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رف�ض نــادي اآر�شنال الإجنليزي، عر�شــًا �شفهيًا بـ50 مليون 
مان�ش�شــر  قدمــه  دولر(،  مليــون   64.6( اإ�شرلينــي  جنيــه 
�شيتــي للتعاقــد مع مهاجــم منتخب ت�شيلــي اليك�شي�ض 
�شان�شيــز.  وربطت �شحــف بريطانية �شان�شيز 
باحتمال النتقــال اإىل فريق املدرب بيب 
غوارديــول، مقابــل ان�شمــام مهاجم 
منتخــب اإجنلرا، رحيــم �شرلينغ. 
اآر�شنال:  وقــال متحــدث با�شــم 
"مل ي�شلنــا اأي عر�ــض ر�شمي.. 
املبلــغ  اإن  القــول  ن�شتطيــع 
ورمبــا  رف�شنــاه".  املطــروح 
يرحــل العديــد مــن الالعبني عن 
اآر�شنال قبل غلق نافذة النتقالت 
اجلالية، حيث ذكــرت و�شائل اإعالم 
مــع  اتفــاق  حــدث  اأنــه  بريطانيــة، 
ت�شيل�شــي على انتقــال األيك�ــض اأوك�شليد 
ت�شامربلــني. لكــن اآر�شنــال ذكــر اأنــه مل يتــم 
التو�شــل بعد لتفاق ب�شــاأن لعب و�شط منتخــب اإجنلرا. 
وقــال املتحدث: "مل يتــم التو�شل ل�شيء ب�شاأنــه حتى الن". 
ورف�ــض األيك�ــض ت�شامربلني، لعــب اأر�شنال، الن�شمــام ل�شفوف 
ت�شيل�شــي، مف�شال الرحيل اإىل ليفربول، رغــم اأن عر�ض البلوز اأف�شل. 
وذكــرت هيئة الإذاعــة الربيطانيــة، اأن اأر�شنال وافق علــى عر�ض بقيمة 
40 مليــون جنيــه اإ�شرليني للتخلي عن ت�شامربلــني ل�شالح ت�شيل�شي، اإل 
اأن الالعــب رف�ض اإمتــام ال�شفقة يف اللحظات الأخــرة. واأو�شحت الإذاعة 
اأن ت�شامربلــني ل يوؤيد النتقال للغرمي اللنــدين، ويف�شل العمل حتت قيادة 
الأملــاين يورجــن كلوب، املدير الفني للريدز، ويــرى اأن لديه فر�شة للتطور 
معــه. واأكــدت الإذاعــة، اأنــه يف حــال مل يقــدم ليفربول عر�شــا منا�شبا 
للجانرز، لأجــل التعاقد مع ت�شامربلني، فاإنــه ل ميانع ال�شتمرار 
ملو�شــم كامــل يف قلعــة الإمــارات، حتــى ينتهــي عقده مع 

اأر�شنال، ثم ين�شم للريدز باملجان املو�شم املقبل.

اأعلــن نادي موناكو الفرن�شي، اإمتام �شفقة التعاقــد مع كيتا بالدي، مهاجم 
منتخب ال�شنغال، وفريق لت�شيو الإيطايل. وذكر النادي الفرن�شي عرب ح�شابه 
الر�شمــي على موقع التوا�شــل الجتماعي "توير" اأن بالدي، وقع عقًدا مدته 
5 موا�شم، ينتهي يف �شيف 2022. كما اأ�شارت �شحيفة )ليكيب( الفرن�شية 
اإىل اأن هــذه ال�شفقة كلفت خزينة نادي موناكو 30 مليون يورو، ولفتت اإىل 
اأن املهاجم ال�شنغايل �شجل 16 هدًفا خالل 31 مباراة يف الدوري الإيطايل 

املو�شم املا�شي.
ويعــد كيتــا بالــدي )22 عاًمــا( ال�شفقة الثانيــة لتدعيم 
هجــوم موناكــو يف ال�شاعات الأخرة، بعــد الإعالن عن 
�شــم املونتنيجــري �شتيفــان يوفيتيت�ــض مهاجــم اإنــر 
ميــالن الإيطــايل. وي�شعــى م�شوؤولــو النــادي الفرن�شــي 

لتدعيــم خــط الهجــوم، يف ظل اقــراب كيليان 
مبابي مــن الن�شمام اإىل �شفــوف باري�ض 

