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أربعة أيام قبل انتهاء التصويت..

اتحاد الفروسية يناشد أبناء الوطن
التصويت للفارسة الواعدة ليلى المالكي
رام الله  -إع�ل�ام اللجنة األولمبية:
ناش���د عبيدة المحتس���ب ،أمين سر
اتحاد الفروسية ،الشارع الفلسطيني
دعم الفارسة ليلى المالكي ،المرشحة
لجائ���زة "تح���دي الصع���اب" ،ضمن
أربعة مرش���حين آخرين من الواليات
المتح���دة األميركي���ة وإيطاليا ،من
خالل التصويت لها.
وأكد المحتس���ب أن الفارسة المالكي،
اس���تطاعت رغ���م صغ���ر س���نها (15
عام���ًا) ،تحدي الظ���روف والعوائق كافة،
وس���اهمت بش���كل فعال في رفع اس���م
فلس���طين ،عاليًا ،في رياضة الفروسية،
ً
مشيرًا إلى أنها كانت تستأجر خيال من
أجل المش���اركة في البط���والت الدولية،
نظرًا لصعوبة تنقل الخيل معها.
واعتبر المحتس���ب أن المسؤولية
تق���ع عل���ى كاه���ل الجمي���ع لدعم
الفارسة الواعدة ،والترويج اإلعالمي
له���ا ،والتصويت عب���ر موقع االتحاد
الدولي ،الذي يغلق في الخامس عشر
من شهر تشرين األول الجاري.
ويرى المحتسب أن المالكي تحتاج
إلى حملة ترويج مكثفة في مشوارها
التنافس���ي ،مش���يرًا إلى أنها تمثل
فلسطين في هذا التحدي ،ولفت إلى
أن االحت�ل�ال يعد عائق���ًا كبيرًا أمام
المالكي والرياضة الفلسطينية.
وكان اتحاد الفروسية الدولي نشر
نبذة عن الفارسة ليلى المالكي ،قال
فيها" :إنها فتاة يافعة من فلسطين،
بدأت ممارسة رياضة الخيل ،منذ سن
الخامسة ،وشجعت الفتيات والنساء
عل���ى ممارس���ة رياضة الفروس���ية،

الفارسة ليلى المالكي.

ولعب���ت دورًا في مس���اعدة األطفال
وفئ���ة ذوي االحتياجات الخاصة على
ركوب الخيل والتعامل معها".
وم���ن المق���رر أن يت���م اإلعالن عن
الفائز في حف���ل توزيع جوائز اتحاد
الفروسية للعام الجاري ،في العاصمة
البحرينية "المنامة" ،في العش���رين
من شهر تشرين الثاني المقبل.

وس���وف يت���م احتس���اب نتائ���ج
التصوي���ت بنس���بة  ،%50عل���ى أن
تكون النسبة المتبقية خاصة بلجنة
تحكيم مختصة.
وفيما يلي رابط التصويت للفارسة
المالكي:

https://www.fei.org/feiawards-2018-votes

"مركز األمعري" ..أيقظ قواك بأسرع وقت!

"الفدائي" ينال من أصحاب األرض ويضرب
موعدًا مع طاجكستان في نهائي الكأس الذهبية
كتب أشرف مطر:
صعد المنتخب الوطني األول لكرة
القدم ،إل���ى نهائي بطول���ة الكأس
الذهبي���ة ،بع���د تغلبه أم���س ،على
صاح���ب األرض والجمه���ور منتخب
بنغالدي���ش ،بهدفي���ن دون مقابل
سجلهما محمد بلح وسامح مراعبة.
ومن المقرر أن يلتقي الفدائي في
النهائي مع منتخب طاجكستان يوم
غد ،الذي ف���از بدوره عل���ى الفلبين،
ف���ي كالكيت ثاني م���رة ،على اعتبار
أن الفدائ���ي ف���از علي���ه ف���ي دوري
المجموعات (.)0/ 2
وواج���ه الفدائي صعوب���ات كبيرة
ف���ي المباراة ،بس���بب س���وء أرضية
الملعب الت���ي تأثرت بش���كل كبير
بس���بب األمط���ار الموس���مية التي
غمرت الملعب وأثرت على األداء ،ومع
ذلك ظلت أفضلي���ة الفدائي واضحة
وصريح���ة ،ول���وال بع���ض الفرديات
وسوء الطالع لخرج المنتخب منتصرًا
بعدد وافر من األهداف.
ونجح المنتخب الوطني في حس���م
األم���ور بش���كل مبك���ر للغاي���ة ،فمع
الدقيقة السادسة ومن ركنية لالعب
مصعب البط���اط ،تمكن محمد بلح من
إحراز الهدف األول بضربة رأس .وكاد
بعدها البه���داري أن يضيف الثاني،
لكن رأسيته ارتطمت بباطن العارضة.

