
فازت �إ�ص��بانيا على �ص��يفتها مقدونيا -4�صفر 
يف غرناطة �ص��من �جلولة �لر�بعة من مناف�صات 
�ملجموعة �ل�صابعة للت�صفيات �لأوروبية �ملوؤهلة 

�ىل مونديال رو�صيا 2018 لكرة �لقدم.
و�صجل د�ركو فيلكوف�صكي د )34 خطاأ يف مرمى 
منتخب بالده( وفيتولو د )63( ونات�صو مونريال 

د )84( و�ريتث �أدوريث د )85( �لأهد�ف.
ويف مبار�ة ثانية �ص��من �ملجموعة ذ�تها فازت 
�إيطاليا على لي�صتن�صتاين بالنتيجة ذ�تها 4-0.

وتن��اوب عل��ى ت�ص��جيل �أه��د�ف �إيطالي��ا كّل من 
�أندريا بيلوتي جنم تورينو د )11 و44( وت�صريو 

�إميوبيلي د )12( و�أنطونيو كاندريفا د )32(.
 10 �إىل  ر�ص��يده  �ملنتخب��ن  م��ن  كل  ورف��ع 
نق��اط مقاب��ل ر�ص��يد خ��ال ل��كل م��ن مقدوني��ا 

ولي�صتن�صتاين.
ويف �ملجموع��ة ذ�ته��ا، ف�ض �لكيان �ل�ص��هيوين 
�رش�ك��ة �ملركز �لثال��ث مع �ألباني��ا بالفوز عليها 
�إر�ن  ت�ص��جيلها  عل��ى  تن��اوب  نظيف��ة  بثالثي��ة 
ز�ه��ايف د )18 م��ن ركل��ة ج��ز�ء( ود�نيال عن 

بندر د )66( و�إلري�ن عطار د )84(.

ولعب��ت �ألباني��ا بع�رشة لعبن من��ذ �لدقيقة 17 
لطرد �ملد�فع بري�ت دجيم�صيتي لت�صببه يف ركلة 
�جلز�ء، ثم طرد حار�ض مرماها �تريت بريي�صا يف 

�لدقيقة 55.
ورف��ع �لكي��ان �ل�ص��هيوين ر�ص��يده �إىل 9 نق��اط 
6 نق��اط لألباني��ا. وعمق��ت جمهوري��ة  مقاب��ل 
�آيرلن��د� جر�ح م�ص��يفتها �لنم�ص��ا عندم��ا تغلبت 
عليه��ا 0-1 يف فيين��ا يف �جلول��ة �لر�بع��ة م��ن 
مناف�ص��ات �ملجموع��ة �لر�بعة �ص��من ت�ص��فيات 
�أوروبا لكرة �لقدم �ملوؤهلة �إىل نهائيات مونديال 

2018 يف رو�صيا.
و�ص��جل لع��ب و�ص��ط و�ص��ت بروميت���ض �ألبي��ون 
�لإنكلي��زي جيم�ض ماكلن هدف �ملبار�ة �لوحيد 

يف �لدقيقة 48.
وه��و �لفوز �لثالث على �لتو�يل جلمهورية �إيرلند� 
مقابل تعادل و�حد مع م�ص��يفتها �رشبيا 2-2 

يف �جلولة �لأوىل.
ومنيت �لنم�ص��ا بخ�ص��ارتها �لثاني��ة على �لتو�يل 
وف�ص��لت للمبار�ة �لثالث��ة على �لتو�يل يف حتقيق 
فوزها �لثاين يف �لت�صفيات فتجمد ر�صيدها عند 

4 نقاط يف �ملركز �لر�بع.
ويف �ملجموع��ة ذ�ته��ا، تعادل��ت جورجي��ا م��ع 
�ص��يفتها مولد�فيا بهدف لفالريي كاز�ي�ص��فيلي 

)16( مقابل هدف للك�صندر غات�صان )78(.
وه��و �لتعادل �لث��اين على �لت��و�يل جلورجيا يف 
�لت�ص��فيات �لت��ي مل ت��ذق فيها طع��م �لفوز حتى 
�لن بع��د خ�ص��ارتن متتاليت��ن يف �جلولت��ن 
�لوىل و�لثاني��ة، فيم��ا ك�ص��بت مولد�فيا نقطتها 

�لأوىل بعد 3 هز�ئم متتالية.
وتع��ادل منتخب ويلز مع نظ��ريه �ل�رشبي 1-1 

يف كارديف حل�صاب �ملجموعة ذ�تها.
و�ص��جل غاري��ث باي��ل ه��دف �لتق��دم لويل��ز يف 
�لدقيق��ة 30، وردت �رشبي��ا بو��ص��طة �لك�ص��ندر 

