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��د فريدريك��و بري�ستوللي، وكي��ل اأعمال باتري�س اإيف��را، العب مار�سيليا   اأكَّ
ال�ساب��ق، اأنَّ موكل��ه مل ُيق��رِّر االعت��زال، وبانتظار فر�س��ة منا�سبة للعودة 
للمالع��ب. كان االحت��اد االأوروب��ي لك��رة الق��دم "يويف��ا"، عاق��ب اإيف��را 
باحلرم��ان من امل�س��اركات االأوروبي��ة حتى نهاية املو�س��م اجلاري، كما 
ف�س��خ مار�سيلي��ا عق��ده، بع��د اعتدائه على اجلمه��ور، يف اإح��دى مباريات 
فريق��ه الفرن�س��ي. وقال بري�ستولل��ي يف ت�رصيحات ل�سحيف��ة "ال جازيتا 
ديلل��و �سب��ورت" ام���س االأح��د: "اإيف��را ال يفك��ر يف االعتزال خ��الل الوقت 

ه  اإنَّ ي�سع��ر باأنه يف حال اأف�س��ل من النواحي البدنية عما الراهن. 
كان عليه منذ 5، اأو 6 �سنوات". ووا�سل: "كما 
��ه ال ي��ودُّ اأن يعتزل اللعبة به��ذه الطريقة،  اأنَّ
واأن يك��ون ال�سبب فيه��ا عقوب��ة". واأو�سح: 
"اإيف��را ال ي�ستبع��د اأي فر�س��ة متاح��ة ل��ه 
��ه ال يف�س��ل العودة  للع��ودة للمالع��ب، لكنَّ
ه يرى اأن فرتته هناك  لل��دوري االإيطايل؛ الأنَّ
مع يوفنتو�س كانت كافية". واأمت: "ورغم 
ه ال ُيغلق الباب يف وجه  ذل��ك، فاإنَّ
اأي فري��ق، ول��و جاء ل��ه عر�س 
فق��د  ناب��ويل،  م��ن  منا�س��ب 
يواف��ق على االن�سم��ام لهم". 
دت  اأكَّ كانت تقاري��ر �سحفية، 
اأنَّ ناب��ويل يخط��ط للتعاقد مع 
اإيفرا بعد انف�ساله عن مار�سيليا 
ليك��ون خليف��ة اجلزائ��ري ف��وزي 
غالم، ال��ذي يعاين من اإ�سابة بقطع 
يغي��ب  وق��د  ال�سليب��ي،  الرب��اط  يف 
لنهاي��ة املو�س��م اجل��اري. ويف ح��ال 
ان�سمام اإيفرا لنابويل، فاإنه لن يتمكن 
م��ن امل�سارك��ة معهم ب��دوري اأبطال 
اأوروب��ا، اأو ال��دوري االأوروبي، لكنه 
ي�ستطي��ع خو�س مباري��ات الدوري 

االإيطايل.

 ع��اد الع��ب التن���س الربيطاين، اأندي م��وراي، للمالعب، بع��د غياب طويل 
من��ذ بداي��ة �سهر �سبتمرب/اأيل��ول املا�سي، ب�سبب اإ�ساب��ة يف الفخذ، ولكن 
لي���س للم�سارك��ة يف بطولة، بل من اأجل التدرب عل��ى ملعب "O2"، الذي 
ي�ست�سي��ف بطولة االأ�سات��ذة اخلتامية بالعا�سمة لن��دن. وخالل �ساعتني، 

تبادل امل�سنف االأول عامليا �سابقا، ال�رصبات مع النم�ساوي 
دوميني��ك تي��م، برفق��ة مدربه جيم��ي ديلج��ادو، ومعده 
البدين، مات ليتل. ُيذكر اأن موراي )30 عاما(، الذي فاز 
بلقب البطولة اخلتامية العام املا�سي، مل ي�سارك يف اأي 

بطولة، من��ذ يوليو/متوز املا�سي، عندم��ا �سقط يف ربع 
نهائي بطولة وميبل��دون، ثالث البطوالت االأربع 

