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امل�صائ��ب  اأنَّ  يب��دو  ال تاأت��ي ُف��رادى عل��ى مان�ص�ص��ر يونايتد،  
جوزي��ه  موريني��و، خا�ص��ة بعدم��ا اأ�صي��ب العب ومدرب��ه 

البلجيك��ي  م��روان فيالين��ي، اأم���س يف مب��اراة مع و�صط��ه 
ب��الده.  وحمل��ت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية، منتخ��ب 

�صيئ��ة  جلمه��ور املانيو، بعدم��ا ك�صفت عن اأنَّ اأنب��اء 
جن��م الفريق بول بوجب��ا قد يغيب ملدة 
اأنَّ  تب��أ َّ  بعدم��ا  اإ�صافي��أ ،  �صهري��ن 
االإ�صاب��ة الت��ي تعرَّ���س له��ا يف فخذه، 
اأ�ص��واأ مم��ا كان متوقًع��ا. وتعرَّ�س بوجبا 
لالإ�صاب��ة، خ��الل ف��وز فريق��ه عل��ى ب��ازل 
ال�صوي���ري )0-3( مببارات��ه االأوىل ب��دوري اأبطال 
اأوروب��ا، وغ��اب حتى االآن ع��ن 5 مباري��ات للفريق، وكانت 
عودت��ه مقررة اأواخر ال�صهر احلايل. لك��ن "ذا �صن" اأكدت اأنَّ 
اأطب��اء مان�ص�صر يتوقعون �صفاء بوجب��ا ب�صكل كامل اأواخر 
كانون االأول/دي�صمرب، ما يعني غيابه عن مباريات مهمة 
اأم��ام توتنه��ام، وت�صيل�صي، ومن املحتم��ل غيابه عن قمة 
مان�ص�ص��ر �صيت��ي باأعياد املي��الد. واأ�صاف��ت ال�صحيفة، 
اأنَّ اأطب��اء يونايت��د يفك��رون يف اال�صتعانة مبدرب جري 
متخ�ص���س، مل�صاع��دة بوجبا يف عملي��ة تعافيه، حيث 
يعتق��دون اأنَّ طريقة ج��ري الالعب، �صاع��دت ب�صكل اأو 
باآخر، يف تعر�صه لالإ�صابة. واأو�صح م�صدر لل�صحيفة، 
اأنَّ ف��رة اأعياد امليالد، ُتعت��رب املوعد املنطقي لعودة 
بوجبا للمالعب، لكن م��درب الفريق جوزيه مورينيو 
ينتظ��ر يف املقابل عودة مهاجم��ه ال�صويدي زالتان 
اإبراهيموفيت���س، بعد تعافيه ال�ري��ع وغري املتوقع 
م��ن االإ�صابة الت��ي تعر���س له��ا يف ني�صان/ابريل 
املا�ص��ي. يذك��ر اأنَّ م��روان فيالين��ي، اأ�صي��ب اأم�س 
ال�صب��ت خالل مباراة بلجيكا والبو�صنة يف ت�صفيات 
املونديال، وهي االإ�صابة التي يخ�صى اأن تكون قطع 
يف الرب��اط ال�صليب��ي، يف انتظ��ار خ�ص��وع الالع��ب 

للفح�س الطبي.

 تلق��ى ن��ادي اأر�صنال االإجنلي��زي �ربة موجع��ة، بعدما تعر���س مدافعه 
الإ�صاب��ة تب��دو قوي��ة، ق��د يغي��ب ب�صببها ع��ن الفريق لع��دة اأ�صه��ر. وقالت 
�صحيف��ة "م��ريور" الربيطاني��ة، اإن ال��دويل االأملاين �صك��ودران مو�صتايف، 
تعر���س الإ�صاب��ة قوية اأمام منتخ��ب اأذربيجان، اليوم االأح��د، يف املباراة 
الت��ي جمع��ت املنتخب��أ  بت�صفي��ات كاأ���س الع��امل 2018. واأو�صحت اأن 
الالع��ب يعاين م��ن اإ�صابة قوي��ة يف الفخذ، حيث احت��اج مل�صاعدة الطاقم 

