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حمل »التانغو« إلى »مونديال روسيا« والبرازيل تُقصي تشيلي.. وأميركا تفشل في التأهل وبنما »تاريخية«

ميسي.. سحر وفن وإبداع
أنقذ املهاجم ليونيل ميســي منتخب االرجنتني وقاده 
الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روســيا عام ٢٠١8 
بتسجيله ثالثية في مرمى االكوادور )3-١( في كيتو فجر 

امس في اجلولة االخيرة من تصفيات اميركا اجلنوبية.
وضمنــت أوروغــواي وكولومبيا تأهلهمــا ايضا بعد 
فــوز االولى على ضيفتها بوليڤيــا 4-٢، وتعادل الثانية 
مع مضيفتها البيرو ١-١ واألخيرة ســتخوض امللحق ضد 
نيوزيلنــدا. وتغلبت البرازيل التــي كانت ضمنت التأهل 
سابقا على تشيلي بثالثية نظيفة وأقصتها عن النهائيات.
وأنهت البرازيل املتصدرة التصفيات برصيد 4١ نقطة، 
بفارق ١٠ نقاط امام االوروغواي، وصعدت االرجنتني الى 
املركــز الثالث ولها ٢8 نقطــة، بفارق نقطة امام كولومبيا 
الرابعة. وجمعت البيرو ٢6 نقطة في املركز اخلامس بفارق 

االهداف امام تشيلي، فضمنت خوض امللحق.
ويتأهل اصحاب املراكــز االربعة االولى الى النهائيات 
مباشــرة، ويخوض صاحب املركــز اخلامس ملحقا دوليا 

ضد نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.

هاتريك ميسي
انتظر جنم منتخب األرجنتني ليونيل ميسي إلى احملطة 
االخيــرة ليقول كلمتــه في كيتو على ارتفــاع ٢85٠ مترا 
ويبعد شــبح غياب منتخب االرجنتــني بطل ١9٧8 و١986 
عن نهائيات كأس العالم بتســجيله ثالثية في الدقائق ١٢ 

و٢٠ و6٢، بعد ان كان ايبارا افتتح التسجيل لالكوادور في 
الدقيقة االولى. وكان منتخب االرجنتني بحاجة الى الفوز 
ليضمن على االقل احتالل املركز اخلامس وخوض امللحق.
يذكــر ان منتخب االرجنتني فشــل في ثــالث مباريات 
نهائيــة في االعــوام الثالثة املاضية، فخســر امام نظيره 
االملانــي في نهائي مونديال البرازيــل ٢٠١4، وامام نظيره 
التشيلي في نهائي بطولة اميركا اجلنوبية )كوبا اميركا( 

في ٢٠١5 و٢٠١6.
ويبلغ النجم االرجنتيني احلادية والثالثني في مونديال 
روســيا، وال يزال يأمل في تكرار إجناز األسطورة دييغو 
مارادونا الذي قاد منتخب التانغو الى لقب مكسيكو ١986.

وفي املباراة الثانية، حسمت األوروغواي تأهلها بفوزها 
الكبير على بوليڤيا 4-٢ في مونتيفيديو.

وفــي املباراة الثالثة، عــادت كولومبيا من ليما بنقطة 
التعادل مع البيرو ١-١.

وفشلت تشــيلي بطلة اميركا اجلنوبية في النسختني 
االخيرتني في حجز بطاقتها بسقوطها امام البرازيل بطلة 

العالم خمس مرات في ساو باولو بثالثة اهداف لباولينيو 
)55( وغابرييل جيزوس )5٧ و9٠+٢(.

وفي مباراة هامشية، خسرت الباراغواي امام ڤنزويال 
في اسونسيون ١-٠.

