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أكملت فرنسا والبرتغال عقد املنتخبات 
االوروبية املتأهلة الى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم ٢٠١8 في روسيا بعد فوز االولى 
على ضيفتها بيالروســيا ٢-١، والثانية 
على ضيفتها سويسرا ٢-٠ اول من امس 

في اجلولة االخيرة.
فــي املجموعة االولى، ســجل انطوان 
غريزمــان )٢٧( واوليفييــه جيرو )33( 
لفرنسا، وانطون ساروكا )44( لبيالروسيا.
ورفعت فرنسا رصيدها الى ٢3 نقطة 
في صدارة املجموعــة، بفارق اربع نقاط 
امام السويد الثانية التي ستخوض امللحق 
برغم خسارتها امام هولندا التي ستغيب 

عن املونديال ٠-٢.
ويقضي نظام التصفيات بتأهل صاحب 
املركز األول في املجموعات التسع مباشرة 
الــى النهائيات، وتخــوض أفضل ثمانية 
منتخبات حتل ثانية ملحقا فاصال حلسم 

البطاقات األربع املتبقية.
وحلقت فرنســا والبرتغال بروســيا 

املضيفة صربيا وايسلندا واملانيا واسبانيا 
واجنلترا وبلجيكا وبولندا وايسلندا من 

اوروبا.
وانضمــت الســويد فــي املقابــل الى 
منتخبــات اليونان وسويســرا وايطاليا 
وكرواتيا وايرلندا الشــمالية وجمهورية 
ايرلندا والدمنــارك في امللحق الذي يقام 

الشهر املقبل.
وفــازت هولندا على الســويد بهدفني 
الريــني روبن )١6 من ركلــة جزاء و4٠(، 
لكنه لم يكــن كافيا خلوض امللحق ألنها 
بقيــت متخلفة عن الســويد بفارق كبير 

من االهداف.
وتغيب هولنــدا بالتالي عن نهائيات 
كأس العالم للمرة األولى منذ ٢٠٠٢، علما 
بأنها فشــلت ايضا فــي التأهل الى كأس 
اوروبا التي اقيمت في فرنسا صيف ٢٠١6.
وفي مباراة هامشية ضمن املجموعة 
ذاتها، تعادلت لوكســمبورغ مع ضيفتها 

بلغاريا ١-١.

وفي املجموعة الثانية، ثارت البرتغال، 
بطلة اوروبا ٢٠١6، خلســارتها في غياب 
كريســتيانو رونالدو عن التشكيلة ٠-٢ 
ذهابا في اجلولــة االولى من التصفيات. 
وسجل يوهان دجورو )4١ خطأ في مرماه( 

واندريه سيلفا )5٧( الهدفني.
ورفعت البرتغال رصيدها الى ٢٧ نقطة 
وتقدمــت بفارق االهداف على سويســرا 
املتصدرة السابقة التي ستكتفي بخوض 

امللحق.
وفازت املجر على جزر فارو ١-٠، فيما 
تغلبت التفيا على اندورا 4-٠ في ريغا.

وضمنــت اليونــان خــوض امللحــق 
باستئثارها باملركز الثاني في املجموعة 
الثامنة اثر فوزها الكبير على جبل طارق 

4-٠ في اثينا.
ورفعت اليونان رصيدها الى ١9 نقطة 
بفارق 9 نقاط خلــف بلجيكا التي كانت 
ضامنــة تأهلها، والفائــزة على ضيفتها 

قبرص بأربعة اهداف 4-٠.

)رويترز( جنم فرنسا غريزمان يتجاوز حارس بيالروسيا 

ً ڤالڤيردي يريد كوتينيو في يناير»اجلناح الطائر« اريني روبن يعلن اعتزاله دوليا عالم الصحافة

أعلن قائد منتخب هولندا لكرة القدم 
اريني روبــن اعتزاله اللعب دوليا 
بعد الفشل في التأهل الى نهائيات 

مونديال روسيا 2018.
وفازت هولندا على السويد بهدفني 
لروبن في امســتردام في اجلولة 
األخيرة من منافســات املجموعة 
االوروبية االولى، لكنها حلت ثالثة 
بفارق األهداف عن الســويد التي 
ضمنت خوض امللحــق، علما ان 
فرنســا حجزت بطاقة املجموعة 

مباشرة الى النهائيات.
وقال روبن »14 عاما، تبقى رائعة«، 
مضيفــا »ســأتذكر دائما كأس 
العالــم 2010 و2014، انهما افضل 
ذكرياتي، ففي البطولتني شــكلنا 

فريقا حقيقيا«.
بدأ جنم بايرن ميونيخ االملاني )33 
عاما( مســيرته الدولية في ابريل 
2003، وخاض 96 مباراة سجل فيها 
37 هدفا، وساهم بتأهل هولندا الى 
املباراة النهائية ملونديال 2010 في 
جنوب افريقيا قبل ان تخسر امام 

اسبانيا 0-1 بعد التمديد.
كما ساهم بتأهل هولندا الى نصف 
نهائي مونديال 2014 في البرازيل 
قبل ان يخرج امام االرجنتني بركالت 

الترجيح.
وتغيب هولندا عن نهائيات كأس 
العالم للمرة األولى منذ 2002، علما 
بأنها فشلت ايضا في التأهل الى 
كأس اوروبا التي اقيمت في فرنسا 

صيف 2016.