�شــان جرمــان خــالل ال�شاعــات القليلة 
املقبلة. ومل يذكــر موناكو قيمة ال�شفقة 
التــي ي�شعــى مــن خاللهــا اىل تعوي�ض 
كيليــان مبابــي املرجــح انتقالــه يف 
ال�شاعــات القليلــة املقبلــة اإىل باري�ض 
�شــان جرمــان، اإل اأن و�شائل الإعالم 

ال�شنغــايل  اأن  اإىل  اأ�شــارت  الإيطاليــة 
�شيكلــف فريق املدرب الربتغــايل ليوناردو 
اىل  اإ�شافــة  يــورو،  مليــون   30 جــاردمي 
واأ�شبــح  كمكافــاآت.  اآخريــن  مليونــني 
بالــدي ثــاين لعــب ي�شمــه موناكو يف 
غ�شــون �شاعات بعــد اأن اأعلن الثالثاء، 
اأي�شــًا عن تعاقده مــع املهاجم الدويل 
الذي  املونتينيغري�شتيفــان يوفيتيت�ض 

انتقل اإليــه من اإنر ميــالن الإيطايل 
بعقــد لأربعــة اأعــوام. ومل يك�شــف 

اأن  اإل  ال�شفقــة،  قيمــة  موناكــو 
تقاريــر �شحافيــة عــدة اأ�شارت 

اإىل اأنهــا ت�شــل اإىل نحــو 10 
ماليني يورو.

حــذر مهاجــم املنتخب الربازيلــي لكرة القــدم، غابرييل جي�شو�ــض، من اأن 
الإكوادور، اخل�شم الذي �شيلتقيه "ال�شيلي�شاو" غداً اخلمي�ض، �شمن ت�شفيات 
اأمريــكا اجلنوبية املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2018 برو�شيا، لديه دافعًا اإ�شافيًا 
للفوز بهــذا اللقاء من اأجل العبور للمونديال، الــذي �شمن منتخب "راق�شو 
ال�شامبــا" التاأهل لــه بالفعل. واأكد لعب مان�ش�شــر �شيتي: "ل يوجد خ�شم 
�شهــل، حني يواجهــون منتخب الربازيل يلعبون مبزيد مــن احلما�شة، علينا 
اأن نتجاوز هذا وتفكرنا من�شب فقط على الفوز باملباراة". وكان غابرييل 
جي�شو�ــض )20 عامًا( قــد خا�ض اأوىل مبارياته مع منتخــب الربازيل اأمام 
الإكوادور يف اجلولة الأوىل من الت�شفيات ومنذ ذلك احلني اأ�شبح مهاجمًا 
اأ�شا�شيًا يف ت�شكيلة ال�شيل�شاو. ويف هذا ال�شياق، قال املهاجم ال�شاب: "اإنني 
�شعيــد للغايــة مبا حققتــه خالل عام، حتقيــق حلم ال�شغر وارتــداء قمي�ض 
املنتخب مل�شاعدة زمالئي، اإنني �شعيد بالثقة التي منحني اإياها اجلميع".

واأ�شــاف: "نتمنــى اأن تكون مباراة جيدة واأن ن�شتطيــع اأن نفر�ض اأ�شلوبنا 
خــالل اللقاء من اأجل ح�شــد فوز جديد". وخا�ض منتخــب الربازيل، مرانه 
الأول ا�شتعــدادا ملواجهتي الإكــوادور وكولومبيا املقبلتــني، يف ت�شفيات 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2018 برو�شيا، مب�شاركة 14 لعبا 
فقــط. وقــاد اأدينور ليونــاردو بات�شي 'تيتــي' املــران الأول لـ"ال�شيلي�شاو"، 
مبدينــة بورتو األيجــري بالالعبني املتاحــني، يف انتظار اكتمــال القائمة 
بان�شمــام جميع الالعبني. و�شارك يف املران ب�شورة طبيعية لعب الو�شط 
فيليــب كوتينيو، الذي كانت م�شاركته حمل �شــك ب�شبب م�شاكل بدنية، بعد 

تاأكيد الطاقم الطبي للمنتخب اأنه ل ي�شكو من اأي �شيء.