لقاء فلسطين وطاجكيستان يتجدد في النهائي غدًا.

ف���رض المنتخب أفضليت���ه ،لكن
س���وء أرضية الملعب أث���ر على أداء
وتح���ركات الالعبين ،وأيض���ًا عملية
تناق���ل الكرة ،ومع ذل���ك أهدر عدي
الدباغ فرصة الثاني من انفراد كامل
قبل نهاية الشوط األول ،حيث سدد
في جسم الحارس.
في الش���وط الثاني ،دخل س���امح
مراعبة مكان بل���ح ،وبقيت األفضلية
للفدائ���ي ،لكن الالعبي���ن تباروا في

إهدار الف���رص تباعًا ،فأه���در خالد
سالم انفرادًا تامًا أنقذه الحارس.
م���ع م���رور الوق���ت ،اندف���ع العبو
بنغالدي���ش كثيرًا لألم���ام ،بحثًا عن
التعادل ،وأصبحت مس���ألة الوصول
لمرماهم س���هلة للغاي���ة وبتمريرة
واحدة م���ن العبي الوس���ط جوناثان
س���ورية ومحمد باس���م بعد دخوله
وبابلو برافو وشادي شعبان.
لم تتوقف محاوالت الفدائي ،خاصة

عدي الدباغ المزعج ،وإس��ل�ام البطران
بعد مشاركته مكان خالد سالم.
وفي الدقيق����ة الثانية م����ن الوقت
المحتسب بدل من الضائع ،نجح سامح
مراعب����ة ومن هجمة ثالثي����ة أن يعزز
تق����دم الفري����ق باله����دف الثاني من
تس����ديدة قوية من داخل الصندوق،
بعدم����ا تاب����ع ك����رة الدباغ الرأس����ية،
لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفدائي
على بنغالديش (.)0/ 2

تأجيل لقاء الفدائي األولمبي ونظيره القطري إلى الغد
أبو الوفا لم يصل إلى قطر.
جدي���ر بالذكر أن بعثة منتخبنا األولمبي كانت قد غادرت الوطن يوم األحد 7
 ،10/وضمت قائمة الالعبين:
محم���د الجعبري (أهل���ي الخليل) ،أحم���د قطميش (ثقافي طولك���رم) ،بهاء
وريدات (شباب الظاهرية) ،شاهر داود (إسالمي قلقيلية) ،هاني عبد الله (هالل
القدس) ،إسالم الصغير (شباب الخليل) ،خيري عابدين (شباب الخليل) ،محمود
يوس���ف (مركز بالطة) ،محمد خليل (مؤسس���ة البيرة) ،محمد عزت عبد الكريم
(إس�ل�امي قلقيلية) ،محمد عبيد (هالل القدس) ،موسى فراوي (هالل القدس)،
أحمد خليفة (مركز طولكرم) ،محمد كايد (س���كيندربو – ألبانيا) ،عمر الشريف
(وادي دجلة – مصر) ،س���عدو عبد الس�ل�ام (نادي بالتانياس – اليونان) ،محمد
األحم���ر (نادي هانزا ليونيبورغ – ألمانيا) ،يوس���ف س���كران (برلين – ألمانيا)،
محمد فضل يوس���ف (موتاال – السويد) ،أنس فاعور (تورنس – السويد) ،داود
عراقي (برلين ألمانيا).