ميرتوفيت�ض يف �لدقيقة 86.
وحتتل �إيرلند� �ل�صد�رة بر�صيد 10 نقاط، خلفها 

�رشبيا ب�8.
�ص��يفه  عل��ى  كرو�تي��ا  منتخ��ب  ف��از  ب��دوره 
مناف�ص��ات  يف  زغ��رب  يف   2-0 �لأي�ص��لندي 

�ملجموعة �لتا�صعة.
و�ص��جل مار�ص��يلو بروزوفيت�ض د )15 و90+1( 

�لهدفن.
كما فاز منتخب تركيا على �ص��يفه من كو�ص��وفو 
0-2 حل�ص��اب �ملجموعة ذ�تها، و�ص��جل بور�ق 

يلماظ )51( وفولكان �صن )55( �لهدفن.
وف��ازت �أوكر�نيا على �ص��يفتها فنلند� 0-1  يف 

�ودي�صا.
و�صجل �رتيم كر�فيت�ض هدف �ملبار�ة �لوحيد يف 

�لدقيقة 25.
وحتتل كرو�تيا �ل�صد�رة بر�صيد 10 نقاط، تليها 
�أوكر�ني��ا ب�8. ويب��دو �ملدرب �ملوؤق��ت للمنتخب 
�لإنكليزي غاريث �صاوثغيت قريبًا من �ل�صتمر�ر 
يف من�ص��به خا�ص��ة بع��د �لنتائ��ج �جلي��دة �لتي 
حققها منتخب �لأ�ص��ود �لثالث��ة حتت قيادته يف 

�ملباريات �لأربع �ملا�صية.
رغم قيادته �ملنتخب �لإنكليزي لكرة �لقدم للفوز 
�لكبري 3 - �ص��فر على جاره ومناف�صه �لتاريخي 
�ملنتخب �ل�ص��كتلندي، ما ز�ل غاريث �صاوثغيت 
�ملدرب �ملوؤقت للمنتخ��ب �لإنكليزي بحاجة �إىل 
مزي��د من �إثب��ات �لذ�ت ليتاأكد من ��ص��تمر�ره مع 
�لفري��ق ب�ص��كل نهائ��ي وع��دم رحيله م��ع نهاية 

�ملهمة �ملوؤقتة.
يف  �لفري��ق  م�ص��وؤولية  ت��وىل  �ص��اوثغيت  وكان 
�أيلول/�ص��بتمرب �ملا�صي ب�صكل موؤقت حيث �أ�صند 
�إليه �لحت��اد �لإنكليزي م�ص��وؤولية قيادة �لفريق 
يف �أربع مباري��ات خلفًا للمدرب �ص��ام �ألردي�ض 
�لذي ترك تدريب �لفريق بعد فرتة ق�صرية للغاية 

من توليه �مل�صوؤولية.
و�أنهى �صاوثغيت ثالث من �ملباريات �لأربع �لتي 
تت�صمنها �ملهمة حيث قاد �لفريق �إىل �نت�صارين 
وتعادل و�حد فقط. ولكن هذه �مل�صرية �لر�ئعة له 
م��ع �لفري��ق يف �لت�ص��فيات �لأوروبي��ة �ملوؤهلة 
لبطول��ة كاأ���ض �لع��امل 2018 ل��ن تك��ون كافية 
عل��ى �لأرجح ليمنحه �لحتاد �لإنكليزي �ل�ص��وء 

�لأخ�رش لال�صتمر�ر يف قيادة �لفريق.
ويحت��اج �ص��اوثغيت بالتاأكي��د �إىل ت��رك ب�ص��مة 
�أخرى يف ختام �ملهم��ة �ملوؤقتة وذلك من خالل 
�ملب��ار�ة �لر�بعة و�لتي يخو�ص��ها �أمام �ملنتخب 

�لإ�صباين وديًا يوم �لثالثاء �ملقبل.
فوز تاريخي

وكان��ت مب��ار�ة �إ�ص��كتلند� �لتي لعبت م�ص��اء يوم 

�جلمعة �ملا�ص��ي هي �ملو�جهة �لر�صمية �لأخرية 
للمنتخب �لإنكليزي يف عام 2016 كما �ص��هدت 
�أك��رب ف��وز للفريق على نظ��ريه �لأ�ص��كتلندي منذ 

�أكرث من 40 عامًا.
ومن خالل هذ� �لفوز �لثمن على �إ�صكتلند�، �أنهى 
�ملنتخب �لإنكليزي م�صريته يف عام 2016 على 