الالعب الطب��ي، للخ��روج م��ن اأر�صي��ة ملع��ب املب��اراة. وت�صب��ب 
االأذربيجاين، رامي��ل �صيدايف، يف اإ�صابة مو�صتايف 
اأثن��اء املباراة، م��ا ا�صطر العب اأر�صن��ال للخروج، 
ودخ��ول الع��ب ت�صيل�ص��ي، اأنطونيو روديج��ر، بدال 
من��ه. واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة اإىل اأن الالع��ب �صيع��ود 
اإىل العا�صم��ة االإجنليزي��ة لندن، م��ن اأجل اخل�صوع 

للفحو�ص��ات داخل ن��ادي اأر�صن��ال. و�صارك 
 7 م��ن   5 يف  مو�صت��ايف  �صك��ودران 

ال��دوري  يف  كاأ�صا�ص��ي  مباري��ات، 
االإجنليزي مع اأر�صنال، هذا املو�صم، 

وهو ركي��زة اأ�صا�صي��ة يف دفاعات 
الفريق. ومن جانبه، قال يواكيم 

لوف، مدرب منتخ��ب اأملانيا، 
اإن مو�صت��ايف قد يغيب لفرة 

م��ن الوقت، ب�صب��ب تعر�صه 
الإ�صاب��ة يف الفخذ وقال 

لل�صحفي��أ :  ل��وف 
يع��اين  اأن��ه  "يب��دو 
م��ن مت��زق ع�صل��ي، اأو 

الع�صلية..  امل�صكالت  بع�س 
�صتج��ربه  االأح��وال  كاف��ة  يف 
االإ�صاب��ة عل��ى الغي��اب لفرة". 
و�صمن��ت اأملاني��ا يف وقت �صابق 

التاأه��ل اإىل كاأ���س العامل 2018، 
واختتمت م�صوار الت�صفيات ب�صكل 

مثايل، بالفوز يف جميع مبارياتها 
ال���10. اأ�ص��ارت �صحيف��ة "ذا �ص��ن" 
فينج��ر  اآر�ص��أ   اأنَّ  اإىل  الربيطاني��ة، 

م��درب اأر�صنال، ُي�رُّ عل��ى التعاقد مع 
الفرن�صي ال�صاب اأنتوين مار�صيال، ليكون 

بدي��اًل الأليك�صي�س �صان�صيز، جن��اح الفريق 
��ع رحيل��ه عقب نهاية املو�ص��م. وُي�رُّ  املتوقَّ

فينج��ر، على اأنَّ مار�صي��ال، �صيكون اأف�صل بديل 
لتعوي���س رحيل �صان�صيز ال��ذي يتناف�س على �صمه 

مان�ص�صر �صيتي، وباري�س �صان جريمان.

فلورنتينو بيريز يحضر لموسم انتقاالت ضخم في ريال مدريد

منتخب األسود الثالثة يتأهل إلى مونديال روسيا 2018
رغم الضعف الهجومي 

 تاأهلت اإجنلرا اإىل كاأ�س العامل لكرة القدم للمرة ال�صاد�صة 
عل��ى الت��وايل، لك��ن الف��وز -1 0 عل��ى ليتواني��ا ، اأظه��ر 
بو�ص��وح امل�ص��كالت الت��ي �صتواج��ه الفري��ق اإذا اأراد ترك 

ب�صمة موؤثرة خالل النهائيات يف رو�صيا العام املقبل.
ورمبا تكون اإجنلرا بالفعل ت�صدرت املجموعة ال�صاد�صة 
الت��وايل  عل��ى  الرابع��ة  للمب��اراة  لك��ن  هزمي��ة،  دون 
تفتق��ر ت�صكيلة امل��درب جاريث �صاوثجي��ت لالأ�صلحة 
الهجومية اخلطرية التي متتلكها على �صبيل املثال 
منتخب��ات اأملانيا واإ�صباني��ا وبلجيكا. و�صجلت 
اإجنل��را 18 هدف��ا يف ع���ر مباري��ات رغم 