ضمن الدوري المركزي للناشئين مواليد 2001
كتب َّ
محمد عوض:
ل���م يكن الئقًا أبدًا ،تواجد مرك���ز األمعري في الدرجة األولى –
االحتراف الجزئ���ي ،والجهود التي ُبذلت للعودة إلى المحترفين
كانت كبيرة وتستحق اإلشادة ،وبعدما تحقق المبتغى المطلوب،
كان ال ب���د من ً تحضيرات تليق باس���م "المارد األخضر" ،وتاريخه
العريق ،خاصة أنه أول م���ن اعتلى منصات التتويج بلقب دوري
األضواء ،عن جدار ٍة واستحقاق في حينها.
األمع���ري ،وبع���د مض���ي أرب���ع ج���والت عل���ى دوري القدس
للمحترفين ،لم يس���تطع تحقي���ق النتائج المرج���وة ،ولم يكن
اعتقد الكثير من المتابعين ،بل أظهر
س���همًا صاعدًا بقوة كما ً
مس���تويات متواضعة ،وحاجة ماس���ة إلى إعادة ترتيب األوراق،
والحسابات ،واالنطالق بقوة أكبر ،سيما أنه جمع أربع نقاط بواقع
انتصار وحيد ،وتعادل ،وخسارتين مؤلمتين أيضًا.
ّ
احتالل "المارد األخضر" المركز العاش���ر على س���لم الترتيب،
ليس ُمرضيًا على اإلطالق ،مع العلم أن الدوري ال يزال في بدايته،

وبحاج���ة إلى نف���س طويل ،لك���ن أتحدث عن ذلك م���ن الجانب
ٍ
المعن���وي ،واألرق���ام الموج���ودة اآلن ،والتي تس���تدعي صحوة
ً
س���ريعة ،الستغالل حالة التقارب النقطي بين الجميع ،وتحقيق
ُ
قفزات مناسبة ،تسهم في استعادة البريق المطلوب.
المدي���ر الفني لألمعري ،إيهاب أب���و جزر ،عمل جاهدًا من أجل
ألبعد
مح���دود
تدعيم
الحفاظ على تش���كيلته األساس���ية ،مع
ِ
ٍ
ٍ
الح���دود ،لكنه بات ُمطالبًا بأال يس���لك الفريق الطريق ذاتها ،بل
يذه���ب نحو تحقيق االنتصارات ،وكس���ب النقاط ،والتقدم إلى
األمام ،وبإمكانه ذلك في ظل تواجد العبين مميزين في مختلف
الخطوط ،بإمكان كل واحد منهم صنع الفارق.
المواجهات المقبلة "للمارد األخضر" ،يتوجب اعتبار كل منها
نهائية ،ال تقبل القس���مة على اثنين مهما كانت الظروف ،فكل
انتصار سيعطي دفعة معنوية كبيرة ،والزحف إلى األمام حتى
ولو كان بطيئًا أفضل م���ن العودة إلى الوراء ،فال خيار ثالث أمام
الفري���ق ،وبتكاتف الجهود ،يمك���ن تغيير المعادل���ة ،وإزاحة
الستارة عن القوة الحقيقية الكامنة لمركز األمعري.

سحب قرعة دوري الدرجة الثانية ألندية الوسط

جانب من القرعة.

الق���دس " -األي���ام" :أجري���ت في مقر
اتحاد كرة القدم فرع الوسط ،قرعة دوري
الدرج���ة الثانية للموس���م ،2019 -2018
بحض���ور رئيس اتحاد الوس���ط زياد بحر،
واألمين الع���ام طارق النقي���ب ،ورئيس
لجنة المسابقات خالد الصياد.
وف���ي البداية ،رحب بحر باس���م رئيس
اتحاد كرة القدم الل���واء جبريل الرجوب
بالحض���ور وممثل���ي األندي���ة ،وتمن���ى
التوفي���ق للف���رق المش���اركة ،وأكد على
أهمي���ة تضافر جه���ود الجميع من أجل
إنجاح المسابقة.
م���ن جانب���ه ،طال���ب ط���ارق النقي���ب،
األمي���ن العام ،األندية بضرورة اإلس���راع
ف���ي اس���تكمال األوراق المطلوبة ،حتى
نهاي���ة ي���وم األح���د  .10/ 14وأك���د على
أهمية مرافقة الفريق لمس���عف مؤهل،
ويحمل بطاقة صادرة م���ن االتحاد بهذا
الخصوص.