مواجهات حاسمة في تصفيات أوروبا لمونديال 2018

عصابة صالح وتألق موراتا أبرز مالمح تشكيلة الجولة الثالثة في البريميرليغ
جولة كانت عامرة بالقمم والديربيات، وبعد نهايتها اإليكم 
الت�شكيلــة الأف�شل من لعبني تاألقــوا يف اجلولة الثالثة من 

الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
حار�ــض مرمــى | بن فور�شــر – و�شــت بروميت�ــض األبيون: 
قــدم احلار�ض الإجنليزي، م�شتوى اأكرث من رائع اأمام �شتوك 
�شيتــي، ولــول هفوة حجــازي، خلرج مــن املبــاراة ب�شباك 

نظيفة.
ظهــر اأميــن | اأدم �شميــث - بورمنــوث: لعب كظهــر اأمين 
متقــدم يف طريقة مدربــه اإيدي هــوي 2-5-3، ولعب 
مبــاراة �شيجــال مــع نظــره الفرن�شــي بنجامــني 

ميندي.
قلب دفاع | كياران كالرك – نيوكا�شل يونايتد: �شاأنه �شاأن 
ُجــل لعبي جيو�ض املدينة وكفــل بت�شجيل هدف من �شمن 

الثالثية التي فاز بها فريقه على املطارق.
قلــب دفــاع | ديــان لوفريــن – ليفربول | حالــه ل يختلف 
كثــًرا عن كالرك، هــو الآخر كان يف اأف�شــل حالته كبقية 

لعبي ليفربول يف مباراتهم اأمام اآر�شنال.
ظهــر اأي�ــر | بنجامــني مينــدي – مان�ش�شر �شيتــي | قدم 
اأوراق اعتماده لُي�شبح قطة ثابتة يف ت�شكيلة جوارديول يف 
قــادم املواعيد يف مركز الظهر الأي�ر. لعب و�شط | اإميري 

ت�شــان – ليفربول | اأبدع الدويل الأملاين يف القيام باأدواره 
الدفاعيــة والهجوميــة على اأكمــل وجه، وكثر مــن النقاد، 
اختاروه كرجل للمباراة. لعب و�شط | �شي�شك فابريجا�ض – 
ت�شيل�شــي | اأمام اإيفرتون، اأعاد �شي�شــك اإىل الأذهان م�شتواه 
الهوليودي الذي كان عليه يف اأوج عطاوؤه مع فريقه الأ�شبق 
اآر�شنــال. لعــب و�شط | روبي برادي – برنلــي | يوم الأحد 
املا�شي كان للدويل الأيرلندي دوًرا كبًرا يف تفوق برنلي 
علــى توتنهام يف معركة الو�شط، ومل ل .. وهو رجل املباراة 
الأول. جنــاح اأي�ــر | �شاديــو مــاين – ليفربــول | كثر من 
النقاد يعتقدون اأن الدويل ال�شنغايل اأف�شل لعب يف الدوري 

الإجنليزي يف اجلولت الثالث املا�شية، ولغة الأرقام تقول 
اأنه اأ�شبح ثالث لعب يف تاريخ النادي ُي�شجل يف اأول ثالث 
جــولت. جنــاح اأمين | حممد �شــال- ليفربــول | من �شاهد 
مباراة ليفربول وار�شنال، راأى كيف اأبدع الفرعون امل�ري 
يف اأخــذ مدافعي اآر�شنال يف ظهــره بطريقته امُلف�شلة. راأ�ض 
حربــة | األفارو موراتا – ت�شيل�شي | من مباراة لأخرى ُيثبت 
القــادم مــن ريال مدريــد اأنه �شفقــة رابحة بــكل ما حتمله 
الكلمــة مــن معنــى، وال�شــيء الغريــب يف موراتــا، اأنــه مع 
ت�شيل�شــي اأظهــر براعة غر ُمعتــادة عليه يف األعــاب الهواء، 

بت�شجيل هدفني بالراأ�ض و�شناعة مثلهما بالراأ�ض.

