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احلساوي مع جون مكغوفن كابنت الفريق وناجل كالف ابن األسطورة براين كالف مدرب نوتنغهامصورة جماعية للحساوي مع جنوم اجليل الذهبي للنادي وأمامهم كأسا دوري األبطال اللتان ظفر بهما نوتنغهام

في احتفالية بحضور جنوم العصر الذهبي للفريق اإلجنليزي بطل الدوري األوروبي مرتني متتاليتني

احلساوي عاش ذكريات 150 عاماً من إ جنازات نوتنغهام فورست
بني اجنازات املاضي وطموح احلاضر أقام نادي 
نونتغهام فورست االجنليزي احتفالية تاريخية 
مبناسبة مرور 150 عاما على تأسيس النادي وسط 
تظاهرة رياضية كبيرة احتش����د فيها كوكبة من 
جن����وم الفريق على مر العصور، حيث مت عرض 
فيلم وثائقي يس����طر تاريخ النادي املضيء منذ 

التأسيس مرورا بفترة االجنازات وقد تشرف فواز 
احلساوي مالك ورئيس نادي نونتغهام فورست 
مبشاهدة واستعراض تلك احلقبة التي حقق بها 
الفورست اجنازا فريدا اذ حصل على بطولة مسابقة 
أبطال الدوري االوروبي لعامني على التوالي وعاش 
الرئيس احلس����اوي تلك االحتفالية مع جماهير 

النادي االجنلي����زي وبرفقة صناع املجد وتاريخ 
نونتغهام فورست 

وهم: بيتر ش����يلتون وجون مكغوفن وتريفر 
فرانس����يس وناجل كالف ابن اس����طورة النادي 
الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب الكؤوس بريان 

كالف.

صورة جتمع فواز احلساوي وهداف نوتنغهام تريفر فرانسيس مع بيتر شيلتون أثناء احلفلاحلساوي برفقة توني ودكوك من أبرز العبي نوتنغهام في اجليل الذهبي

..و »الطواحني «  تواجه  خطر عدم الدوران في   فرنسا 
يواجه منتخب هولندا لكرة القدم خطر عدم املش����اركة في 
نهائيات كأس اوروبا 2016 املقررة في فرنسا وذلك للمرة االولى 
منذ عام 1984. ويدخل املنتخب »البرتقالي« اجلولة االخيرة من 
التصفيات االوروبية ويتعني عليه الفوز على ضيفه التشيكي 
وفي الوقت ذاته انتظار سقوط تركيا على ارضها امام ايسلندا 

لكي يضمن التأهل الى امللحق وهنا تكمن صعوبة مهمته.
وكانت »الطواحني« توجت باللقب القاري عام 1988 بفضل 
الرباعي الشهير رود خوليت وماركو ڤان باسنت ورونالدو كومان 
وفرانك رايكارد، وبلغ نصف النهائي ايضا عامي 2000 و2004، 

وربع النهائي عام 2008.
كما خس����ر نهائي كأس العالم عام 2010 امام اسبانيا بهدف 
سجله االسباني اندريس انييس����تا في الوقت االضافي، وكان 
قاب قوسني او ادنى من بلوغ النهائي مجددا في نسخة البرازيل 
2014 لكنه خسر بركالت الترجيح امام االرجنتني ليحتل املركز 

الثالث.
ثم ترك مدربه لويس ڤان غال منصبه )يتولى حاليا تدريب 
مان يونايتد( قبل ان يتولى املهمة بدال منه غوس هيدينك، لكن 
األمور لم تسر بطريقة جيدة في بداية مشوار التصفيات القارية، 
فتقدم هيدينك باستقالته من منصبه ومت تعيني مساعده داني 
بليند بدال منه. وفي مباراته االولى ضد ايس����لندا على ملعبه 
في التصفيات، سقط املنتخب الهولندي 0-1 في مباراة اكملها 
منذ الدقيقة 30 بعشرة العبني اثر طرد مدافعه برونو مارتينز 
ايندي. ثم جاء السقوط املدوي ل� »البرتقالي« امام تركيا 3-0 

لتزيد من جراح املنتخب ويحتل املركز الرابع.
وتعرض بلين����د النتقادات قوية في الصحف احمللية حيث 
اعتبرت معظمها بأنه منح الفرصة لالعبني ليسوا في كامل لياقتهم 
البدنية وعلى رأسهم روبن ڤان بيرسي او ال يلعبون كثيرا في 
صفوف انديتهم. لكن بليند رفض االس����تقالة من منصبه وهو 

يلقى الدعم من رئيس االحتاد الهولندي ميكايل فان براغ.
وفي املجموعة الثانية، حس���مت بلجيكا وويلز بطاقتي 
املركزين االول والثاني، ف���ي حني تتنافس ثالثة منتخبات 
على املركز الثالث وبطاقة امللحق وهي البوس���نة والهرسك 

واسرائيل وقبرص.