الك��ربى )اجلران��د �س��الم(، على ي��د االأمريكي 
�س��ام كوي��ري. وياأم��ل الالع��ب الربيط��اين، 
ال��ذي اأ�سبح اأب��ا للمرة الثاني��ة موؤخرا، يف 
العودة للمالعب، مع بداية املو�سم املقبل. 
بينم��ا تف��وق الك��وري اجلنوب��ي ت�س��وجن 
هي��ون، عل��ى الرو�س��ي اأندري��ه روبلي��ف 
ليحرز لق��ب الن�سخة االأوىل م��ن البطولة 
ال�سب��ان يف  التن���س  اخلتامي��ة لالعب��ي 
ميالن��و، الي��وم ال�سب��ت، لين��ال جائ��زة 

قدره��ا 390 األ��ف دوالر. وتفوق ت�سوجن، 
الذي خ���رص املجموعة االأوىل،  21 عاًما، 

اأن  قب��ل  الثاني��ة  املجموع��ة  يف  وتاأخ��ر 
ينتف�س، عل��ى روبلي��ف )4-3(، و)4-3(، 

و)2-4(، و)2-4(. ج��اءت املباراة النهائية 
مثرية لبطولة واعدة �سهدت ظهور عدة قوانني 
جدي��دة على �سبيل التجرب��ة مثل املجموعات 
الق�س��رية، والنقطة القاتلة، وات�سال الالعبني 
عاًم��ا،   20 روبلي��ف،  وفق��د  باملدرب��ني. 

وامل�سن��ف 37 عاملي��ا يف البطول��ة وه��و 
اأعل��ى ت�سني��ف ب��ني امل�سارك��ني يف ظل 
�رصورة اأن يكون الالعب عمره 21 عاًما، 
اأو اأقل، هدوءه مع جناح ت�سوجن يف حتويل 
املب��اراة مل�سلحته. لكن الالع��ب الكندي 
رغم ذلك جن��ح يف ا�ستعادة تركيزه وجنا 
م��ن نقطة خ�س��ارة املباراة اأثن��اء امتالك 
�رصب��ات االإر�س��ال والتاأخ��ر )1-3( يف 

املجموعة الرابعة.

ذك��رت تقاري��ر �سحفي��ة اأملاني��ة، اأن ن��ادي ت�سيل�س��ي االإجنليزي، مهت��م بالظفر 
بخدم��ات الع��ب خط و�سط باي��رن ميونيخ. وبح�س��ب �سحيفة "كيك��ر" االأملانية، 
ف��اإن ت�سيل�سي ي�سعى ل�سم ال��دويل الت�سيلي، اأرتورو فيدال، على الرغم من ال�سكوك 
ح��ول م�ستقبل املدير الفني للفريق، اأنطوني��و كونتي. ويرتبط فيدال بعالقة طيبة 
م��ع كونت��ي، الذي عمل معه مل��دة 3 موا�سم، يف يوفنتو�س، قب��ل اأن يرحل كونتي 
لقي��ادة املنتخ��ب االإيطايل. واأ�ساف��ت ال�سحيفة اأن بايرن ح��دد مبلغ 55 مليون 
ي��ورو، للتنازل عن خدمات فيدال، ما قد ي�سع��ل ال�رصاع على �سمه، خالل الفرتة 
املقبل��ة، ب��ني البلوز واإن��رت ميالن االإيطايل، ال��ذي اأبدى اهتماًما كب��رًيا بالالعب 
موؤخ��ًرا. وقرر اإنرت مي��الن املناف�س بالدوري االإيطايل لكرة الق��دم، اقتحام �سوق 

