دمي م�شتوياتهم احلقيقية ويتجاوزن مباراة 
الإم��ارات لتعزي��ز الأم��ل باملناف�ش��ة على التاأه��ل". واكتمل 
عقد الالعب��ن املحرتفن يف �شفوف املنتخب الوطني بكرة 
القدم قب��ل �شبعة ايام م��ن املباراة املهم��ة واملف�شلية التي 
�شيواج��ه فيها منتخبنا م�شيفه الماراتي يوم اخلام�س ع�رص 
م��ن �شهر ت�رصي��ن الثاين بر�ش��م مباريات املجموع��ة الثانية 
للت�شفي��ات القاري��ة املوؤهل��ة ملونديال رو�شي��ا عام 2018 

وو�ش��ل الالعب��ن املحرتف��ن �شع��د عب��د الم��ري و�رصغام 
ا�شماعي��ل واحم��د يا�شن وعلي عدن��ان ومهند عب��د الرحيم 
واحم��د ابراهيم اىل العا�شم��ة القطرية لينتظموا يف املع�شكر 
التدريب��ي الذي يتوا�شل يف العا�شمة القطرية الدوحة والذي 
�شتتخلل��ه اقامة لقاء ودي امام ن��ادي الهلي القطري م�شاء 
الي��وم اخلمي�س على ملع��ب النادي الهل��ي يف بروفة اخرية 
قبي��ل مواجهة الم��ارات. وكان منتخبنا الوطن��ي قد تعادل 
�شلبي��ًا يف املب��اراة التجريبي��ة الت��ي خا�شه��ا ام��ام نظريه 
الردين يف العا�شم��ة الردني��ة عمان. وق��ال املدير الداري 
للمنتخ��ب الوطن��ي با�شل كوركي�س ان امل��الك التدريبي ابعد 
اربع��ة لعبن ه��م "علي لطي��ف واجمد وليد وح�ش��ام كاظم 
و�شت��ار يا�شن قبي��ل اللقاء الودي ال��ذي �شيخو�شه املنتخب 
الي��وم اخلمي�س ام��ام الهلي القط��ري. وا�ش��ار كوركي�س اىل 
ان امل��الك التدريبي ا�شتفاد كثريا م��ن جتريبية الردن التي 
احت�شنه��ا ملع��ب املناف���س قبل اي��ام، و�شخ���س العديد من 
مواط��ن الق��وة وال�شع��ف يف الفري��ق، و�شيك��ون الفريق على 

اهب��ة ال�شتعداد لإخ��راج المارات وانت��زاع العالمة الكاملة 
ملوا�شل��ة امل�ش��وار نحو رو�شيا. وب��ن ان الجواء يف الدوحة 
مميزة ويطغ��ي طابعا احلما�شة والتفاوؤل على كتيبة ال�شود، 
واجلمي��ع ميني النف�س بالظهور امل���رصف �شيما بعد ان �شجل 
منتخبن��ا فوزا عري�شا على تايلن��د باأربعة اهداف نظيفة يف 
اجلولة املا�شية اعادت الهيبة للفريق بعد ثالث خ�شائر كانت 
غ��ري متوقع��ة وموؤملة ومن جهت��ه اكد �شعيد عبي��د الطنيجي 
نائ��ب رئي�س الحتاد الإمارات��ي لكرة القدم، ثقته الكبرية يف 
اجله��از الفن��ي للمنتخب بقيادة امل��درب الوطني مهدي علي 
والالعبن، على جتاوز منتخب العراق يف اجلولة القادمة من 
الت�شفي��ات الآ�شيوية املوؤهلة ملونديال رو�شيا 2018واأ�شار 
�شعي��د اإىل اأن املرحلة احلالية ل�"الأبي�س" الإماراتي، تتطلب 
تكات��ف اجلمي��ع وتهيئ��ة الأج��واء الإيجابي��ة لتخط��ي هذه 
املحط��ة والع��ودة اإىل امل�ش��ار ال�شحي��ح يف املناف�شة. وقال 
ال�شعيد "مل�شنا من خالل متابعتنا للتدريبات اجلدية والروح 
العالي��ة والرغبة الكبرية من الالعب��ن يف حتقيق طموحات 