ومتلك البوسنة مصيرها بيدها ألنها متلك 14 نقطة. وحتل 
البوسنة ضيفة على قبرص.

وفي املجموع����ة الثامنة، تس����تضيف ايطاليا التي ضمنت 
التأهل النرويج منافس����تها املباشرة والتي تستطيع لم حتسم 

امرها بعد.
وحتتاج النرويج الى الفوز عل����ى ايطاليا لضمان البطاقة 
الثانية في حني تخوض كرواتيا الثالثة بفارق نقطتني مباراة 

سهلة خارج ملعبها مالطا متذيلة الترتيب.
وفي ح����ال تعادل النرويج وكرواتي����ا نقاطا، فان املنتخب 
البلقاني سيحسم بطاقة التأهل املباشر على ان تخوض النرويج 
امللحق وذلك الن كرواتيا تتفوق على منافستها في املواجهات 

املباشرة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
التصفيات املؤهلة إلى »يورو 2016«

أبوظبي الرياضية9:45التفيا – كازاخستان
أبوظبي الرياضية9:45هولندا – التشيك
أبوظبي الرياضية9:45إيطاليا – النرويج
أبوظبي الرياضية9:45بلغاريا – أذربيجان

أبوظبي الرياضية9:45مالطا – كرواتيا
أبوظبي الرياضية9:45ويلز – أندورا

أبوظبي الرياضية9:45قبرص – البوسنة
أبوظبي الرياضية9:45تركيا - أيسلندا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
تصفيات كأس العالم 2018 )أميركا اجلنوبية(

12beIN SPORTS 5HDاإلكوادور - بوليفيا
2beIN SPORTS 4HD فحر األربعاءأورغواي - كولومبيا
3beIN SPORTS 5HD فحر األربعاءبارغواي - االرجنتني
4beIN SPORTS 3HD فحر األربعاءالبرازيل - فنزويال

5:15beIN SPORTS 2HD فجر األربعاءبيرو - تشيلي

ملاذا يا رحيم؟

لوف.. مستاء

وضع الدولي اإلجنليزي رحيم سترلينغ العب مان سيتي 
نفسه في وضع محرج مرة أخرى، بعدما التقطته الكاميرات 
وهو يدخن »الشيشة« بعد مرور 24 ساعة من فوز منتخب 

األسود الثالثة على استونيا بهدفني نظيفني.
وقال عامل في املكان الذي تواجد فيه رحيم في تصريحات 
لصحيفة »صن« البريطانية: »من املفاجأة أن ترى العبا 
كبيرا مثله يقوم بتلك التصرفات ويدخن الشيشة، هو كان 
برفقة اصدقائه وكان يستمتع بوقته«. وكان سترلينغ واجه 
انتقادات كثيرة في وقت سابق لنفس السبب بعدما دخن 
الشيشة حينما كان بصفوف ليڤربول اإلجنليزي فضال 

عن استنشاقه الغاز املسبب للضحك.

حتدث يواخيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا عقب 
تأهله رسميا الى نهائيات كأس األمم األوروبية 2016 بفرنسا. 
ونشرت صحيفة توتو ميركاتو اإليطالية تصريحات لوف 
الذي قال: كان لدينا ثالث أو أربع فرص محققة للتسجيل 
في الشوط األول ولكننا فشلنا في ترجمتهم ألهداف، ويجب 

علينا أن نكون أكثر دقة في املباريات املقبلة.