الوق��وع يف جمموع��ة واحدة اإىل ج��وار ليتوانيا امل�صنفة 
120 عاملي��ا، ومالطا امل�صنف��ة 191 عامليا. ويف اآخر 
اأرب��ع مباري��ات �صجل��ت اإجنل��را ثمانية اأه��داف، رغم اأن 
ثالث��ة اأهداف جاءت بعد الدقيقة 85 اأمام منتخب مالطا 
املتوا�ص��ع. وفازت اإجنل��را ب�صعوبة 1-2 عل��ى اأر�صها 
اأم��ام �صلوفاكيا ث��م تفوقت -1 0 عل��ى �صلوفينيا بف�صل 
ه��دف يف الوق��ت بدل ال�صائ��ع يف ا�صت��اد وميبلي، وجاء 
هدف االنت�صار على ليتوانيا بف�صل ركلة جزاء يف ال�صوط 
االأول م��ن هاري ك��أ . و�صجل كأ  خم�صة اأهداف من 18 
هدفا لبالده ورغم اأن مهاجم توتنهام هوت�صبري اأثبت اأنه 

من اأخطر مهاجمي اأوروبا لكنه ال يجد االإمداد الالزم من 
زمالئه. وبنظرة �ريع��ة اإىل باقي جمموعات الت�صفيات 
ن�صتطيع ب�صهولة اأن ن�صتخ��رج الفارق بأ  اإجنلرا وباقي 
املنتخب��ات االأوروبية الكبرية التي �صمنت التاأهل لكاأ�س 
الع��امل.. واعتم��دت اإجنل��را على اثنأ  من العب��ي الو�صط 
املداف��ع اأم��ام �صلوفيني��ا بوج��ود اإيري��ك داي��ر وجوردان 
هندر�ص��ون، وق�صى الفريق وقت��ا طويال يف مترير الكرات 
بعيدا ع��ن مناطق اخلط��ورة وهو نف�س ال�صب��ب الذي دفع 
كث��ريون النتقاد الفريق �صابقا خ��الل الت�صفيات. وكانت 
اإجنلرا فازت به��دف يف اللحظات االأخرية يف �صلوفاكيا 

وتعادل��ت ب�صعوبة 2-2 مع ا�صكتلن��دا بعد هدف متاأخر 
للهداف ك��أ . واأكد ريان جيجز الع��ب مان�ص�صر يونايتد 
ال�صاب��ق، يف حتليله على حمطة )اآي.ت��ي يف( التلفزيونية 
خ��وف العبي اإجنلرا م��ن "املخاطرة" م��ن اأجل �صناعة 
فر���س لت�صجي��ل االأهداف واأك��د جيجز اأي�ص��ا تراجع اأداء 
جمموع��ة كب��رية من الالعب��أ  عند متثيل اإجنل��را. وقال 
جيجز: "يجب اأن يلعبوا بنف�س طريقة لعبهم مع اأنديتهم.. 
ميتاز العبون مثل ديلي اآيل ورا�صفورد باإمكانيات كبرية 
لكن هن��اك �صيئا مفقودا عند ارتداء قمي�س اإجنلرا، تاأتي 

االأهداف عن طريق املخاطرة".

نصري يهاجم ديشامب وسان جيرمان

 اأظه��ر لوي�س هاميلتون قدرات��ه الفائقة عندما تفوق 
عل��ى مناف�ص��ه االأ�صغ��ر �صن��ا ماك���س فر�صتاب��ن يف 
اللف��ات االأخ��رية ليحرز لق��ب �صباق جائ��زة اليابان 
الكربى ببطولة العامل ل�صباقات فورموال 1 لل�صيارات 
. وتف��وق مت�صدر الرتيب الع��ام لبطولة العامل، الذي 
ان�صحب مناف�صه �صيبا�صتيان فيتل �صائق فرياري من 
ال�صب��اق يف اللفة الرابعة ب�صب��ب م�صكالت يف حمرك 
�صيارت��ه، ط��وال ال�صب��اق بع��د انطالقه م��ن املقدمة. 
لكن بدا اأن ال�صائ��ق الربيطاين البالغ عمره 32 عاما 
�صيتعر�س مل�صاكل يف �صعيه القتنا�س انت�صاره 61 
يف م�صريت��ه حي��ث تراجع��ت �رعته ب�ص��كل مفاجئ 
وا�صتك��ى من ت��اآكل بع�س االإط��ارات قبي��ل النهاية. 