االنتقاالت ال�ستوية لعام 2018، بناء على طلب من املدرب لوت�سانو �سباليتي.
واأف��ادت تقارير �سبكة "كالت�سي��و نيوز 24" االإيطالية، اأن النرياتزوري يبحث عن 
�سان��ع األع��اب يف املريكاتو ال�ست��وي، بعدما قرر االنف�سال ع��ن الربتغايل جواو 
ماري��و. واأك��دت التقاري��ر االإيطالي��ة، اأن امل��درب �سباليتي، يفك��ر يف التعاقد مع 
النج��م الغ��اين اأندريه اأيو، الع��ب و�ستهام يونايتد االإجنلي��زي. ويف حال ان�سمام 
اأيو اإىل اإنرت، فاإنه �سيوفر ل�سباليتي عدة حلول تكتيكية يف امللعب، حيث يجيد يف 
مراكز �سانع االألعاب واجلناح وراأ�س احلربة. وي�سعى اإنرت ميالن لتدعيم �سفوفه 
باأف�س��ل الالعبني ملوا�سلة املناف�سة على لقب الدوري، حيث يحتل املركز الثالث 

بر�سيد 30 نقطة. 

أونيل يشيد بحارسه راندولف وهاريدي يؤكد قدرة الدنمارك على التأهل من دبلن
الملحق األوروبي لمونديال 2018

ميسي مندهش من ستاد "لوجنيكي" ويدعو مواطني بالده إلى مشاركته وعده

موراتا يقترب من رقم فيا وهييرو

 ق��ال ليونيل مي�سي، جنم بر�سلونة، وقائد منتخب االأرجنتني، 
اإنَّ ف��وز بالده، على م�سيف��ه الرو�سي ، يف مو�سك��و، �سُي�ساهم 
د  يف تدعيم ا�ستع��دادات الفريق ملونديال رو�سيا 2018. وجدَّ
مي�س��ي، وعده ب��اأن ي�سري م��ن منزل��ه يف مقاطع��ة �سانتا اإىل 
كاتدرائية العذراء يف �سان نيكوال�س، حيث تبلغ امل�سافة نحو 
40 كيلوم��رًتا، اإذا ف��از مع التاجنو مبوندي��ال رو�سيا، داعًيا 
ب��الده كله��ا باالن�سم��ام اإىل امل�س��رية. وقال مي�س��ي: "اأعتقد 
��ه يف حال��ة فوزن��ا باللق��ب، �سيك��ون احتف��ااًل لالأرجنتني  اأنَّ
باأكمله��ا". وع��ن الفوز عل��ى رو�سيا، ق��ال: "قدمن��ا اأداًء جيًدا 
يف ال�س��وط االأول. �سنحت لن��ا فر�ستان خطريتان وموؤكدتان. 

ويف ال�س��وط الثاين احتجن��ا لبذل مزيد من اجله��د. مل ن�ستطع 
ال�سيطرة على املباراة، وحاول املناف�س الرد علينا". واأو�سح: 
"لكنن��ا نحتاج ملوا�سلة العمل من اأجل تطوير امل�ستوى. من 
اجليد دائًما اأن نفوز لتعزز كل ما نقوم به. اأف�سل �سيء هو اأن 
نحاول الو�سول لكاأ�س الع��امل، ونحن يف اأف�سل م�ستوياتنا".  
واع��رتف مي�سي، باأنَّ ا�ستع��دادات املنتخب "�سعبة ومعقدة"، 
نظ��ًرا ل�سي��ق الوقت املت��اح لتدريب��ات العبي الفري��ق �سوًيا، 
وق��ال: "له��ذا علين��ا ا�ستغ��الل الوق��ت باأف�س��ل �س��كل ممك��ن 
لنب��ذل ق�س��ارى جهدن��ا �سوًي��ا، ونط��ور ما يحتاج��ه املدرب 
من��ا". واأع��رب مي�سي ع��ن اندها�سه واإعجاب��ه بالتطوير الذي 