حاول نادي برشلونة اإلسباني كثيرا مبيركاتو 
الصيف أن يتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب 
كويتينو العب نادي ليڤربول اإلجنليزي وظلت 
املفاوضات مستمرة حتى اليوم األخير ولكن 
األمور لم تنجح رغم رغبة الالعب في الرحيل.

ومن جانب صحيفة »موندو ديبورتيفو« املقربة 
من النادي الكتالونــي فقد أكدت أن املدرب 

احلالي إرنستو ڤالڤيردي يرغب بشدة في 
التعاقد مع الالعب مبيركاتو يناير على 
الرغم من أنه مقيد مع ليڤربول بدوري 
أبطال أوروبا مما سيجعله ممنوع من 
املشــاركة مع البلوغرانا في البطولة 

األوروبية املوسم احلالي.
ومن جانب أوسكار جراو رئيس مجلس 
إدارة النادي الكتالوني فقد صرح قائال: 
»نحن على استعداد للتعاقد مع كوتينيو 
في سوق االنتقاالت الشتوية، أو التعاقد 
مع أي العب آخر وذلك ألسباب فنية 

والرغبة في دعم الفريق«.
أكــدت الصحف املقربة مــن النادي أن 
املدرب اإلسباني ســيتعاقد مع صفقة 
كبيرة في وسط امليدان مبيركاتو يناير 
حتى وإن فشلت املفاوضات مع الدولي 

البرازيلي من جديد. وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن برشلونة لن يشتري 

البرازيلي، في الشتاء سوى مقابل 
80 مليون يــورو باإلضافة إلى 
30 مليون يورو حوافز إضافية 
وذلك بسبب مشاركته في بطولة 
دوري أبطال أوروبا مع الريدز 
لــن يتمكن من  مما يجعله 
التشامبيونزليغ  استكمال 

مع البلوغرانا.

»ديلي ستار«: مان سيتي يستعيد أغويرو
تلقى مان سيتي ومدربه بيب غوارديوال خبرا سارا بعودة 
جنمه وهدافه األرجنتيني ســيرجيو أغويرو إلى تدريبات 

الفريق أمس قبل املوعد احملدد لعودته إلى املالعب.
وقد تعرض الالعب الشهر املاضي حلادث مروري تسبب له 

بكسر في أحد الضلوع أثناء تواجده في أمستردام.
وأوضحت صحيفة ديلي ســتار أنه كانــت املخاوف في 
البداية تتعلق بغياب أغويرو لفترة زمنية طويلة لكن الهداف 
األرجنتيني حتدى األطباء ومتكن من العودة سريعا. ومن 
غير املتوقع أن يتم استدعاء أغويرو لقائمة السيتي ملواجهة 

ستوك سيتي يوم السبت املقبل.

»ميرور«: كانتي على أجندة سان جرمان
أشــارت صحيفة »ميرور« االجنليزية إلى أن نادي باريس 
ســان جرمان يجهز عرضا إلبرام صفقة من العيار الثقيل 

من تشلسي خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
وذكرت الصحيفة أن النادي الباريسي يرغب في تعزيز خط 
وسطه بضم الدولي الفرنسي نغولو كانتي جنم البلوز اللندني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الباريسي على استعداد 
لتقــدمي عرض مذهل قدره 90 مليون إســترليني من أجل 

إمتام صفقة كانتي.
وال يبدو أن تشلسي على استعداد للتخلي عن كانتي خاصة 
أنه واحد من أهم وأبرز الالعبني في تشكيلة املدرب اإليطالي 

أنطونيو كونتي.

»الغازيتا«: ميالن يريد سيبايوس
ذكرت صحيفة »الغازيتا ديلو ســبورت« وفقا لصحيفة 
»سبورت« الكاتالونية أن نادي ميالن اإليطالي يستهدف 
التعاقد مع النجم الواعد داني ســيبايوس العب وســط 

ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن ميالن يفكر في ضم 

سيبايوس مستغال قلة مشاركته مع ريال مدريد.

أرباح بث »الكالتشيو« 371 مليوناًآلني يغيب عن مواجهة مان سيتيليڤربول يفتقد ماني 6 أسابيعأملانيا- فرنسا ودياً الشهر املقبل

أعلن أمس أن املنتخب الفرنسي سيواجه نظيره األملاني 
في مباراة ودية في نوفمبر املقبل، وذلك بعدما انتزعت 

فرنسا بطاقة التأهل املباشر إلى نهائيات كأس العالم 2018 
لكرة القدم بروسيا. وتأكد إقامة املباراة الودية فقط بعد 

التأهل املباشر لفرنسا، حيث كانت املباراة ستتعارض 
مع مواعيد منافسات امللحق األوروبي الفاصل، الذي 

كان املنتخب الفرنسي معرضا خلوضه في حالة إحراز 
املركز الثاني في مجموعته بالتصفيات. وستستضيف 

أملانيا املباراة الودية في كولون في 14 نوفمبر، بعد أربعة 
أيام من املباراة املقررة للمنتخب األملاني أمام نظيره 

اإلجنليزي على ملعب وميبلي.