قمة جمموعته يف �لت�صفيات.
�ملنتخ��ب  وقائ��د  مهاج��م  روين  و�ي��ن  وي��رى 
�لإنكلي��زي �أن �لنتائ��ج �لت��ي قدمه��ا �لفريق يف 
�ملباري��ات �لثالثة �ملا�ص��ية كافية لتدعيم بقاء 
�ص��اوثغيت م��ع �لفريق كمدير فني ب�ص��كل نهائي 

بعد �نتهاء مهمته �ملوؤقتة.
وق��ال روين: "ت��وىل غاري��ث �مل�ص��وؤولية وق��دم 
عم��اًل جيد�ً... بذل كل ما بو�ص��عه وو�ص��ع نف�ص��ه 
يف �ملقدم��ة... �لحتاد �لإنكليزي �ص��يتخذ �لقر�ر، 
ولكن غاريث يف و�صع �ل�صد�رة ويجب �أن يتوىل 

�ملهمة ب�صكل نهائي من وجهة نظري".
وبد�أ �ملنتخب �لإنكليزي �ملبار�ة ب�صكل متو��صع 
ولكنه تقدم بهدف يف �ل�صوط �لأول �صجله د�نيال 

�صتوريدج ب�رشبة ر�أ�ض يف �لدقيقة 24 .
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طالب كارل هاين��ز رومينيغه نائب 
�لأمل��اين،  رئي���ض باي��رن ميوني��خ 
بع��دم  للعب��ة  �لت�ص��يلي  �لحت��اد 
�مل�ص��اب  بالالع��ب  �ملجازف��ة 
�لإ���رش�ر  وع��دم  في��د�ل  �آرت��ورو 

على �لدف��ع به يف �ملب��ار�ة �لتالية 
موندي��ال  ت�ص��فيات  يف  لت�ص��يلي 

.2018
رومينيغ��ه،  وق��ال 

ت�رشيح��ات  يف 
ن�رشته��ا �ص��حيفة 
�لأملانية:  "بيل��د" 
�لحتاد  "نا�ص��دنا 
لك��رة  �لت�ص��يلي 
بالتعام��ل  �لق��دم 
�لأم��ر  ه��ذ�  م��ع 
مب�صوؤولية وتعّقل، 
علين��ا  يتع��ن 
�أن  �لتاأكيد على 
�لالعب  �صالمة 
يف  تاأت��ي 
�ملقام �لأول".
و��صطر فيد�ل 
ة  ر د ملغ��ا
مللع��ب  �

بًا  م�ص��ا
ل  خ��ال

مب��ار�ة 
منتخب 
ت�ص��يلي 

م��ع  �ل�ص��لبي  بالتع��ادل  �نته��ت  �لت��ي 
كولومبيا �خلمي�ض �ملا�صي يف �جلولة 
�حلادية ع���رش من �لت�ص��فيات. ورغم 
ه��ذ�، �أك��د �لالع��ب �أن��ه يحر���ض على 
�مل�ص��اركة يف مب��ار�ة �لفري��ق �لتالية 
بالت�ص��فيات �أمام منتخ��ب �أوروغو�ي 

يوم �لثالثاء �ملقبل.
رومينيغ��ه:  وق��ال 
ميوني��خ  "باي��رن 
للغاي��ة  يهت��م 
�آرتورو  ب�ص��المة 

)فيد�ل(".
في��د�ل  وع��اد 
ت�رشي��ن  يف 
كتوب��ر  ول/�أ لأ �
�ملا�ص��ي م�صابًا 
بع��د  �لكاح��ل  يف 
�ل�صابقة  م�صاركته 
م��ع منتخب بالده 
�ص��ابقة  بجول��ة 
ت�ص��فيات  يف 

�ملونديال.
�إىل  في��د�ل  ع��اد  و�إذ� 
بايرن م�ص��ابًا هذه �ملرة 
�أي�ص��ًا، �صيت�ص��بب هذ� يف 
ب�ص��فوف  موؤث��رة  ثغ��رة 
مبار�ت��ه  خ��الل  �لفري��ق 
�أم��ام  و�ل�ص��عبة  �ملرتقب��ة 
ي��وم  دورمتون��د  بورو�ص��يا 

�ل�صبت �ملقبل.