بالدي يعوض مبابي في موناكو

خيسوس يحذر البرازيل 
من حماس اإلكوادور

نادال مندهش من القرار المفاجئ لموراي

إسبانيا تتطلع إلى فرض هيمنتها على كرة السلة األوروبية

 اأكــد لعــب التن�ــض الإ�شباين، نــادال، اأن ان�شحــاب نظره 
الربيطــاين موراي، مــن بطولة اأمريــكا املفتوحة، يبدو له 
غريبا بع�ــض ال�شيء ب�شبب توقيته. وقال نادال "دائما ما 
كنــت اأعتقــد اأنه �شيلعــب، لأنه كان يتدرب هنــا، ان�شحابه 
�شبــاح اليوم التــايل للقرعة غريب بع�ــض ال�شيء". ويرى 
نادال، اأنه كان على موراي اأن ينتظر قليال لإتخاذ القرار، 
بعد مباراته الأوىل يف البطولة، والتي كان مقرر لها اأم�ض 
الثالثــاء، اأي بعد ثالثــة اأيام من القرعــة. واأ�شاف نادال، 
امل�شنــف الأول عامليــا، بعــد فــوزه اأم�ــض علــى ال�ربي 
دو�شــان لجوفيت�ــض "اإنه اأمــر غريب اإىل حد مــا وي�شعب 
فهمــه، ولكــن الأ�شــواأ هو اأنــه يعاين مــن اإ�شابــة واأمتنى 
لــه التعــايف �ريعــا". وقرر مــوراي، الــذي مل يلعــب منذ 
بطولــة وميبلدون الأخــرة، الن�شحاب مــن بطولة اأمريكا 

املفتوحة، اأخر البطولت الأربع الكربى "جراند �شالم" يف 
املو�شــم، ب�شبــب الإ�شابة. واأثار قرار مــوراي بالن�شحاب 
مــن البطولــة، اجلــدل ب�شبــب توقيــت الإعالن عنــه، حيث 
لــو كان قــد �شــدر قبــل القرعــة فــاإن ترتيــب امل�شنفــني 
كان �شيختلــف، وبهــذا كان لنادال اأن يتجنــب ال�شطدام 
النهائيــة.  بال�شوي�ــري روجيــه فيــدرر حتــى املبــاراة 
وحاول نــادال، خالل حديثه عن قرار موراي البتعاد عن 
اإثارة ال�شبهات، واختتم قائال "الإ�شابة اأمر �شيء بالن�شبة 
للجميــع، هذا اأمــر اأعرفه اأكرث من اأي �شخ�ــض"، يف اإ�شارة 
اإىل الإ�شابــات الكثــرة التــي عانى منها طــوال م�شرته. 
وتغلــب نادال على ال�ربي دو�شان ليوفيت�ض 7-6 )-8
6( و2-6 و2-6، يف بطولة الوليات املتحدة املفتوحة 
لكرة امل�رب، رابــع البطولت الأربع الكــربى. و�شيلتقي 

نــادال يف الدور الثــاين الياباين تارو 
بــول.   الأمركــي طومــي  اأو  دانييــل 
وكان الإ�شباين البالــغ من العمر 31 

عامــًا والفائــز باللقــب يف 2010 
و2013، تربــع الأ�شبوع املا�شي 
على �شــدارة الت�شنيــف العاملي 
للمرة الأوىل منــذ العام 2014، 
بعــد مو�شم اأحــرز خاللــه اأربعة 
األقاب اأبرزها لقب عا�ر قيا�شي 

فرن�شــا  بطولــة  يف 
املفتوحة على مالعب 
غارو�ــض  رولن 

الرابية.

املنتخــب الإ�شباين لكــرة ال�شلة  يتطلــع 
ة  د ال�شقيقني املتاألقني باو، ومارك بقيــا

جا�شول، بعدمــا توج باللقب يف 3 من اآخر 4 ن�شخ، 
اإىل الفــوز بلقــب جديد عندمــا تنطلق بطولــة كاأ�ض 
اأمم اأوروبــا، غــًدا اخلمي�ــض يف 4 بلــدان خمتلفــة. 
ويخو�ــض املنتخب الإ�شباين، فعاليات هذه الن�شخة 
التــي حتمــل رقــم 40 يف تاريــخ البطولــة، كاأقوى 
املر�شحــني للفــوز باللقــب ليكــون الرابــع للفريــق 
يف اآخــر 5 ن�شــخ. وميتلك املنتخــب الإ�شباين، اأقوى 
الفر�ض للفوز باآخر لقب للبطولة قبل تغير نظامها 
لتقــام مرة واحــدة، كل 4 �شنوات بدًل مــن اإقامتها 
كل عامــني، مثلما هو احلال الآن. وما زال املنتخب 
الإ�شبــاين، حمتفًظــا بجوهــر وهيــكل الفريــق الذي 