�سه��ده ا�ست��اد "لوجنيك��ي" ال��ذي ا�ست�س��اف املب��اراة اليوم 
مبو�سكو والذي �سي�ست�س�سف املباراتني االفتتاحية والنهائية 
للموندي��ال الرو�سي. وقال مي�سي: "اإ�ست��اد رائع وكبري للغاية 
وحدي��ث". وع��اد مي�س��ي لرب�سلون��ة �رصيًعا بعد مب��اراة اليوم 
حي��ث يف�س��ل خورخ��ي �سامباويل م��درب االأرجنت��ني منحه 
بع���س الراح��ة، وعدم الدفع به يف مب��اراة الفريق الودية يوم 
الثالثاء املقبل اأمام نيجرييا مبدينة كرا�سنودار الرو�سية. من 
جهة اأخرى يعي�س األفارو موراتا، مهاجم ت�سيل�سي االإجنليزي، 
اأف�س��ل فرتات��ه يف الوقت احلايل مع املنتخ��ب االإ�سباين وذلك 
بعدم��ا جنح يف ت�سجيل هدف يف مب��اراة كو�ستاريكا الودية، 

، م�ساهما يف فوز الروخ��ا بخما�سية نظيفة. وذكرت �سحيفة 
"م��اركا" االإ�سباني��ة اأّن موراتا �سج��ل 13 هدًفا يف اآخر 23 
مب��اراة دولية، 7 من بينها حتت قيادة املدرب احلايل جولني 
لوبيتيج��ي، وال يتف��وق عليه خالل هذه الف��رتة �سوى متو�سط 
ميدان مان�س�سرت �سيتي، دافي��د �سيلفا. واأو�سحت ال�سحيفة اأّن 
مورات��ا �سج��ل االآن يف 4 مباريات على التوايل رفقة الروخا، 
اأمام كولومبيا واإيطاليا ولي�ستن�ستاين وكو�ستاريكا، ويقرتب 
من معادلة رقم هداف اإ�سبانيا التاريخي، دافيد فيا، واأ�ساطري 
املنتخ��ب، فرناندو هيريو وبيريي، الذي��ن هزوا ال�سباك يف 6 

لقاءات متتالية. 

روكتس يهزم جريزليس في دوري السلة األميركي 

 انتق��د فري��ق ت��ورو رو�س��و، �رصك��ة رين��و، الت��ي مت��ده 
باملح��ركات، ب�سب��ب م�ساكل كلفت الفري��ق كثريا، م�سريا 
اإىل اأن االأمر رمبا يتعلق باملناف�سة على املركز ال�ساد�س، 
يف بطول��ة العامل ل�سباقات فورموال 1 لل�سيارات. ويحتل 
ت��ورو رو�سو، اململوك ل�رصكة رد ب��ول، والذي �سي�ستخدم 
حم��ركات هون��دا يف املو�س��م املقب��ل، بدال م��ن ال�رصكة 
الفرن�سي��ة، املرك��ز ال�ساد���س قبل �سباقني عل��ى النهاية، 
بف��ارق خم���س نقاط عن رين��و، �ساحب املرك��ز ال�سابع. 
و�سيتعر���س ثنائي ت��ورو رو�سو، الفرن�س��ي بيري جا�سلي 
وزميله النيوزيلندي برين��دون هارتلي، لعقوبة الرتاجع 
عن��د االنط��الق يف جائزة الربازي��ل الكربى، غ��دا االأحد، 
ب�سبب م�ساكل يف املحركات. وعانى الثنائي من م�ساكل 

يف وحدة الطاقة يف املك�سيك، قبل اأ�سبوعني، وهو �سباق 
ف��از به الهولن��دي ماك���س فر�ستابن )20 عام��ا( مع رد 
ب��ول، الذي ي�ستخدم حمرك رينو. وق��ال �سرييل ابيتبول، 
مدي��ر قط��اع فورم��وال 1 يف رينو، اأم�س اجلمع��ة: "اأ�سعر 
بالقلق حول طريقة ا�ستخدام حمركاتنا يف تورو رو�سو". 
واأ�سار امل�سوؤول الفرن�سي، الذي �سم فريقه رينو، االإ�سباين 
كارلو���س �ساين��ز، من ت��ورو رو�س��و، يف اأكتوبر/ت�رصين 
االأول املا�س��ي، كج��زء من اإنهاء �سفق��ة املحركات، اإىل 
اأن��ه "ال توجد اأي �سدف يف هذه الريا�سة". واأ�سدر تورو 
رو�سو بيانا �سديد اللهجة، ينفي فيه اأن تكون ال�سيارة اأو 
طريقة ا�ستخدام املحرك، متثل اأي عامل يف تلك امل�سكلة. 
واأ�س��اف الفريق: "مل يط��راأ اأي تغيري على اأي �سيء خالل 