ويف حلظ��ة ما ب��دا اأن فر�صتاب��ن، ال�صائ��ق الهولندي 
ال��ذي بل��غ 20 عاما االأ�صب��وع املا�ص��ي والفائز مع 
رد بول ب�صب��اق ماليزيا بعدها بي��وم واحد، �صيحقق 
املفاج��اأة ويف��وز بال�صباق الثاين عل��ى التوايل. لكن 
هاميلت��ون ال��ذي ح��ل ثانيا عل��ى حلب��ة �صيباجن يف 
ماليزي��ا واخت��ار حينه��ا ع��دم الدف��اع ع��ن تقدم��ه 
بق��وة عندما تف��وق عليه فر�صتاب��ن، مل يفعل ذلك يف 
�ص��وزوكا ومت�صك بال�ص��دارة. وق��ال هاميلتون الذي 
ح�ص��م ال�صباق بفارق 1.2 ثانية عن فر�صتابن "اليوم 
قل��ت لنف�ص��ي اأنني ل��ن اأ�صمح له بالفوز به��ذا ال�صباق 
بعد فوزه بال�صباق املا�صي، كنت اأفكر يف اأن ال�صائق 
ال��ذي خلف��ي اأ�صغ��ر من��ي بكث��ري، كان يج��ب اإثبات 

قدرات��ي واإظه��ار خرباتي". واأثب��ت فر�صتابن، 
جن��ل �صائق فورم��وال 1 ال�صابق يو���س قدراته 

كاأحد اأبرز ال�صائقأ  الواعدين يف بطولة العامل 
من��ذ م�صاركت��ه االأوىل يف 2015 وعم��ره 17 
عام��ا. واأ�صاف بطل العامل ث��الث مرات "�صعيد 
بوج��ود مثل ه��ذه املناف�ص��ة مع ه��ذه املوهبة 
ال�صاع��دة. فر�صتاب��ن �صي�صتمر بع��د رحيلي لكن 

حت��ى ذلك �صاأظ��ل اأحاول ولن اأ�صم��ح له بالكثري 
م��ن االنطالق��ات م��ن املقدم��ة اأو االنت�صارات". 

ويت�ص��در هاميلت��ون ترتيب البطول��ة بفارق 59 
نقط��ة على فيتل قبل اأربع��ة �صباقات على النهاية 

ومئة نقطة متاحة.

اأب��دى  اأنطاليا   �صمري ن�ري، الع��ب 
ر  الرك��ي، ده�صته، الي��وم االأحد، �صب��و

م��ن "تعن��ت" اإدارة باري���س �ص��ان جريمان مع 
حامت بن عرفة، �صانع األعاب الفريق الفرن�صي.

بل���س(  )كان��ال  قن��اة  ع��رب  ن���ري  و���رح 
الفرن�صي��ة: "ال اأفهم �ر هذا التعنت، فامل�صاركة 
يف املباري��ات اأم��ر مه��م الأي العب ك��رة قدم، 
بالطبع لن اأكون را�صًيا باجللو�س على مقاعد 
الب��دالء، واالكتف��اء بامل�صارك��ة يف مباريات 

الفريق الرديف".
واأ�ص��اف الع��ب مان�ص�ص��ر �صيت��ي 
ب��ن  م��ع  "متعاط��ف  ال�صاب��ق: 
عرف��ة، كان من املمك��ن اأن تدفع 
اإدارة �صان جريم��ان ن�صف راتبه 

ال�صن��وي، وترك��ه يرحل ع��ن �صف��وف الفريق، 
م��ع اعتبار ما ح��دث يف املو�ص��م املا�صي اأزمة 

عابرة".
ووا�ص��ل ن�ري: "الن��ادي الذي يدف��ع 180 اأو 
اأن لديه  220 مليون يورو ل�صم العبأ ، اأعتقد 
االإمكانيات الكافية ل�صداد ن�صف راتب حامت بن 

عرفة، ولن يكلفه الكثري".
ويف �صي��اق اآخر، ق��ال ن���ري، يف ت�ريحات 
�صحفي��ة، نقله��ا موق��ع "الربنابي��و"، اإن مدرب 
منتخ��ب فرن�ص��ا، ديدي��ه دي�صام��ب، ال ي�صتدعي 
كرمي بنزمية للعب م��ع "الديوك"، ب�صبب اأ�صوله 

اجلزائرية.
وتابع: "اأ�صول بنزمية اأثرت على قرار دي�صامب، 
��ا نف���س ال�ص��يء، لقد قدم  ب��ن عرفة عا���س اأي�صً

مو�صًم��ا مذهاًل مع ني�س، وعل��ى الرغم من ذلك، 
مل يذهب مع املنتخب اإىل اليورو".