تــوج باللقب مــن قبل حيث يعتمد حتــى الآن ب�شكل 
ا املتاألق خوان  كبر على ال�شقيقني جا�شــول، واأي�شً
كارلو�ــض نافــارو، وزميليــه �شرجيــو رودريجيــز، 
وريكي روبيــو، اإ�شافــة لل�شقيقــني الواعدين ويلي، 
وخوانت�شو هرنان جوميز. لكن الفريق، الذي يقوده 
املــدرب �شرخيو �شكاريولو، ميتلك مزيًجا رائًعا من 
الالعبــني املخ�رمني اأ�شحاب اخلــربة والالعبني 
ال�شبــان املتعط�شــني للنجــاح؛ حيــث ي�شــم الفريق 
5 لعبــني ل تتجــاوز اأعمارهم 24 عاًما. وي�شتهل 
حامل اللقب بعد غٍد اجلمعة، بداية رحلة الدفاع عن 
لقبــه اأمــام منتخــب مونتنجرو )اجلبــل الأ�شود( يف 
املجموعــة الثالثــة بالــدور الأول للبطولة يف كلوج 
نابــوكا برومانيــا. وت�شهــد فعاليــات اليــوم الأول 

للبطولة غًدا، 3 مباريات يف املجموعة الأوىل التي 
ُتقــام مبارياتهــا بالعا�شمــة الفنلنديــة هل�شنكي؛ 
بولنــدا،  مــع  �شلوفينيــا  منتخبــات  تلتقــي  حيــث 

واأي�شلندا مع اليونان، وفرن�شا مع فنلندا.
الأوىل  اجلولــة  مباريــات  غــًدا  تقــام  كمــا 

للمجموعة الثانيــة، والتي ت�شهد لقاءات 
وليتوانيــا  اأوكرانيــا،  مــع  اأملانيــا 

واإيطاليــا مــع  مــع جورجيــا، 
ال�شهيــوين،  الكيــان 

وتقــام مباريات هذه 
يف  املجموعــة 

عا�شمــة الكيان 
ال�شهيوين.

 تنطلــق اخلمي�ــض، اجلولــة ال�شابعــة مــن الت�شفيــات 
الأوروبيــة املوؤهلة لكاأ�ض العامل لكــرة القدم 2018، 

فيما �شتبداأ اجلولة الثامنة يف 3 �شبتمرب املقبل.
ويتاأهل الفائزون ب�شدارة املجموعات الت�شع مبا�رة 
اإىل نهائيــات رو�شيــا، بينمــا تخو�ض اأف�شــل ثمانية 
فــرق يف املركــز الثــاين، جولــة فا�شلة مــن مباراتي 

ذهاب وعودة، من اأجل اأربعة مقاعد اأخرى.
و�شيتــم اإلغــاء نتائــج �شاحــب املركز الأخــر يف كل 
جمموعــة عند ح�شاب اأف�شل ثمانية فرق حتتل املركز 

الثاين.
 املجموعة الأوىل:

)ال�شويــد 13، فرن�شــا 13، هولنــدا 10، بلغاريــا 9، 
رو�شيا البي�شاء 5، لوك�شمبورج 1(

اأمام هولنــدا فر�شة اأخرة، وتدرك اأن عليها احل�شول 
على نقطة واحدة على الأقل خارج ملعبها �شد فرن�شا 

بعد غد اخلمي�ض، للتم�شك بفر�شة التاأهل اإىل رو�شيا.
ويحــل املنتخب ال�شويــدي �شيفا علــى بلغاريا، وهو 
يــدرك اأن فوز اأ�شحاب الأر�ــض �شيفتح باب املناف�شة 

على م�راعيها.

املجموعة الثانية:
)�شوي�ــرا 18، الربتغال 15، املجر 7، جزر الفارو 5، 

اأندورا 4، لتفيا 3(
اأ�شبحــت املناف�شــة يف املجموعــة بــني فريقني هما 
�شوي�ــرا، التــي حققت عالمــة النجــاح الكاملة حتى 
الآن، والربتغــال، التــي فــازت بــكل مبارياتهــا منــذ 
هزميتها يف اللقاء الأول �شد �شوي�را، ومن املفر�ض 
اأن يتــم ح�شم الأمور عندما يلتقي الفريقان جمددا يف 

ل�شبونة يف العا�ر من اأكتوبر/ ت�رين الأول.
املجموعة الثالثة:

)اأملانيا 18، اأيرلنــدا ال�شمالية 13، جمهورية الت�شيك 
)0 4، �شان مارينو  7، الرنويج  اأذربيجان   ،9

بعــد فوزهــا مببارياتهــا ال�شــت حتــى الآن، تواجــه 
اأملانيا بطلة العامل رحلة �شعبة يوم اجلمعة ملواجهة 
جمهوريــة الت�شيــك، التــي حتتــاج اإىل الفــوز ب�شــدة 