مو�س��م 2017، بخ��الف حت�سين��ات عل��ى عملي��ة تربيد 
املح��رك، يف منت�س��ف املو�س��م.. منذ عطل��ة ال�سيف 

عان��ى ت��ورو رو�سو م��ن م�س��اكل م�ستم��رة، متعلقة 
بوح��دة الطاق��ة والعقوبات عند االنط��الق، كلفت 
الفري��ق الكثري م��ن النق��اط واملراك��ز، يف بطولة 

ال�سانعني".
واأبل��غ كري�ستي��ان هورن��ر، رئي���س رد ب��ول، �سبكة 

"�سكاي �سبورت�س" التلفزيونية، باأنه م�سرتك يف النزاع، 
لكن��ه يتفهم الغ�س��ب املتزايد يف ه��ذه املرحلة احلرجة 
م��ن البطولة. وق��ال: "الكف��اءة كانت �سيئ��ة وكلنا نعلم 
ذلك، هن��اك الكثري من الغ�سب، ويب��دو اأن الو�سع و�سل 

اإىل مرحلة �سعبة". 

��ل جيم���س ه��اردن، 38 نقط��ة ليق��ود هيو�ستون   �سجَّ
روكت���س للفوز على ممفي���س جريزلي�س )-111 
االأمريك��ي  ال�سل��ة  ك��رة  دوري  يف   )96
للمحرتفني. وبعد خ�سارته مرتني، اأمام 
ممفي���س يف اأول اأ�سبوعني من املو�سم، 
جن��ح روكت�س يف الث��اأر اأخرًيا. وتكفل 
ترييك��ي اإيفان��ز، بت�سجي��ل 22 نقطة 
لفريق جريزلي�س. وحقق روكت�س، فوزه 
اخلام���س على التوايل لريفع ر�سيده ل�23 
نقط��ة حمتاًل املرك��ز الث��اين باملجموعة الغربي��ة بفارق 
االأه��داف خل��ف جول��دن �ستيت واري��ورز املت�س��در، الذي 
تغلب على فيالدلفي��ا) 114-135(. وفاز نيو اأورليانز 

عل��ى لو���س اأجنلي���س كلي��ربز )-111 103(، حيث �سجل 
دمياركو���س كوزين���س 35 نقطة، و15 متابع��ة، واأ�ساف 
اأنت��وين ديفي��ز 25 نقط��ة، و10 متابعات لني��و اورليانز. 
واأح��رز بلي��ك جريف��ني 27 نقطة لفريق كلي��ربز، واأ�ساف 
وتغل��ب  متابع��ة.  و14  نقط��ة،   12 ج��وردان  ديان��دري 
نيوي��ورك نيك�س عل��ى �ساكرامينتو كينج��ز )118-91(، 
حي��ث �سجل كري�ستاب�س بورزينجي���س 34 نقطة، واأ�ساف 
20 نقط��ة لفري��ق نيك���س. و�سج��ل ايني���س  كورتن��ي يل 
كان��رت 17 نقط��ة، و13 متابع��ة لنيك���س، وتكف��ل �س��كال 
البي�س��ريي بت�سجيل 19 نقط��ة، واأ�ساف ب��ادي هيلد 17 
نقط��ة لكينجز. وفاز وا�سنطن ويزاردز على اتالنتا هوك�س 
)94-113(؛ حيث �سج��ل براديل بيل 19 نقطة، واأ�ساف 