ال�ش��ارع الريا�ش��ي بالف��وز واحل�ش��ول على النق��اط الثالث 
بالرغ��م م��ن اأن الكل ي��درك �شعوب��ة املهم��ة، اإل اأن لعبينا 
عودونا دائمًا على جتاوز ال�شعاب واإ�شعاد اجلميع بالنتائج 

املرجوة". 
واأ�شاف "اأنا�ش��د جماهري الإمارات، الوقوف خلف املنتخب، 
ودعم��ه وم�شاندته بكل قوة، فالكل م�ش��وؤول، وهدفنا جميعًا 
اأن نرف��ع علم بلدنا يف املحافل الدولة، ول يوجد حمفل اكرب 
م��ن كاأ�س الع��امل، ولذلك علين��ا اأن نتكاتف جميع��ًا من اجل 
حتقي��ق الهدف املن�ش��ود". وتابع "م�ش��وار الت�شفيات طويل، 
واإذا فزنا على العراق يف اجلولة القادمة، اأمامنا 5 مباريات 
اأخ��رى، وفيها ما يق��ام على اأر�شنا وب��ن جماهرينا، ولبد 
اأن نحق��ق فيها العالمة الكاملة". وعن ع��ودة اإ�شماعيل مطر 
للمنتخ��ب الإماراتي، اأكمل "هو لعب من طراز فريد له وزنه 
وقيمت��ه الفني��ة ويتمت��ع ب�شف��ة القي��ادة، ووج��وده يف هذه 
املرحل��ة مه��م جداً و�شيمن��ح الالعبن دفع��ة معنوية كبرية، 

وحافز كبري للجميع".

مدرب منتخب اإلمارات 
في قفص االتهام!

من زاوية 
اخرى

ق��ال مه��دي عل��ي، م��درب املنتخ��ب الإمارات��ي، اإن جانبا 
م��ن النتقادات الت��ي يتعر�س لها بعد النتائ��ج املتوا�شعة 
الت��ي يحققه��ا الفريق حت��ت قيادته تعزز رغبت��ه يف تدارك 
الأخط��اء، قب��ل ا�شت�شافة العراق يف ت�شفي��ات كاأ�س العامل 

لكرة القدم.
الراب��ع  املرك��ز  الإم��ارات  حتت��ل  مباري��ات  اأرب��ع  وبع��د 
باملجموع��ة الثانية بر�شيد �شت نقاط من انت�شارين 2-1 

على اليابان و1-3 على تايالند.
بينم��ا مني املنتخ��ب الإمارات��ي بهزميتن اأم��ام اأ�شرتاليا 
اأثار  -1�شفر وال�شعودية -3�شفر يف اجلولة املا�شية ما 

انتقادات وا�شعة �شد املدرب.
وقال علي: "احلقيقة اأن النتقاد الإيجابي يعزز من رغبتنا 
يف ت�شحيح الأخطاء، غري اأن النتقادات غري املربرة والتي 
تاأ�ش�ش��ت على اجتهادات اأو �شائع��ات اأو اأرقام مغلوطة فلن 

تفيد اجلهاز الفني ول الالعبن ول املرحلة احلالية".
وردا عل��ى النتقادات املوجهة ل�شخ�شه، قال اإنه اأمت املهام 
املطلوب��ة من��ه يف م�شريت��ه التدريبي��ة منذ اأن عم��ل مدربا 
ملنتخ��ب ال�شب��اب يف 2008 با�شتثناء حتقي��ق لقب بطولة 
اخللي��ج 2014 بع��د اخل�ش��ارة اأم��ام ال�شعودي��ة �شاحب��ة 

ال�شيافة ليحرز امليدالية الربونزية.
وق��ال: "عندما توليت تدريب املنتخ��ب كان ترتيبه عامليا 
121، وذلك بعد خروجه من الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة 
اإىل كاأ���س العامل 2014 )يف جمموعة ت�شم الكويت ولبنان 
وكوري��ا اجلنوبي��ة( ومل نتاأهل من��ذ فرتة طويل��ة اإىل الدور 
الثال��ث واحلا�ش��م من الت�شفي��ات. كذلك اخل��روج من الدور 
الأول يف نهائي��ات كاأ���س اآ�شي��ا 2011 بالدوح��ة دون اأن 