ّ
وقدم خال���د الصياد ش���رحًا حول آلية
الدوري من حيث الصعود والهبوط ،حيث
يصع���د فريق لمص���اف أندي���ة الدرجة
األول���ى "االحت���راف الجزئ���ي" ،ويهب���ط
فريقان إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.
وأض���اف الصي���اد :إن المالع���ب التي
اعتم���دت م���ن جان���ب االتح���اد إلقامة
المباري���ات عليه���ا ه���ي :ماجد أس���عد،
العبيدية ،الخضر ،إس���تاد أريحا ،وسيتم
اعتماد ملعب مدينة األمل في أريحا في
حال جاهزية الملعب.
الف���رق المش���اركة ف���ي البطول���ة:
الموظفين ،المزرعة الش���رقية ،أبو ديس،
س���لوان ،جبل الزيتون ،خربث���ا المصباح،
بيت لقيا ،عين الس���لطان ،سلواد ،وبنظام
الذهاب واإلياب ،وم���ن المقرر أن تنطلق
مسابقة الدوري بتاريخ .10/ 19
وفيم���ا يلي جدول مباري���ات أول ثالثة
أسابيع:

االسبوع االول
بيت لقيا  +عين السلطان
خربثا المصباح  +سلوان
أبو ديس  +سلواد
جبل الزيتون  +المزرعة الشرقية
الموظفين B +
االسبوع الثاني
المزرعة الشرقية  +الموظفين
سلواد  +جبل الزيتون
سلوان  +أبو ديس
عين السلطان  +خربثا المصباح
بيت لقيا B +
االسبوع الثالث
الموظفين  +بيت لقيا
خربثا المصباح B +
أبو ديس  +عين السلطان
جبل الزيتون  +سلوان
المزرعة الشرقية  +سلواد

السموع ينتزع صدارة المجموعة الثانية
من هالل القدس بعد تفوقه عليه بثنائية
الخضر – إسماعيل حوامدة :انتزع
ش���باب الس���موع صدارة المجموعة
الثانية من ش���قيقه ه�ل�ال القدس
بعد أن تفوق عليه بهدفين نظيفين
ضمن الجولة السادسة (قبل األخيرة)
من ال���دوري المرك���زي مواليد 2001
للمحافظات الشمالية.
وب���ات ش���باب الس���موع ف���ي قمة
المجموعة الثاني���ة برصيد  12نقطة
وبفارق األهداف أمام هالل القدس،
ليتقدم ليث الجن���وب خطوة هائلة
على الالئحة بعد أن كان في منتصف
الترتيب ،وجاء تق���دم الليث بفضل
أربع���ة انتص���ارات متتالي���ة جاءت
على حس���اب كل من أوصرين وشباب
نابلس وأهلي الخلي���ل وأخيرًا هالل
القدس.
ففي الجولة الماضية حس���م صغار
اللي���ث قم���ة المجموعة أم���ام أهلي
الخلي���ل بثالثي���ة بيض���اء ليتقدم
الفري���ق إل���ى الترتي���ب الثال���ث،
وليتمكن الس���موع هذا األسبوع من
اإلطاح���ة بمتص���در المجموعة هالل

ّ
الرد بلغة األرقام
صباح الخير أخي "أبو إسالم"

القدس – دائرة اإلعالم باالتحاد :تأجلت مباراة المنتخب األولمبي الفلسطيني
غد ،والتي كانت س���تقام اليوم؛ بناء على طلب من
م���ع نظيره القطري إلى يوم ٍ
االتحاد القطري لكرة القدم ،والتي س���تقام على مالعب سباير بالدوحة الساعة
 6:30مساء.
وقال المدير الفني للمنتخب الفلس���طيني ،أيمن صندوقة :إن البعثة بخير،
وإن الالعبين خاضوا تدريبات استشفائية مباشرة بعد وصولهم إلى العاصمة
القطري���ة ،ثم تم التركي���ز في األيام األخ���رى على إعط���اء الالعبين تدريبات
تكتيكية ،خاص���ة التنظيم الدفاعي والهجومي في ظ���ل وجود عدد كبير من
الالعبين الجدد ،ومن أجل زيادة حالة االنسجام بين الفريق.
وأضاف :إن لقاء الجمعة سيشهد غياب ستة العبين ،هم :عدي الدباغ ،وميالد
تيرمانيني ومحمود عويسات الذين يشاركون المنتخب األول في بطولة كأس
بنغالدش الذهبية ،باإلضافة إلى شهاب القنير بسبب اإلصابة ،ومحمد درويش
الذي أصيب مع فريقه األلماني قبل موعد سفره بيوم واحد ،كما أن الالعب علي

فريق مركز االمعري.