ماركي��ف موري���س وكيل��ي اوب��ري 18 نقطة ل��كل منهما 
لفري��ق ويزاردز. ويف باقي املباري��ات، فاز �سان اأنطونيو 
وميلواك��ي   ،)94  133-( بول��ز  �سيكاغ��و  عل��ى  �سب��ريز 
بك���س على لو���س اأجنلي���س ليك��رز )90-98(، وكليفالند 
كافاليريز عل��ى داال�س مافريك���س )104-111(. ودنفر 
جنت���س على اأورالندو ماجي��ك )107-125(، ويوتا جاز 
على بروكل��ن نت���س )-114 106(، وفينيك�س �سنز على 
مين�سوت��ا )110-118(. فيما تاأل��ق ال�ساعد لونزو بول، 
واأ�سب��ح اأ�سغ��ر الع��ب �سن��ا يف تاري��خ دوري ك��رة ال�سلة 
االأمريكي للمحرتفني يحرز ثالثية من االأرقام املزدوجة، 
لكنه��ا مل تكن كافية، اإذ خ�رص فريق��ه لو�س اأجنلي�س ليكرز 

اأمام م�سيفه ميلووكي باك�س 90-98 الليلة املا�سية. 

اأب��دى مارت��ني اأونيل م��درب منتخب جمهوري��ة اأيرلندا، 
ر�س��اه ع��ن التع��ادل ال�سلب��ي ال��ذي ع��اد به م��ن معقل 
الدمنارك يف ذهاب امللح��ق االأوروبي املوؤهل ملونديال 

رو�سيا 2018.
واأقر اأونيل خالل املوؤمتر ال�سحفي عقب اللقاء، ب�رصورة 
حت�س��ن اأداء فريقه م��ن اأجل الفوز مبواجه��ة االإياب التي 

تقام اأمام جماهريهم بعد 3 اأيام.
وق��ال اأوني��ل "نحتاج للتح�س��ن بالكرة عندم��ا نلعب يف 
دبل��ن اأم��ام جماهرينا. نحت��اج له��ذا االأمر ب��كل اأمانة. 
اأعتق��د اأنن��ا قادرين عل��ى الت�سجيل، لكن علين��ا اأن نكون 

اأكرث ابتكاًرا".
وو�س��ف امل��درب االأيرلندي، املب��اراة ب�"معرك��ة بدنية 
للغاية"، ومواجهة "�سعبة" انتهت بنتيجة جتعل "االأمور 

مفتوحة" يف مباراة االإياب يوم الثالثاء.
واأو�س��ح "كن��ا نلع��ب خ��ارج ملعبنا، وه��و اأم��ر �سعب. 
امل�سوؤولي��ة تق��ع اأك��رب عل��ى �ساح��ب االأر���س. خططن��ا 
للمب��اراة جيًدا، وهو ما متت ترجمت��ه داخل امللعب، كما 

�سنحت لنا فر�سة، اأو اثنتني من اأجل الت�سجيل".

واأ�س��اد اأونيل، باأداء حار�سه داري��ن راندولف، الذي كان 
ه كان جم��رًبا على  حا�سًم��ا بت�سدي��ني اثن��ني، وذك��ر باأنَّ
حتقي��ق الف��وز يف عقر دار ويل��ز يف اآخ��ر مواجهات دور 

املجموعات، وهو ما حدث.
وال يج��د منتح��ب جمهورية اأيرلندا بدياًل ع��ن الفوز، ولو 
به��دف نظي��ف، خالل مب��اراة االإياب على ملعب��ه "اأفيفا 
�ستادي��وم" من اأجل الع��ودة للمونديال بعد 16 عاًما من 

االنتظار منذ اآخر م�ساركة يف 2002.
��د الرنويجي اأجي هاريدي م��درب الدمنارك، اأنَّ  بينما اأكَّ
فريق��ه كان اأف�سل اأمام جمهوري��ة اأيرلندا، خالل مباراة 
االأوروب��ي املوؤه��ل ملوندي��ال رو�سي��ا  ذه��اب امللح��ق 

2018، والتي انتهت نتيجتها �سلبية.
واأ�سار، خالل املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة، اإىل اأنهم اإذا 
كرروا نف�س اأداء اليوم، خالل مباراة االإياب يف دبلن بعد 