رف���ض �لبلجيك��ي ج��ورج ليكن��ز �ملدي��ر �لفني 
للمنتخ��ب �جلز�ئ��ري لك��رة �لق��دم رف��ع �لر�ي��ة 
�لبي�ص��اء بع��د خ�ص��ارة �لفري��ق �أم��ام م�ص��يفه 
م��ن  �لثاني��ة  �جلول��ة  �ص��من   ،1-3 نيجريي��ا 
 2018 �لع��امل  لكاأ���ض  �ملوؤهل��ة  �لت�ص��فيات 

برو�صيا.
وتتذيل �جلز�ئر �ملجموع��ة �لثانية رفقة ز�مبيا 
ع��ززت  فيم��ا  و�ح��دة،  نقط��ة  ر�ص��يدهما  ويف 
نيجريي��ا مركزها �لأول بعدما رفعت ر�ص��يدها 
ع��ن  نق��اط  باأرب��ع  متقدم��ة  نق��اط  �ص��ت  �إىل 

�لكامريون �لو�صيفة.
وق��ال ليكنز يف �ملوؤمتر �ل�ص��حفي �ل��ذي �أعقب 
�ملب��ار�ة: "�رتكبن��ا بع�ض �لأخطاء يف �ل�ص��وط 
�لأول كلفتن��ا هدف��ن. �ص��ححنا �لأخط��اء يف 
�ل�ص��وط �لثاين حيث ناف�صنا �ملنتخب �لنيجريي 

ولعبن��ا �أمامه بندية كبرية. �ص��يعنا فر�ص��ًا يف 
�ل�ص��وط �لأول، وكن��ا �أف�ص��ل ن�ص��بيًا يف �ل�ص��وط 

�لثاين".
و�أ�ص��اف: "ل��ن �أختب��ئ ور�ء �لغياب��ات، لكن مل 

نخرج بعد من �صباق �لتاأهل للمونديال".
جان��ب  �إىل  يك��ن  مل  �ل��ذي  �حل��ظ  ليكن��ز  ولم 

�ملنتخب �جلز�ئري يف مبار�ة نيجرييا.
م��ن جهته �ع��رتف كارل جماين قائ��د �ملنتخب 
�جلز�ئري بقوة �ملنتخ��ب �لنيجريي �لذي ميتلك 
لعب��ن كب��ار. كما �أك��د �أن �ملنتخ��ب �جلز�ئري 
يتو�جد �لآن يف و�ص��عية �ص��عبة غ��ري �أنه �أبدى 
مت�ص��كه بالأمل خا�ص��ة بعد تع��ادل �لكامريون 

�أمام ز�مبيا 1-1.
وحت��ل �جلز�ئر �ص��يفة عل��ى ز�مبي��ا يف �جلولة 

�لثالثة �ملقررة يف 28 �آب/�أغ�صط�ض.

بايرن يناشد تشيلي لسالمة فيدال ليكنز يرفض رفع الراية البيضاء

 �ملنتخب �لعر�قي �ص��ريفع �ص��عار �لفوز ول غريه يف �ملبار�ة 
�لت��ي يعتقدها �جلمي��ع �نها �ص��تكون مفرتق طرق بالن�ص��بة 
ل�ص��ود �لر�فدي��ن �لذين يتوجب عليهم �لف��وز يف حال �أر�دو� 
مو��صلة م�ص��و�ر �لت�صفيات و�ملناف�صة بقوة على �لتاأهل �ىل 
مونديال رو�ص��يا فيما �ص��تجعل �ية نتيجة �ص��لبية )ل �ص��مح 
�هلل( مهم��ة �ملنتخ��ب �لوطن��ي �ص��عبة �ن مل تكن م�ص��تحيلة 
يف �لو�ص��ول �ىل نهائيات كاأ�ض �لعامل للمرة �لثانية بتاريخ 
�لع��ر�ق،  و�أك��د م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي ر��ص��ي �صني�ص��ل، 
جاهزي��ة لعب��ي �ملنتخ��ب ملو�جه��ة �ملنتخ��ب �لإمار�ت��ي 
يف �جلول��ة �خلام�ص��ة من ت�ص��فيات كاأ�ض �لع��امل، مبينا �أنه 
يعول كثري� على نتيجة �ملبار�ة لتعزيز �آمال �ملناف�ص��ة على 
�لتاأه��ل. وقال ر��ص��ي �صني�ص��ل �إن "�ملنتخ��ب �لوطني وبعد 
�أن �أنه��ى مباريات��ه �لودي��ة �أ�ص��بح جاه��ز� ملالق��اة نظريه 
�لإمار�ت��ي ي��وم غ��د �لثالث��اء �ص��من �جلول��ة �خلام�ص��ة من 
ت�ص��فيات كاأ�ض �لع��امل"، مبينا �أن "�لالعبن ��ص��تفادو� من 
وديت��ي �لأردن و�لأهل��ي �لقط��ري بغ�ض �لنظر ع��ن �لنتيجة 
�لت��ي خ��رج بها �ملنتخب م��ن هاتن �ملبار�تن". و�أ�ص��اف 
�صني�ص��ل �أن "�ملنتخب �لوطني �صيلعب من �أجل ك�صب �لنقاط 
�لث��الث، لتعزي��ز �آمال��ه بالبق��اء يف د�ئ��رة �ملناف�ص��ة عل��ى 
�إح��دى �لبطاقات �لث��الث �ملوؤهلة لنهائي��ات كاأ�ض �لعامل"، 
م�ص��ري� �إىل �أنه "يعول كثري� على مبار�ة �لإمار�ت ويعتربها 