واأ�صاف العب اأر�صنال ال�صابق: "كنا نفهم قرار 
ا�صتبع��اد فالبوين��ا وبنزمي��ة، الأن الق�صي��ة 
بينهم��ا، لك��ن االآن اأ�صب��ح فالبوين��ا غ��ري 
موؤه��ل للع��ب يف املنتخ��ب، فلم��اذا مل يعد 

بنزمية حتى االآن؟".
واختتم بقوله: "اإنه اأمر غبي للغاية، 

اأن يك��ون الع��ب مثل ه��ذا خارج 
املنتخ��ب، اإنه قادر على ت�صكيل 
خ��ط هج��وم رائ��ع، م��ع مبابي 
بالن�صبة  ودميبلي..  وجريزمان 
يل ه��ي لي�صت م�صاأل��ة ريا�صية 

على االإطالق".

حت�ص��ري   ، اإ�صباني��ة  �صحفي��ة  تقاري��ر  ك�صف��ت   
فلورنتينو برييز، رئي�س نادي ريال مدريد، ل�صيف 
انتق��االت �صخ��م، يف ف��رة االنتق��االت ال�صيفي��ة 
املقبل��ة، م��ع اإمكاني��ة �ص��م العب��أ  اأو ثالثة من 

الطراز العاملي.
وقالت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اإن 
فلورنتين��و بريي��ز يريد اأن يعود ل�ص��وق االنتقاالت 
بقوة ال�صيف املقبل، رغ��م اأن املدير الفني احلايل 
للفري��ق امللكي زي��ن الدين زي��دان، يعار�س اأفكار 
برييز. واأو�صح��ت اأن برييز بات مقتنًعا باأن اللعب 
بخط��ة 2-4-4 يف ظل كمي��ة العبي الو�صط ذوي 
اجل��ودة العالي��ة يف الفريق، مثل مارك��و اأ�صين�صيو 
وداين �صيبايو���س واإي�صك��و وت��وين كرو���س ول��وكا 
كوفا�صيت���س.  وماتي��و  وكا�صم��ريو  مودريت���س 
واأ�ص��ارت ال�صحيفة الكتالوني��ة اإىل اأن نادي ريال 
مدري��د م�صمم عل��ى الت�صحي��ة بال��دويل الويلزي 
جاري��ث بيل، الذي يعاين من ك��رة االإ�صابات مع 
الفري��ق امللك��ي يف االآون��ة االأخ��رية، خا�ص��ة واأن 
هناك ع��دًدا من االأندية مهمت��ة ب�صمه على راأ�صها 

مان�ص�ص��ر يونايتد. وت�صيطر عل��ى فلورنتينو برييز 
فك��رة اأولية، وه��ي و�صع كري�صتيان��و رونالدو يف 
مرك��ز املهاجم بدعم من كرمي بنزمي��ة، اأو التعاقد 
م��ع الع��ب م��ن نوعي��ة كب��رية مث��ل االأرجنتين��ي 
باولو ديب��اال العب يوفنتو�س االإيطايل. واأو�صحت 
ال�صحيف��ة اأن ديب��اال لي���س اله��دف الوحي��د اأم��ام 
ا روبرت ليفاندوف�صكي، مهاجم  برييز، فهناك اأي�صً
باي��رن ميوني��خ، وبيري اإميري��ك اأوبامياجن مهاجم 
بورو�صي��ا دورمتون��د، وكذل��ك هاري ك��أ  مهاجم 
توتنه��ام االإجنليزي، الذي ربطت��ه ال�صحافة بقوة 
باالنتق��ال لري��ال مدريد خ��الل ف��رة االنتقاالت 
ال�صيفي��ة املقبلة. من جانب اآخ��ر، يريد فلورنتينو 
بريي��ز ا�صتم��رار كري�صتيان��و رونالدو، لك��ن هناك 
بع�س التقاري��ر ت�صري اإىل اإمكاني��ة رحيله للدوري 
االإجنليزي املمتاز م��رة اأخرة قبل الذهاب للدوري 
االأمريكي لكرة القدم وخا�صة مع امل�روع اجلديد 
لالإجنلي��زي ديفي��د بيكه��ام. واأك��دت ال�صحيفة اأن 
بريي��ز يري��د التعاق��د م��ع ظه��ري اأمي��ن بن��اًء على 
تط��ور حال��ة الالع��ب دانيي��ل كارفاخ��ال، ويع��د 