اأيام �سيقتن�سون الفوز الذي يوؤهلهم للمونديال.  3
وق��ال هاري��دي: "املباراة مل تكن �سيئ��ة، ح�سبما راأيتها. 
لعبن��ا ب�س��كل جيد للغاية م��ن اأجل الف��وز. اإذا لعبنا هكذا 

يف دبلن، �سنفوز".
واأو�سح �ساحب ال���64 عاًما اأنه على الرغم من التعادل 

ا "كثرية  ال�سلب��ي يف عقر داره��م، اإال اأنَّ فريقه خلق فر�سً
وكافية"، من اأج��ل الفوز باملباراة، يف الوقت الذي اأثنى 

فيه على القدرات الدافعية ملنتخب اأيرلندا.
��ا عانت من اأجل  واأك��د "اإنهم يدافع��ون جيًدا. فرن�سا اأي�سً
الف��وز عليهم يف اليورو. اأعتقد اأنهم اأحد اأف�سل منتخبات 

اأوروبا يف هذا اجلانب".
وع��اد هاري��دي، للتاأكيد عل��ى اأنَّ التع��ادل ال�سلبي لي�س 
نتيج��ة �سيئ��ة، بينما �س��دَّد عل��ى "اأهمي��ة" الت�سجيل يف 
مب��اراة االإياب بدبل��ن الأن اأيرلندا من الن��ادر "اأن ت�سجل 

هدفني".
ويكف��ي املنتخب الدمناركي الع��ودة بالتعادل االإيجابي 
ب��اأي نتيجة، من اأج��ل العودة ببطاق��ة التاأهل من معقل 
االأيرلندي��ني والعودة للمونديال بعد غياب 8 �سنوات منذ 

اآخر م�ساركة يف مونديال 2010 بجنوب اأفريقيا.
يف املقاب��ل، ال بديل اأمام جمهوري��ة اأيرلندا �سوى الفوز، 
ول��و به��دف نظيف، من اأج��ل العودة له��ذا املحفل الكبري 
بع��د 16 عاًما من االنتظار م��ن اآخر م�ساركة يف 2002 

بكوريا اجلنوبية واليابان.
خيَّم التعادل ال�سلبي، على املباراة، التي جمعت املنتخب 

الدمنارك��ي ب�سيف��ه منتخ��ب اأيرلندا، يف ذه��اب امللحق 
االأوروبي املوؤهل ملونديال رو�سيا 2018.

وف�سل الفريقان، يف ا�ستغ��الل كافة الفر�س التي اأتيحت 
ل ح�سم املتاأهل منهما ملباراة  لهما اأمام املرميني ليتاأجَّ

االإياب التي �ستقام يوم الثالثاء املقبل.
ويحت��اج املنتخ��ب الدمنارك��ي للف��وز ب��اأي نتيج��ة، اأو 
التعادل باأكرث من هدف ليتاأهل ر�سمًيا للمونديال، فيما 
يحت��اج املنتخ��ب االأيرلندي للف��وز باأي نتيج��ة ليحجز 

مقعده يف املونديال.
وف�سل املنتخب الدمناركي يف التاأهل مبا�رصة للمونديال 
بعدم��ا احت��ل املرك��ز الث��اين يف املجموع��ة اخلام�س��ة 
بالت�سفي��ات االأوروبية ب�20 نقطة بفارق 5 نقاط خلف 

املنتخب البولندي.
كم��ا ف�سل املنتخ��ب االأيرلن��دي يف حجز تذك��رة التاأهل 
الث��اين يف  مبا���رصة للموندي��ال بعدم��ا احت��ل املرك��ز 
املجموع��ة الرابع��ة بالت�سفيات، حيث ح�س��د 19 نقطة 

بفارق نقطتني خلف املنتخب ال�رصبي.

إيفرا ال يفكر في االعتزال

موراي يظهر في مالعب 
البطولة الختامية

صراع إنكليزي إيطالي على فيدال

تورو روسو ينتقد شركة "رينو" 