للحفاظ على اآمالها يف التاأهل.
املجموعة الرابعة:

)�ربيــا 12، اأيرلندا 12، ويلز 8، النم�شا 8، جورجيا 
)2 3، مولدوفا 

تلعــب النم�شا يف �شيافة ويلــز يوم ال�شبت، يف مباراة 
�شتنهــي ب�شــكل �شبــه موؤكد اآمــال الفريــق اخلا�ر يف 

املجموعة.
ويحــل منتخب اأيرلنــدا �شيفا علــى جورجيا، وتلتقي 
�ربيــا مبلعبها مــع مولدوفا، وبعد ذلــك ت�شت�شيف 

اأيرلنــدا املنتخــب ال�ربي يف مواجهة قمــة الرتيب 
يوم الثالثاء.

املجموعة اخلام�شة:
)بولندا 16، اجلبل الأ�شود 10، الدمنارك 10، رومانيا 

)2 6، كازاخ�شتان  اأرمينيا   ،6

يلعب منتخب بولندا يف �شيافة الدمنارك يوم اجلمعة، 
وهو يعرف اأن الفوز �شيعطيه فر�شة ح�شم التاأهل على 

اأر�شه اأمام كازاخ�شتان، يوم الثنني التايل. 
 املجموعــة ال�شاد�شــة: )اإجنلــرا 14، �شلوفاكيــا 12، 

�شلوفينيا 11، ا�شكتلندا 8، ليتوانيا 5، مالطا 0(
يعد املنتخــب الإجنليزي فريقا ل يقهــر يف مباريات 
الت�شفيــات اإذ يخلو �شجله مــن الهزائم يف 35 مباراة 
منــذ اأكتوبر 2009، رغم اأنه من ال�شعب ت�شديق ذلك 
بعد م�شاهدة م�شتواه يف كاأ�ض العامل الأخرة، وبطولة 

اأوروبا 2016.
املجموعة ال�شابعة: )اإ�شبانيا 16، اإيطاليا 16، األبانيا 
9، الكيان ال�شهيوين 9، مقدونيا 3، ليختن�شتاين 0(
اقت�ــرت املناف�شــة علــى قمــة هــذه املجموعة على 
اإ�شبانيــا واإيطاليــا، و�شُتح�شم �شــدارة الرتيب عندما 

يلتقي الفريقان يف مدريد يوم ال�شبت.
وتدافع اإيطاليا عــن م�شرة مثرة لالإعجاب تخلو من 
الهزائم يف 56 مباراة بت�شفيات كاأ�ض العامل، وبطولة 
اأوروبــا بداأت منذ 2006 بينما مل تخ�ر اإ�شبانيا على 

مدار 14 مباراة منذ 2014. 

املجموعة الثامنة:
)بلجيــكا 16، اليونــان 12، البو�شنــة 11، قرب�ض 7، 

اإ�شتونيا 4، جبل طارق 0(
مــن املفر�ض اأن تقــرب بلجيكا، التــي يخلو �شجلها 
مــن الهزائم، ب�شــكل اأكرب من التاأهــل التلقائي بعد غد 
اخلمي�ض عندمــا ت�شت�شيف منتخب جبــل طارق الذي 
ا�شتقبــل 24 هدفا يف خ�شارته ملبارياته ال�شت.ويبدو 
ال�شبــاق علــى املركز الثاين بــني اليونــان والبو�شنة، 
ومــن املتوقــع اأن ينت�ر الفريقــان عندما ي�شت�شيف 
املنتخــب اليوناين اإ�شتونيا ويحــل املنتخب البو�شني 

�شيفا على قرب�ض.
املجموعة التا�شعة:

)كرواتيــا 13، اآي�شلندا 13، تركيــا 11، اأوكرانيا 11، 
فنلندا 1، كو�شوفو 1(

بعــد تاأهلها اإىل بطولة اأوروبــا 2016 ت�شعى اآي�شلندا 
الآن لبلوغ كاأ�ــض العامل لأول مرة، وتلعب يف �شيافة 
فنلنــدا يــوم ال�شبت يف مبــاراة يجب عليهــا الفوز بها 
قبــل اأن ت�شت�شيــف اأوكرانيــا يف مواجهــة مهمة يوم 

الثالثاء.

آرسنال يرفض عرضًا شفهيًا 
لضم سانشيز