أميركا تفشل في التأهل
فشــل املنتخــب االميركي في بلوغ نهائيــات مونديال 
روســيا ٢٠١8 بســقوطه امام ترينيــداد وتوباغو ١-٢ في 
اجلولة العاشــرة االخيرة من تصفيات منطقة كونكاكاف 
)اميركا الشــمالية والوسطى والبحر الكاريبي(، في حني 
تأهلت بنما الى النهائيات للمرة االولى في تاريخها بفوزها 

على كوستاريكا ٢-١.
وكانت الواليات املتحدة في وضعية اكثر من جيدة قبل 
بداية املباراة النها كانت في املركز الثالث وتتقدم على بنما 
صاحبــة املركز الرابع بنقطتــني، لكن االخيرة جنحت في 
انتزاع الفوز على ارضها على كوستاريكا في الرمق االخير 
بتسجيلها هدفني في الدقيقتني 9٠ و9٠+٢ لتقلب تخلفها 

وحتســم بطاقة التأهل على حســاب الواليات املتحدة 
بالــذات. كما ان الفرصة كانــت متاحة امام الواليات 

املتحدة على الرغم من اخلسارة خلوض امللحق لكن 
هندوراس قلبت تخلفها امام املكسيك مرتني ايضا 
وخرجت فائزة 3-٢ لتخوض امللحق الدولي ضد 

استراليا خامسة آسيا.

ميسي حلظة تسجيله الهدف األول

»البرغوث« يحقق أرقاماً قياسيةباولينيو يواصل التوهج
حقق األرجنتيني ليونيل ميســي، جنم نادي برشــلونة 
اإلســباني، أرقاما قياسية باجلملة، بعد تسجيله هاتريك في 

شباك االكوادور.
٭ البرغــوث األرجنتيني وصل للهدف رقم ٢١ في مســيرته 
الكرويــة خالل تصفيات أميــركا اجلنوبية املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم ليتصدر ترتيب الهدافني عبر التاريخ، متفوقا على 
مواطنه هيرنان كريسبو وزميله في برشلونة األوروجواياني 
لويس سواريز، )١9 هدفا( لكل منهما، ويأتي بعد ذلك التشيلي 

مارسيلو ساالس بواقع ١8 هدفا.
٭ »ليو« ســجل 6٢ هدفا لصالــح األرجنتني لينفرد بصدارة 
هدافــي التانغو عبــر التاريخ بفارق 8 أهــداف عن غابرييل 
باتيستوتا )54 هدفا(، وكريسبو )35 هدفا(، ثم مارادونا، )34 
هدفا(، وســيرجيو أغويرو، )33 هدفا(، وغونزالو هيغواين 

)3٢ هدفا(.
٭ وصل ميسي للهاتريك اخلامس في تاريخه مع األرجنتني، 
بعدما أحرز في مرمى بنما والســويد والبرازيل وغواتيماال، 
كما أنه ميتلك 39 هاتريك بقيمص برشــلونة خالل مسيرته 
الكروية، كما ســاهم البرغوث في تأهل منتخب بالده لكأس 

العالم للمرة ١٢ على التوالي.

واصل جنم برشلونة واملنتخب البرازيلي باولينيو 
مســيرته الرائعة حتــت قيادة مدرب الســامبا تيتي 
في تصفيــات كأس العالم ٢٠١8.ومتكن باولينيو من 
إحــراز هدف التقدم  للبرازيل في املباراة التي انتهت 

بثالثية نظيفة.
وذكــرت صحيفة املوندو اإلســبانية أن باولينيو 
واصل تألقه مع السامبا حتت قيادة تيتي، حيث لعب 
١3 مبــاراة ســجل خاللها 6 أهــداف وصنع 3، وأحرز 
هاتريك. ليرد على االنتقادات التي واجهته بعد االنضمام 
لبرشلونة مطلع املوســم احلالي. وذكرت الصحيفة 
اإلســبانية أيضا أن باولينيو رغم مشــاركته كالعب 
وسط، إال أن ذلك لم مينعه من احتالل مرتبة متقدمة 
على قائمة هدافي تصفيــات أميركا اجلنوبية، حيث 
ميلك صاحــب الـ 3٠ عاما في رصيده 6 أهداف خالل 
١١ مباراة، ليحتل املرتبة الثالثة في القائمة. وأضافت 
الصحيفة أن نيمار يتســاوى مع باولينيو في نفس 
عدد األهداف، ولكن األخير لعب مباريات أقل، مشيرة 
إلى أن لويس ســواريز ســجل 5 أهــداف فقط طوال 

مشوار التصفيات.