مف�ص��لية و�ص��تحدد موق��ف �ملنتخب من �ملناف�ص��ة بن�ص��بة 
كبرية". ويرجح تاريخ لق��اء�ت �ملنتخب �لعر�قي مع نظريه 
�لإمار�ت كفة �لعر�ق، عندما �لتقى �ملنتخبان يف منا�ص��بات 
خمتلف��ة، قبل مبار�تهم��ا �ملهمة �لتي �ص��تقام يف �ل�15 من 
ت�رشين �لثاين �حلايل، �ص��من ت�ص��فيات كاأ�ض �لعامل. و�لتقى 
�ملنتخب��ان لأول م��رة يف كانون �لثاين ع��ام 1975، حيث 
فاز �ملنتخب �لعر�قي بخما�صية نظيفة �صجلها �حمد �صبحي 
)ثالثة �أهد�ف( وح�ص��اين علو�ن و�صباح عبد �جلليل يف �إطار 
مناف�صات بطولة كاأ�ض فل�صطن �لثالثة �لتي �صيفتها تون�ض، 
ويف ني�ص��ان �بريل عام 1976 �لتقى �ملنتخبان يف �لدوحة 
�ص��من مناف�ص��ات بطولة �خلليج �لعربي �لر�بعة وفاز �لعر�ق 
باأربع��ة �أه��د�ف دون رد �ص��جلها علي ح�ص��ن حممود وعلي 
كاظم و�ص��باح عب��د �جلليل وجمب��ل فرطو���ض، فيما جاءت 
�ملو�جه��ة �لر�بع��ة يف ني�ص��ان ع��ام 1979 وف��از �ملنتخب 
بخما�ص��ية تناوب على ت�صجيلها مهدي عبد �ل�صاحب وفالح 
ح�ص��ن وهادي �حمد وح�ص��ن �ص��عيد وعادل خ�ص��ري �ص��من 
مناف�ص��ات بطول��ة �خلليج �لعربي �خلام�ص��ة �لت��ي جرت يف 
بغ��د�د. ويف �آذ�ر ع��ام 1982 ف��از �لع��ر�ق به��دف دون رد 
�صجله ح�ص��ن �صعيد �صمن مناف�ص��ات بطولة �خلليج �لعربي 
�ل�صاد�ص��ة �لتي جرت يف �لإمار�ت قبل �ن�صحاب �لعر�ق منها 
بق��ر�ر �صيا�ص��ي، ويف �أيلول ع��ام 1983 تع��ادل �ملنتخبان 
بدون �أهد�ف يف �ملبار�ة �لتي جرت يف بغد�د �ص��من ذهاب 
ت�صفيات �وملبياد لو�ض �أجنلو�ض، ويف ت�رشين �لأول 1983 
�نته��ى لقاء �لإياب �لذي �أقيم يف �أبو ظبي بالتعادل بهدفن 