يكتبها :محمود السقا

تعليق���ًا عل���ى م���ا ورد في
عمودك���م اليوم���ي "نح���ث
الخطى" ،المنشور في "األيام"
يوم األربع���اء الموافق -10-10
ُ
 ،2018تحت عنوان" :ترى على
َم ْن تقع المس���ؤولية" ،يرجى
نشر التالي:
العمر االفتراضي لهذا النوع
من المالعب هو  42300ساعة،
شريطة أن تكون بجودة عالية
وصيانة دوري���ة ،ومالعبنا مع
قلة الصيانة ال يتعدى عمرها
االفتراضي  25000إلى 30000
س���اعة؛ نظرًا لغياب الصيانة
وزيادة حجم الضغط.
نقص المالعب هو الس���بب
الرئيس له���ذه الظاهرة .أنت
ذكرت ملع���ب الخض���ر ،وهو
الملع���ب البيت���ي الوحيد في
بيت لح���م لف���رق :ترجي واد
ّ
والمكب���ر والخض���ر
الني���ص
والعبيدي���ة والعرب���ي وجورة
الش���معة ومراح رب���اح ورباح
مع�ل�ا ،وغيره���ا م���ن أندي���ة
ً
الدرج���ات األخ���رى ،فضال عن
اس���تقبال نف���س الملع���ب
دوري الفئات العمرية ودوري
المناط���ق والثالث���ة والثانية
واألولى والمحترفين والدوري
النس���وي ،وكل ه���ذه الف���رق
تريد أن تت���درب على ملعبها
البيتي.
طبع���ًا ه���ذا ف���وق طاق���ة
االستيعاب وال يكفي أن يكون
ملعب واحد في محافظة بيت
لح���م لهذا الغرض ،والش���يء
نفس���ه في ملعب الحسين بن
علي بمدينة خليل الرحمن.
ّ
بأم���س الحاجة لمالعب
نحن
بعد انتظ���ام الدوريات لكافة
الفئ���ات ول���كال الجنس���ين،
ولنفترض أنن���ا أغلقنا ملعب
الخضر من أجل الصيانة ،فإن
السؤال الذي يثور يقول :أين
ستذهب هذه الفرق؟ وكيف
ستسير األمور؟
م���ن المؤك���د أن الضغ���ط
س���يكون على ملعب الحسين،
وما أن نكم���ل صيانة الخضر
حتى يكون ملعب الحسين قد
ً
أنهك ،وهو منهك أصال.

عبد الفتاح عرار

مدرب فريق ترجي واد النيص
newsaqa@hotmail.com

بيل يغيب
عن ودية إسبانيا

فرحة صغار الليث بالصدارة.

الق���دس وبهدفين نظيفين جاءا من
إمضاء الالعبين محم���د أبو عواد في
الش���وط األول ،ومحمود أبو عواد في
الدقيقة األخيرة من اللقاء الذي جرت
أحداث���ه على ملعب الخضر ،ولينتظر
الليث الجول���ة األخيرة لتأكيد تأهله

لربع النهائي.
ويس���ير أبناء الس���موع في االتجاه
الصحيح كما فعل أسالفهم من فريق
الشباب مواليد  99الذين بلغوا نهائي
البطولة في الموس���م المنصرم ،قبل
أن يخسروا أمام األمعري بفارق ركالت

الترجيح ،ويقدم صغار الليث بقيادة
المدرب أس���امة عجوة عروضًا قوية،
ويظهرون روحًا عالية خالل اللقاءات،
ويقود هجوم الفريق هداف الدوري
حتى اآلن الالعب عبد الله راشد الذي
أحرز  19هدفًا.