لعنة بوليڤيا أخرجت تشيلي

لم تختتم تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة 
ملونديال ٢٠١8 بروســيا منافساتها بخضم كبير 
من املشــاعر العنيفة وحســب بل أيضا مبفارقة 

حزينة بالنسبة ملنتخب تشيلي.
وجــاءت هذه املفارقة مــن خالل قرار االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« واحملكمة الدولية للتحكيم 
الرياضــي »كاس« الذي جــاء في صالح منتخب 
تشــيلي بعد خصــم نقاط من منتخــب بوليڤيا 
بســبب إشــراك األخيرة أحد الالعبني باملخالفة 
للوائــح. وقــرر الفيفا اعتبار تشــيلي فائزة في 
املبــاراة التــي تعادلت فيها ١-١ مــع بوليڤيا في 
العاصمة التشيلية ســانتياغو في السادس من 
سبتمبر من العام املاضي، بعد أن أشرك املنتخب 
البوليڤــي في اللقــاء الالعب نيلســون كابريرا، 

املولود في پاراغواي.
وكما صب قرار الفيفا في صالح تشيلي صب 
أيضا فــي مصلحة بيرو، التي ولنفس الســبب 

اعتبــرت فائزة فــي املباراة التي خســرتها أمام 
بوليڤيا في الباز بهدفني نظيفني قبل خمسة أيام 

من مباراة األخيرة أمام تشيلي.
وبهذا الشكل حصدت تشيلي نقطتني إضافيتني، 
فيمــا حصدت بيــرو ثالث نقاط، وهــو ما أضر 

بتشيلي في نهاية التصفيات.
ولــو كانت تشــيلي تقدمت باســتئناف ضد 
قرار الفيفا لكانت اآلن في املركز اخلامس املؤهل 
للملحــق الفاصل وخلرجت بيرو من التصفيات 

خاوية الوفاض.
ولو قامت تشيلي باالستئناف ضد قرار الفيفا، 
الذي صدقت عليه بعد ذلك احملكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي، لكانت اآلن في املركز اخلامس برصيد 
٢4 نقطة متفوقة على پاراغواي بفارق األهداف.
وبيرو هــي التي يحق لهــا أن حتتفي فعليا 
بقــرار الفيفا، الذي لواله لكانــت اآلن في املركز 

السابع برصيد ٢3 نقطة.

نادال وألكسندر زفيريف إلى »ثالث« شنغهاي

بلغ اإلسباني رافايل نادال واألملاني الكسندر 
زفيريف املصنفان اول وثالثا الدور الثالث لدورة 
شنغهاي الصينية للتنس، إحدى دورات املاسترز 

لأللف نقطة.
في الدور الثاني امس تغلب نادال بســهولة 
تامــة على األميركــي جاريد دونالدســون 6-٢ 

و6-١ في 54 دقيقة.
كمــا تأهل زفيريف بعد انســحاب منافســه 

البريطاني الياز بيديني.
وتقــدم زفيريف بســرعة 4-٠ قبل ان يعلن 
بيديني انسحابه بعد ١٢ دقيقة فقط بداعي اصابة 
في القدم. وخرج البلجيكي دافيد غوفان الثامن 
من الدور الثاني بخســارته امام الفرنسي جيل 

سيمون 6-٧ )4-٧( و6-3.
وفي الدوري الثالث، يلعب نادال مع اإليطالي 
فابيو فونييني، ودمييتروف مع كويري، وزفيريف 
مــع االرجنتينــي خــوان مانويــل دل بوتــرو، 

وسشيمون مع مواطنه ريشار غاسكيه.
مــن جهة أخــرى، فرضــت رابطــة الالعبني 
احملترفــني غرامــة على الالعب األســترالي نيك 
كيريــوس قدرها ١٠ آالف دوالر، مع حرمانه من 
مكافأة مشاركته في الدور األول لدورة شنغهاي 

البالغة نحو ٢١ الف دوالر بســبب ســلوكه غير 
الرياضي.