لكل منهما �ص��جلهما �حمد ر��ص��ي وكرمي �ص��د�م ولالإمار�ت 
عدن��ان �لطلياين، ويف �آذ�ر 1984 تع��ادل �ملنتخبان بدون 
�أه��د�ف يف �إط��ار مناف�ص��ات خليجي �ص��بعة �لت��ي جرت يف 
م�صقط. وتو��صلت �للقاء�ت، حيث تقابل �ملنتخبان يف �أيلول 
ع��ام 1985 يف دب��ي �ص��من ذهاب �ل��دور قب��ل �لأخري من 
ت�صفيات كاأ�ض �لعامل و�نتهت �ملبار�ة عر�قية بثالثة �أهد�ف 
�ص��جلها ح�صن �ص��عيد )هدفن( وناطق ها�صم مقابل هدفن 
لفهد خمي�ض وعدنان �لطلياين، ويف �ل�صهر ذ�ته �صيفت مدينة 
�لطائ��ف �ل�ص��عودية مو�جه��ة �لإي��اب �لتي �نته��ت �إمار�تية 
بهدف��ن لفهد خمي�ض وعدن��ان �لطلياين مقاب��ل هدف كرمي 
�ص��د�م �لذي نقل منتخبنا �ىل �لدور �حلا�ص��م من �لت�صفيات 
بفارق �لأهد�ف �مل�ص��جلة مبرمى �خل�ص��م. ويف �آذ�ر 1986 
تع��ادل �ملنتخ��ب �لوطن��ي �لث��اين م��ع �ملنتخ��ب �لإمار�تي 
بهدفن �ص��جلهما كرمي �صد�م ورحيم حميد، ولالإمار�ت فهد 
خمي���ض وعدنان �لطلياين �ص��من مناف�ص��ات خليجي ثمانية 
�لتي �ص��يفتها �لبحرين، ويف �أيلول عام 1986 خ�رش �لعر�ق 
بهدفن �صجلهما عدنان �لطلياين وعبد �لرحمن حممد مقابل 
هدف حل�ص��ن �ص��عيد �ص��من مناف�ص��ات �آ�صياد �ص��يول، ويف 
ني�ص��ان ع��ام 1987 �لتق��ى �ملنتخب��ان يف �لكويت �ص��من 
ذهاب ت�ص��فيات �وملبياد �صيول فتعادل بهدف ملثله �صجله 
�حم��د ر��ص��ي، ولالإم��ار�ت فهد خمي���ض. ويف �أي��ار من ذ�ت 
�لعام �نتهت مو�جهة �لإياب �لتي جرت يف دبي بفوز عر�قي 
قو�مه ثالثة �أهد�ف �ص��جلها �حمد ر��صي و�صعد قي�ض وناطق 
ها�ص��م. ويف �آذ�ر عام 1988 تعادل ب��دون �أهد�ف يف �إطار 

مناف�ص��ات خليجي ت�صعة �لتي جرت يف �ل�صعودية، ويف �آذ�ر 
ع��ام 1990 تع��ادل بهدفن �ص��جلهما �حمد ر��ص��ي و�ص��عد 
قي���ض من ركلة جز�ء لالإمار�ت نا�رش خمي�ض وعلي ثاين من 
ركلة جز�ء يف �إطار مناف�ص��ات خليجي ع�رشة �لتي جرت يف 
�لكويت، ويف كانون �لأول عام 1996 �لتقى �ملنتخبان يف 
نهائيات بطولة كاأ�ض �آ�ص��يا �لتي �ص��يفتها �لإمار�ت وخ�رش 
�لع��ر�ق باله��دف �لذهب��ي �لذي �ص��جله عب��د �لرحمن حممد، 
ويف ت�رشي��ن �لث��اين ع��ام 1999 تع��ادل بهدفن �ص��جلهما 
عبا���ض رحيم وه�ص��ام حممد ولالإمار�ت ح�ص��ن �ص��عيد وعبد 
�هلل عي�ص��ى �ص��من مناف�ص��ات بطولة �لإمار�ت �لدولية. ويف 
�آب عام 2001 تعادل بهدفن �أي�ص��ا �ص��جلهما ه�صام حممد 
وعم��اد حمم��د ولالإمار�ت عب��د �لرحيم جمعة ويا�رش �ص��امل 
يف �ملب��ار�ة �لودي��ة �لت��ي ج��رت يف �لدوح��ة، ويف كان��ون 
�لأول ع��ام 2004 تع��ادل بهدف ملثله �ص��جله ق�ص��ي منري 
من ركلة جز�ء ولالإمار�ت في�ص��ل خليل يف �إطار مناف�ص��ات 
خليج��ي 17 �لتي ج��رت يف �لدوحة، ويف كانون �لثاين عام 
2008 �لتق��ى �ملنتخبان وديا يف �لإمار�ت و�نتهى �للقاء 
عر�قي��ا بهدف ه��و�ر �ملال حممد. وخالل �ص��هر كانون �لأول 
ع��ام 2008 �نته��ى لقاءهما بالتعادل بهدف��ن لكل منهما 
�ص��جلهما حممد نا�رش وعلي ح�ص��ن ولالإم��ار�ت حممد عمر 
وحمم��د خمي�ض. ويف ع��ام 2013 �لتقى �ملنتخبان بنهائي 
خليج��ي 21 حي��ث خ���رش �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي به��دف و�حد 
لهدفن، �ص��جل هدف �لع��ر�ق يون�ض حمود، ويف خليجي 22 

عام 2014 خ�رش �ملنتخب �لعر�قي بهدفن نظيفن.