يحرز املنتخب اأي هدف".
وتاب��ع: "حتقق��ت كل الأهداف املر�شوم��ة بداية من 2008 
عندم��ا كان املطلوب التاأه��ل لكاأ�س العامل لل�شباب وبف�شل 
اهلل و�شلن��ا لكاأ�س العامل 2009 يف م�رص وقبل ذلك توجنا 
بلقب بطل اآ�شي��ا لل�شباب )عام 2008( وهو اأول لقب قاري 

ي�شجل با�شم الإمارات )يف هذه الفئة ال�شنية(".
واأ�ش��اف اأنه متكن من قي��ادة الفريق للفوز ببطولة خليجي 
حتت 23 عام��ا يف 2010، ف�شال عن ف�شية دورة الألعاب 
الآ�شيوي��ة يف نف���س الع��ام قب��ل التاأه��ل لالأوملبي��اد للمرة 
الأوىل يف 28 عام��ا، اإ�شاف��ة للف��وز ببطول��ة خليج��ي 21 
بالبحري��ن وبرونزي��ة كاأ���س اآ�شي��ا باأ�شرتالي��ا يف 2015 

عندما كان الهدف الوجود بن اأف�شل اأربعة منتخبات.
وقال: "اخلطاأ ل يجب اأن ي�شيبنا بالإحباط بقدر ما مينحنا 
الداف��ع عل��ى اإع��ادة ترتي��ب الأوراق وت�شحي��ح اأو�شاعنا.. 
ولب��د لنا اأن نتفاءل ونكون اإيجابين واأكرر لكم باأن ثقتي 
كب��رية يف لعبي املنتخب على حتقيق اأقوى النتائج خالل 
املراح��ل القادم��ة كم��ا عودونا دائم��ا يف اإظه��ار معدنهم 

احلقيقي يف مواجهة التحديات الكبرية".

اأكد مدرب املنتخب الوطني 
را�شي �شني�شل اأن املباراة 
التي �شيخو�شها املنتخب 
امام الأهلي القطري هي 
اآخر حمطة قبل مواجهة 

املنتخب الإماراتي، مبينا 
اأن املباراة �شت�شهم ب�شكل 

كبري لو�شع الت�شكيل 
النهائي قبل مواجهة 

الإمارات

بغداد- متابعة 

جدل المالعب

اأعلن الحتاد الت�شيلي اإ�شابة األك�شي�س �شان�شيز لعب اآر�شنال الإنكليزي 
وغيابه عن مواجهة كولومبيا يف ت�شفيات كاأ�س العامل 2018.

وم��ن املق��رر اأن تواجه ت�شيلي - التي حتت��ل املركز اخلام�س يف جدول 
ترتي��ب ت�شفي��ات اأم��ريكا اجلنوبي��ة لكاأ���س الع��امل 2018 برو�شيا - 

كولومبيا �شاحبة املركز الرابع اليوم اخلمي�س يف بارانكيا. 
وت�شت�شي��ف ت�شيل��ي منتخب اأوروغ��واي يف �شانتياج��و يف 15 ت�رصين 

الثاين/نوفمرب اجلاري. 
وذك��ر الحتاد يف بي��ان مقت�شب: "�شيظل الالع��ب يف �شانتياغو لتلقي 
العالج ول يزال يخ�شع للتقييم لتحديد مدى جاهزيته للم�شاركة اأمام 

اأوروغواي". 
واأ�ش��اف البي��ان اأن مهاج��م اآر�شن��ال تعر�س "لإ�شاب��ة ع�شلية 

ب�شيطة" دون الك�شف عن مزيد من التفا�شيل.
وف��ازت ت�شيل��ي بكاأ�س كوبا اأم��ريكا يف اآخر ن�شخت��ن ولكنها 
تع��اين يف م�شوار ت�شفيات كاأ�س العامل اإذ اأنها فازت يف اأربع 

مواجهات.مباري��ات م��ن اأ�ش��ل ع���رص 
حت�ش��ب  ا د و حت��ا ل ا

يل  و ل��د ا
ة  لك��ر
)الفيف��ا(  الق��دم 
التع��ادل ال�شلب��ي م��ع بوليفي��ا ال�شهر 
املا�شي ف��وزاً ل�شال��ح ت�شيلي 
املناف���س  دف��ع  بعدم��ا 
بالع��ب ل يح��ق له 

امل�شاركة.

اإلصابة تحرم تشيلي من خدمات 
سانشيز أمام كولومبيا

ثالثي هجوم البرازيل جاهز للقاء األرجنتين وفالكاو مستعد لمباراة تشيلي