 تأهل شارابوڤا في »تيانجين«
تأهلت الروســية ماريا شــارابوڤا الى الدور 
الثاني من دورة تياجنني الصينية الدولية للتنس، 
في حني ودعت التشــيكية بترا كفيتوفا الثانية 

من األول.
وفازت شــارابوڤا امس على الرومانية ارينا 

بيغو التاسعة 6-4 و6-٢.
من جهتها، خسرت كفيتوفا امام الصينية لني 

زهو 4-6 و٧-5 و6-4. 

ڤينوس وليامس تودع »هونغ كونغ«
ودعت األميركية املخضرمة ڤينوس وليامس 
)3٧ عاما( املصنفة ثانية مبكرا في دورة هونغ 
كونغ الدولية بخســارتها امام اليابانية ناومي 

اوساكا 5-٧ و٢-6 امس في الدور األول.
وبلغت اليابانية بالتالي الدور ربع النهائي، 
وهــي كانت صدمت األملانية اجنيليك كيربر في 
الدور االول من بطولة فالشينغ ميدوز األميركية 

الشهر املاضي.

األمني العام السابق لـ»فيفا«
 ميثُل أمام »كاس«

مثل جيروم فالكه، األمني العام السابق لالحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، امس أمام محكمة التحكيم الرياضي 
الدولية )كاس( لنظر االستئناف الذي قدمه ضد عقوبة 
اإليقاف عشــرة أعوام عن ممارســة أي نشــاط يتعلق 
بكرة القدم. وكانت احملكمة قد ذكرت في فبراير املاضي 
أن فالكه يســعى »للطعن على قرار إيقافه من أجل رفع 
العقوبة عنه بشــكل نهائي«. ويتوقع أن تستمر جلسة 
االستماع التي بدأت امس ملدة يوم واحد، على أن يعلن 
احلكم خالل أسابيع. وكان فالكه قد تعرض لإلقالة من 
الفيفا في يناير ٢٠١6 لتورطه في مخالفات تتعلق بتذاكر 
مباريات كأس العالم وحقــوق البث التليفزيوني، ومت 
إيقافه فيما بعد ملدة ١٢ عاما من قبل جلنة القيم بالفيفا.

وأعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جتميد عضوية 
االحتاد الباكستاني لكرة القدم بسبب تدخل طرف ثالث 

في شؤونه.
وقد اتخذ الفيفا قراره لكون مكاتب االحتاد الباكستاني 
لكرة القدم وحساباته التزال حتت سيطرة مدير منتدب 
من احملكمة، وهو ما يشــكل انتهــاكا اللتزامات االحتاد 
الوطني بإدارة شؤونه بشكل مستقل دون تأثير اي طرف 
خارجي ثالث، وذلك مبا يتماشــى مع النظام االساســي 

لفيفا بحسب بيان صادر عن املنظمة الدولية.
وســيتم رفع جتميد العضوية عندما يقوم »االحتاد 
الباكستاني مبراقبة مكاتبه وحساباته« بحسب البيان. 
ومبوجب هذا القرار لن يتمكن املنتخب الباكستاني او 
األندية احمللية من املشــاركة في البطوالت الدولية قبل 

رفع قرار التجميد.

جيروم فالكه يطعن في قرار ايقافه 10 أعوام

ماريا شارابوڤا رافايل نادال

.. والهاتريك.. والثاني

تصفيات كأس العالم 2018 ـ أميركا اجلنوبية
املشاركة في امللحقتأهل مباشرة للمونديال

البرازيل ـ أوروغواي
األرجنتني ـ كولومبيا

البيرو

كونكاكاف
هندوراساملكسيك ـ كوستاريكا ـ بنما