األف��ارو اأودري��وزوال الهدف املط��روح على طاولة 
ري��ال مدريد. كما ي�صعى رئي���س املرينجي لتدعيم 

مركز حرا�صة املرمى، وت�ص��ري التقارير اإىل اهتمام 
برييز ب�صم البلجيك��ي تيبو كورتوا، حار�س مرمى 

ت�صيل�صي االإجنليزي، الذي يرف�س حتى االآن جتديد 
عقده م��ع البلوز، كما اأن هناك اهتماًما باالإيطايل 
جيانلويج��ي دوناروم��ا حار���س مي��الن، اإ�صاف��ة 
حلار���س اأتلتي��ك بيلب��او كيب��ا اأريزاباالج��ا. فيما 
اق��رح الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، هداف ريال 
مدري��د التاريخ��ي، عل��ى فلورنتينو بريي��ز، رئي�س 
الن��ادي، التعاقد مع واحد من اأربعة حرا�س مرمى، 

خلالفة الكو�صتاريكي كيلور نافا�س.
وذك��رت �صحيف��ة "ديل��ي �صت��ار" الربيطاني��ة، اأن 
رونال��دو يرى �رورة اإيج��اد بديل لنافا�س خالل 
الف��رة املقبلة، بعد تراجع م�صت��وى حار�س مرمى 
امللكي، وو�صع قائمة باالأ�صماء املر�صحة خلالفته.
واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة اإىل اأن ال��دون طلب م��ن اإدارة 
ري��ال مدريد التوقيع م��ع االإ�صباين ديفيد دي خيا، 
م��ن مان�ص�صر يونايتد، اأو البلجيك��ي تيبو كورتوا، 
اأوب��الك،  ي��ان  ال�صلوفين��ي  اأو  ت�صيل�ص��ي،  حار���س 
الع��ب اأتلتيكو مدري��د، اأو االأملاين مارك اأندريه تري 

�صتيجن من بر�صلونة.
وينته��ي عق��د �صتيجن م��ع بر�صلونة ع��ام 2022، 

ولدي��ه ���رط جزائ��ي يف عق��ده ي�ص��ل اإىل 180 
مليون يورو، كما اأن الالعب ال يبدو اأن لديه الرغبة 

يف مغادرة القلعة الكتالونية.
و�صبق وحاول ريال مدريد التعاقد مع دي خيا يف 
2015، ولك��ن الفاك���س اخلا���س بال�صفقة و�صل 
متاأخ��ًرا بعد غلق �صوق االنتق��االت، وهو ما ت�صبب 

يف اأزمة بأ  الناديأ .
وان�صم نافا���س اإىل ريال مدريد يف �صيف 2014 
بعد تقدميه م�صتوى جيد يف بطولة كاأ�س العامل يف 
الربازيل، وح�صل على فر�صة حلماية عرين النادي 
امللكي بعد رحيل اإيكر كا�صيا�س وف�صل التعاقد مع 

دي خيا، ليح�صد مع الفريق 7 بطوالت.
وكان نافا���س �رح م��ن قبل باأنه جاه��ز للقتال 
الأج��ل البق��اء حار�ص��ا للملك��ي بقوله: "ل�ص��ت قلًقا 
ب�ص��اأن م�صتقبل��ي يف ري��ال مدري��د، واإمكانية �صم 
حرا���س اآخري��ن، اهتم فقط بالقي��ام بدوري وحجز 
مقعد اأ�صا�صي يف ت�صكيل امللكي، ولكن ما قد يحدث 
غ��ًدا بيد اهلل وح��ده، ولكني �صاأقات��ل �صد كل �صيء 

للحفاظ على ما قدمته".

المصائب تتوالى على مورينيو

أرسنال يتلقى ضربة موجعة

التصفيات االوربية المؤهلة لمونديال 2018

تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 
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هاميلتون: سأحاول الحد من انتصارات فرستابن 

رونالدو يقترح حراسًا لخالفة نافاس  ّ