سترلينغ يثير اجلدل

»أبطال العالم« وپولندا إلى »يورو 2016«
تأهل منتخبا أملانيا وپولندا لكرة القدم إلى نهائيات 
كأس أوروبا 2016 في فرنس��ا بعد فوز األول على 
ضيفه اجلورجي 2-1، والثاني على ضيفه االيرلندي 
بالنتيج��ة ذاتها في اجلولة العاش��رة األخيرة من 

منافسات املجموعة الرابعة.
ورفعت أملانيا رصيدها إلى 22 نقطة مقابل 21 لپولندا 
و18 اليرلندا التي ستخوض امللحق، فيما بقي رصيد 

جورجيا 9 نقاط في املركز اخلامس قبل االخير.
في املباراة االولى، احرجت جورجيا مضيفتها بطلة 
العال��م التي انتزعت بخبرته��ا بطاقة التأهل للمرة 

الثانية عشرة في تاريخها.
وفشل أبطال العالم في زيارة شباك ضيفهم اجلورجي 
املتواضع في الش��وط االول رغم السيطرة، وفي 
الدقائق االولى من الشوط الثاني، ارتكب جابا كانكافا 
خطأ ضد مسعود اوزيل فاحتسبت ركلة جزاء نفذها 

توماس مولر بنجاح مفتتحا التس��جيل ألصحاب 
األرض.

لكن فرحة مولر واوزيل وزمالئهما لم تصمد طويال 
وحتولت الى فرح��ة مزدوجة لدى كانكافا بإدراكه 

التعادل مكفرا عن ذنبه بتسديدة قوية)53(.
ومن��ح ماكس كروزه بديل اندريه ش��ورله النقاط 
الث��الث ألملانيا بعد 3 دقائ��ق فقط من نزوله ارض 
امللعب بعد عرضية من اوزيل تابعها بيس��راه في 

الشباك )79(.
وفي الثانية على ملعب وارس��و الوطني، افتتحت 
پولندا التسجيل عبر غريغور)13(، وجاء رد ايرلندا 
سريعا بعدما ارتكب ميشال بادان خطأ ضد شاين 
لونغ في املنطقة احملرمة دفع ثمنه ركلة جزاء وادرك 

منها جوناثان والترز التعادل )16(.
واح��رز ه��داف باي��رن ميونيخ االملان��ي روبرت 

ليفاندوفسكي هدف الفوز )42(.

المجموعة السادسة

بلغ منتخب رومانيا النهائيات بفوزه على مضيفه 
من جزر فارو 3-0 في اجلولة العاشرة االخيرة من 

منافسات املجموعة السادسة.
وسجل كونستانتني بوديسكو )4 و45( والكسندرو 

مكسيم )83( االهداف.
وأنهت رومانيا التصفيات في املركز الثاني برصيد 
20 نقطة، فيما منيت جزر فارو بخسارتها الثامنة 
مقابل فوزين فتجمد رصيدها عند 6 نقاط في املركز 

اخلامس قبل االخير.
وكانت روماني��ا بحاجة الى الفوز بغض النظر عن 
نتيجة منافس��تها الوحيدة على البطاقة الثانية في 
املجموعة املجر التي خسرت امام مضيفتها اليونان 

بطلة عام 2004 وصاحبة املركز االخير في املجموعة 
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وحققت رومانيا األهم وكسبت املباراة اخلامسة لها 
في التصفيات واضعة حدا الربع تعادالت متتالية.

وفي مباراة ثالثة هامشية ضمن املجموعة ذاتها، أكدت 
ايرلندا الشمالية تأهلها التاريخي للمرة االولى الى 

النهائيات بتعادلها مع مضيفتها فنلندا 1-1.
وأنه��ت ايرلندا الش��مالية التصفيات في الصدارة 

برصيد 21 نقطة مقابل 12 نقطة لفنلندا الرابعة.

المجموعة التاسعة

بلغ منتخب البانيا النهائيات للمرة االولى في تاريخه 
بفوزه على مضيفه االرميني 2-0 في اجلولة العاشرة 

االخيرة من منافسات املجموعة التاسعة.
وسجل كامو هوفهانيسيان )9 خطأ في مرمى فريقه( 

وبي��رات دييمس��يتي )24( وارمان��دو صديقو )76( 
األهداف.

وانهت البانيا التصفيات في املركز الثاني برصيد 14 
نقطة تاركة امللحق الى الدمنارك التي توقف رصيدها 
عند 12 نقطة، فيما جتمد رصيد ارمينيا عند نقطتني 

في املركز االخير.
وتقام مباريات امللحق ايام 12 و13 و14 نوفمبر املقبل 

ذهابا و15 و16 و17 منه ايابا.
وفي املجموعة ذاتها، أنهت البرتغال التصفيات بفوز 
سابع على التوالي وكان على حساب مضيفتها صربيا 
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ورفعت البرتغال رصيدها الى 21 نقطة من 8 مباريات، 
وخرجت صربيا خالية الوفاض ب� 4 نقاط في املركز 
اخلامس قب��ل االخير علما انه حس��مت 3 نقاط من 

رصيدها.