دوري جوال السلوي" :العميد" يتألق ويهزم الجمعية
غزة – "األيام" :تواصلت فعاليات األسبوع الحادي عشر من دوري جوال
لكرة السلة "المحافظات الجنوبية" ،بإقامة مباراة واحدة على صالة غزة
الرياضي بمنطقة الس���ودانية في غزة ،انتهت بفوز غزة الرياضي على
جمعية الشبان المسيحية (.)57/ 89
الربع األول :بدأ جمعية الشبان بالخماسي :رمزي سابا وفضل المغربي
وأحمد ضيا زادة وإسماعيل مقداد ومحمد عابد ،بينما بدأ غزة الرياضي
بالخماس���ي :محمد عاش���ور ومعتز الحويحي وضياء س���كيك وموس���ى
موس���ى وشادي الباز ،وتقاسم الفريقان األفضلية والسيطرة ،وتألق من
غزة الرياضي ش���ادي الباز الذي س���جل  5نقاط ،وموسى موسى ومعتز
الحويح���ي الذي س���جل كال منهما  4نق���اط ،بينما تألق م���ن الجمعية
إس���ماعيل مقداد الذي سجل  4نقاط ،ومحمد عابد ورمزي سابا ،لينتهي
الربع األول بفوز غزة الرياضي بنتيجة (.)16/14
الربع الثاني :ش���هد الربع الثاني س���يطرة وأفضلي���ة لغزة الرياضي
بفضل تألق المخضرم محمد عاش���ور الذي س���جل  6نقاط ،ومحمد البابا
 4نقاط ،بينما تألق من الجمعية عمر حجاج الذي س���جل  7نقاط ،ورمزي

س���ابا  4نقاط ،وإسماعيل مقداد  3نقاط ،لينتهي الربع الثاني لمصلحة
غزة الرياضي بنتيجة (.)23/15
الربع الثالث :واصل غزة الرياضي تألقه وأفضليته ،في ظل تألق كبير
لالعبه أحمد أبو جالل الذي صال وجال وقدم مس���توى مميزًا وسجل 13
نقطة ،باإلضافة إلى موسى موسى الذي سجل  6نقاط ،في المقابل كان
أفضل العبي جمعية الش���بان سراج عزام الذي سجل  10نقاط ،لينتهي
الربع الثالث لمصلحة غزة الرياضي بنتيجة (.)28/14
الربع الرابع :اس���تمر تفوق غزة الرياضي في الربع الرابع ،وتألق محمد
عاشور نجم المباراة األول وسجل  11نقطة ،في المقابل كان أفضل العبي
جمعية الش���بان رمزي س���ابا الذي س���جل  6نقاط ،لينتهي الربع الرابع
لمصلحة غزة الرياضي بنتيجة (.)14/ 22
وفاز غزة الرياضي بنتيجة اللقاء النهائية بنتيجة (.)89/57
أدار اللقاء تحكيميًا :س���ائد حميد وباسل كرون ونضال قفة ،المسجل
محمد س���كيك ،الميقاتي عاطف المس���لمي ،ميقاتي " 24ثانية" مؤمن
الجربة.

كاردي���ف  -المملك���ة المتحدة  -د
ب أ :أعلن رايان جيجز ،المدير الفني
لمنتخب ويل���ز األول لكرة القدم ،أن
نج���م هجوم الفري���ق جاريث بيل لن
يش���ارك اليوم الخميس في المباراة
الودي���ة أمام إس���بانيا ألن���ه يعاني
من ش���د في العضلة الخلفية للفخذ
األيمن.
وقال جيجز ،في المؤتمر الصحفي
ال���ذي عق���ده أم���س عل���ى هامش
المباراة" :ال نرغب في اإلقدام على أي
مخاطرة".
ويعاني نجم ريال مدريد من بعض
المتاع���ب ف���ي الس���اق اليمنى منذ
عش���رة أيام ،ولكن جيج���ز يأمل في
لحاق���ه بمباراة ايرلن���دا يوم الثالثاء
المقبل ،وهي مباراة رس���مية يتطلع
المنتخ���ب الويلزي م���ن خاللها إلى
تعزي���ز حظوظ���ه في الصع���ود إلى
القس���م األول من بطول���ة دوري أمم
أوروبا.
وطالب بي���ل ،خالل المباراة األخيرة
ل���ه مع ري���ال مدري���د ،بالخ���روج من
الملعب وكان ذلك في الشوط الثاني
على خلفية ش���عوره ببع���ض اآلالم،
إال أن الن���ادي الملك���ي لم يصدر في
األي���ام التالي���ة على ه���ذا اللقاء أي
بيانات حول طبيعة اإلصابة.
وأش���ار جيجز إل���ى أن حظوظ بيل،
الذي لم يتدرب بع���د مع زمالئه في
منتخب ويل���ز ،في المش���اركة أمام
إيرلندا ال تتعدى الـ  50بالمئة.
وتاب���ع الم���درب الويل���زي قائ�ل�ا:
"المباراة أمام إسبانيا ستكون رائعة،
ولكن بعد خمسة أيام سيكون لدينا
مباراة رس���مية سنصارع خاللها على
حصد النقاط".