غاريث بيل 
محبط!

من زاوية 
اخرى

ق��ال جاريث بيل، �إن منتخب بالده ويلز ي�ص��عر باحلزن 
بعدما ��ص��تقبل هدًفا قرب �لنهاية يف كارديف ليتعادل 
1-1 مع �رشبيا يف ت�صفيات مونديال رو�صيا، ويهدر 

نقطتن.
وحتتل ويلز بعد هذ� �لتعادل �ملركز �لثالث يف �ملجموعة 
�لر�بعة بر�ص��يد 6 نقاط، وتتاأخ��ر ب� 4 نقاط عن �إيرلند� 
�ملت�صدرة، ونقطتن عن �رشبيا �صاحبة �ملركز �لثاين.

وهذه �ملرة �لثالثة �لتي يفرط فيها فريق �ملدرب كري�ض 
كوملان يف تقدمه بالت�ص��فيات �جلارية �إذ تعادل 1-1 

مع جورجيا و2-2 مع �لنم�صا.
وق��ال بي��ل، �لذي �ص��جل ه��دف ويل��ز بعد مرور ن�ص��ف 
�صاعة "حمبطون يف �لوقت �حلايل. لعبنا ب�صكل ر�ئع يف 

�ل�صوط �لأول ثم تر�جعنا".
و�أ�ص��اف مهاجم ريال مدريد لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية 
"هذه من �ملر�ت �لتي يقرتب فيها �لفريق من �لت�صجيل 

ثم ياأتي �لهدف من �لفريق �لآخر. خ�رشتنا نقطتن".
وتاب��ع بي��ل: "يج��ب مو��ص��لة �لعم��ل بجدي��ة م��ن �أجل 
�لتاأهل". ويعتقد جو ليديل، لعب و�ص��ط ويلز، �أن �لفريق 
قدم مبار�ة جيدة وقال: "يجب �أن ن�صعر بالفخر، �صتكون 
�ملب��ار�ة �ملقبلة يف �ص��يافة �إيرلن��د� ول بديل فيها عن 
�لفوز". و�رتدت حماول��ة بيل من �لقائم يف �لدقيقة 85 
ث��م تعادل��ت �رشبي��ا بع��د 45 ثانية عن طري��ق �رشبة 
ر�أ�ض متقنة من �ألك�ص��ندر ميرتوفيت�ض. وقال بر�ني�صالف 

�إيفانوفيت�ض قائد �رشبيا �إن فريقه �صعيد بالنتيجة.
و�أ�ص��اف مد�فع ت�صيل�صي: "هذ� هدف مهم جد� لنا. بذلنا 
جمه��ود� كبري� ونحن �ص��عد�ء جد� باحل�ص��ول على نقطة 
و�ح��دة". و�أ�ص��اف: "من �ل�ص��عب ج��د� �للعب �ص��د ويلز 
لأنه��ا تتميز باخلط��ورة يف �لهجمات �ملرتدة و�ص��جلت 
هدف��ا مبك��ر�". و�ص��تلعب �رشبي��ا �ملب��ار�ة �ملقبل��ة مع 
جورجي��ا يف 24 مار�ض/�آذ�ر �ملقب��ل، بينما تلعب ويلز 

يف �صيافة �إيرلند� وتلتقي �لنم�صا مع مولدوفا.
و�أع��رب كري�ض كوملان �ملدير �لفن��ي ملنتخب ويلز، عن 
غ�ص��به، بع��د �لتع��ادل 1-1 �أم��ام �ملنتخ��ب �ل�رشبي، 

�صمن �لت�صفيات �ملوؤهلة ملونديال رو�صيا 2018.
وق��ال كوملان، خ��الل ت�رشيحاته ل�ص��بكة بي بي �ص��ي 
�لربيطاني��ة: "�إنه��ا �خلط��وط �لدقيق��ة، �لك��رة �رتطم��ت 
بالعار�صة، لتعود بهجمة مرتدة بن �ثنن من لعبينا، 
ونتلق��ى هدف��ا". و�أ�ص��اف: "ر�أين��ا قوته��م ب�ص��كل جيد 
للغاية، �إنهم فريق جيد، ولكن �عتقد �أننا فعلنا ما يكفي 

حل�صد �لثالث نقاط".
و�أو�ص��ح: "�أمامنا مو�جهتن �ص��د �إيرلن��د�، وهو �لفريق 

�صاحب �صد�رة �ملجموعة حالًيا".
وتابع كوملان: "�لأمر ر�ئع ومثري لالهتمام، �لفوز على 

جورجيا ي�صاعدنا يف �لبقاء للمناف�صة على �لتاأهل".