أعلن نادي ليڤربول اإلجنليزي اول من امس أن مهاجمه 
السنغالي الدولي ساديو ماني سيغيب لنحو 6 أسابيع 

عن املالعب بسبب اإلصابة في أربطة الساق التي تعرض 
لها. وتعرض ماني )25 عاما( لإلصابة في الدقائق األخيرة 
من املباراة التي تغلب فيها املنتخب السنغالي على نظيره 
الرأس األخضر 2-0 يوم السبت املاضي ضمن التصفيات 

األفريقية املؤهلة ملونديال روسيا 2018. وسجل ماني 3 
أهداف خالل 4 مباريات خاضها مع ليڤربول في املوسم 
احلالي من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم. وتأتي 
إصابة ماني مبنزلة صدمة قوية لليڤربول قبل املواجهة 

املرتقبة أمام مان يونايتد يوم السبت املقبل.

حتوم شكوك حول مشاركة جو آلني العب وسط ستوك سيتي 
أمام مان سيتي في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم 

السبت املقبل بعدما تعرض العب ويلز لإلصابة في رأسه 
خالل خسارة منتخب بالده 1-0 أمام أيرلندا في تصفيات كأس 

العالم. وذكرت تقارير بريطانية أن هناك شكوكا حول إصابة 
آلني بارجتاج في املخ بينما قال مارك بوين مساعد مدرب 

ستوك إن الالعب البالغ عمره 27 عاما حصل على اجازة حتى 
يوم اخلميس قبل أن يخضع لفحوص. وقال بوين: »هناك 
شكوك حول جو لكننا نأمل في حلاقه باملباراة.. لم جند أي 

ضرورة لوجوده في مران الصباح لذلك دعونا نأمل أن تكون 
حالته جيدة ويستطيع اللعب يوم السبت«.

أعلنت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم امس ان عائدات 
البث التلفزيوني ملباريات البطولة خارجيا للسنوات األربع 

املقبلة ارتفعت الى 371 مليون يورو )438 مليون دوالر(.
واشترت مجموعة »اي ام جي« األميركية للرياضة 

والترفيه وشبكة راي التلفزيونية حقوق نقل مباريات 
الدوري اإليطالي عامليا بني 2018 و2021 مقابل 371 مليون 
يورو. وارتفعت عائدات البث بنسبة الضعف اذ كانت 186 

مليون يورو )219 مليون دوالر( في العقد السابق لـ 4 أعوام 
بني 2015 و2018. يذكر ان حقوق البث التلفزيوني ملباريات 
الدوري اإليطالي محليا بني 2015 و2018 تبلغ 945 مليون 

يورو )1.1 مليار دوالر(.

تصفيات كأس العالم 2018 ـ أوروبا
املشاركة في امللحقتأهل مباشرة للمونديال

السويد ـ سويسرا ـ إيرلندا الشمالية ـ إيرلندا ـ الدمنارك فرنسا ـ البرتغال ـ أملانيا ـ صربيا ـ پولندا ـ إجنلترا ـ إسبانيا ـ بلجيكا ـ آيسلندا
ـ سلوڤاكيا ـ إيطاليا ـ اليونان ـ كرواتيا

احملطات املتبقية حتى النهائيات
فيما يلي احملطات املتبقية حتى موعد انطالق نهائيات كأس العالم لكرة القدم املقررة في روسيا عام ٢٠١8:
١6 أكتوبر: إعالن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( رؤوس املجموعات لقرعة امللحق األوروبي والدور األول.

١٧ أكتوبر: قرعة امللحق األوروبي الذي تشارك فيه 8 منتخبات.
9 ـ ١١ نوفمبر: ذهاب امللحق األوروبي، وملحق أستراليا خامسة آسيا مع هندوراس رابعة الكونكاكاف، وملحق نيوزيلندا بطلة الكونكاكاف مع البيرو خامسة 

اميركا اجلنوبية.
١٢ ـ ١4 نوفمبر: إياب امللحق األوروبي، وملحق أستراليا خامسة اسيا مع هندوراس رابعة الكونكاكاف، وملحق نيوزيلندا بطلة الكونكاكاف مع البيرو خامسة 

أميركا اجلنوبية.
١ ديسمبر: قرعة دور املجموعات في موسكو.

١4  يونيو - ١5 يوليو ٢٠١8: نهائيات كأس العالم في روسيا.

فرنسا والبرتغال إلى »العرس املونديالي«