مباراة م�صريية ومف�صلية 
تلك التي تنتظر منتخبنا 

الوطني امام نظريه 
االماراتي م�صاء يوم غد 

الثالثاء �صمن الت�صفيات 
القارية املوؤهلة لنهائيات 

كاأ�س العامل يف رو�صيا عام 
.2018

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

ف��ردي  لق��ب  �ص��لوي،  �أني��كا  �لأملاني��ة  نال��ت 
�ل�ص��يد�ت، �ص��من مناف�ص��ات بطول��ة �لأبط��ال 
�لبطول��ة  ت�ص��كل  و�لت��ي  �حلدي��ث،  للخما�ص��ي 
�خلتامية للمو�صم �حلايل، يف �لعا�صمة �لقطرية 

�لدوحة.
للرج��ال،  مناف�ص��تن  م��ن  �لبطول��ة  وتتاأل��ف 
و�ل�ص��يد�ت، بح�صور 22 لعًبا، ولعبة، �صاركو� 
يف �أوملبي��اد ريو 2016 �إ�ص��افة لبطلي �لعامل 

للرجال، و�ل�صيد�ت.
وت�صت�ص��يف �لدوح��ة، �لبطول��ة للم��رة �لثالثة، 

خالل �أربع �صنو�ت.
و�مل�ص��نفة   ،2015 بطل��ة  �ص��لوي،  وجمع��ت 
�خلام�ص��ة على �لعامل 1300 نقطة لتتفوق على 
�لربيطانية �ص��مانثا م��ور�ي �لتي حل��ت ثانية، 

بعد �أن ح�صدت 1293 نقطة.
وج��اءت �لكوري��ة �جلنوبي��ة، �ص��يهي كي��م، يف 

�ملركز �لثالث، بعد �أن جمعت 1289 نقطة.
وقال��ت �ص��لوي، �لت��ي �أنه��ت �أوملبي��اد ريو يف 
�ملركز �خلام�ض: "�أن��ا ممتنة للغاية للدعم �لذي 
ح�صلت عليه من عائلتي و�أ�صدقائي هذ� �لعام. 

�أنا �صعيدة للغاية".
و�أ�ص��افت يف ت�رشيحات نقله��ا موقع �لحتاد 
�لدويل للخما�ص��ي �حلديث على �لإنرتنت: "هذه 
ه��ي �مل��رة �لثالث��ة يل هن��ا يف �لدوح��ة، و�أود 

�لقدوم �إىل هنا دوًما".
تق��ام  �أن  ون��ود  ر�ئع��ة،  "�ملالع��ب  وتابع��ت: 
مناف�ص��ات بط��ولت كاأ���ض �لع��امل، وبط��ولت 

�لعامل هنا".

��صتدعى تيتي �ملدير �لفني للمنتخب �لرب�زيلي 
�لالعب فابيو �صانتو�ض ليكون بدياًل ملار�صيلو 
يف قائم��ة �ملنتخ��ب �لتي �ص��تو�جه بريو يوم 
غ��د �لثالث��اء يف ت�ص��فيات �أم��ريكا �جلنوبية 

�ملوؤهلة ملونديال رو�صيا 2018.
وجاء ��صتدعاء �صانتو�ض، �لذي يلعب ب�صفوف 
�أتلتيك��و مين��ريو، ليحل حمل مار�ص��يلو، لعب 
ري��ال مدري��د، بع��د �أن ح�ص��ل �لأخ��ري عل��ى 

�لبطاق��ة �ل�ص��فر�ء �لثاني��ة له خ��الل �ملبار�ة 
�لت��ي فاز بها �ملنتخ��ب �لرب�زيلي على نظريه 
�أوق��ف ب�ص��ببها مب��ار�ة  �لأرجنتين��ي و�لت��ي 

و�حدة.
وب��د�أ �ص��انتو�ض )31 عام��ًا( م�ص��ريته كالعب 
ب�ص��فوف �ص��او باول��و وكان يدرب��ه تيتي يف 
فري��ق كورينثيان��ز، حي��ث �أحرز� مع��ًا بطولة 

كاأ�ض �لعامل لالأندية 2012.

األلمانية شلوي تتوج بلقب بطولة 
األبطال للخماسي الحديث

فابيو سانتوس بديال لمارسيلو في البرازيل

إسبانيا تتخطى مقدونيا بسهولة وإيطاليا تتفوق على ليشتنشتاين


