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بعد 36 عامًا من االنتظار.. 
بيرو تتأهل إلى كأس العالم

كورينثيانز.. بطل البرازيل

أمبيد يتعملق.. وجيمس يتفنن

أكمل منتخب البيرو لكرة القدم عقد املنتخبات 
املتأهلــة إلى نهائيــات مونديال ٢٠١8 في روســيا 
بعدما حجــز البطاقة الـ 3٢ األخيرة على حســاب 
نظيــره النيوزيلندي. وفــازت البيرو التي تأهلت 
ألول مرة إلى النهائيات منذ 36 عاما بهدفني نظيفني 
للمخضرم جيفرســون فارفان )٢٧( وكريســتيان 
راموس )64(، فجر في ليما في اياب ملحق أميركا 
اجلنوبية-اوقيانيــا، بعدما اكتفت بتعادل ســلبي 

ذهابا في ويلينغتون.
وباتت البيرو التي تعود مشاركتها األخيرة إلى عام 
١98٢، خامس منتخب من القارة يتأهل إلى النهائيات 
التي تستضيفها روسيا من ١4 يونيو إلى ١5 يوليو، 
بعد البرازيل واالوروغواي واالرجنتني وكولومبيا. 
ورغم غيــاب قائدها باولو غيريــرو عن املباراتني 
إليقافه بسبب املنشطات، سيطر البيرو ميدانيا على 
املجريات ومتكنت من حسم مشاركتها اخلامسة في 
النهائيات. في املقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين 
تواجدوا آلخر مرة في النهائيات في جنوب افريقيا 
٢٠١٠، إلى املســتوى الذي ميكنهم من تهديد تفوق 
خصومهم في لقاءي امللحق.  واحتفل نحو 4٠ ألف 
متفــرج بيروفي مألوا مدرجات امللعب الوطني في 
ليما بعودة منتخب بالدهم إلى النهائيات بعد غياب 

36 عاما وحتديدا منذ مونديال اسبانيا ١98٢.
بــدوره هنأ الرئيس بدرو بابلو كوتشينســكي 
املنتخب وكتب عبر حســابه فــي تويتر »انتظرنا 
اكثر من 35 عاما للمشاركة من جديد في املونديال. 
شكرا أيها احملاربون ألنكم منحتونا هذه الفرحة«.

أحرز كورينثيانز اللقب السابع في الدوري البرازيلي 
لكــرة القدم قبل ثالث مراحل من نهاية البطولة اثر فوزه 

على فلومينيزي 3-١ فلي املرحلة اخلامسة والثالثني.
واحتكر كورينثيانز احد فرق مدينة ساو باولو الصدارة 
منذ بادية املوسم تقريبا ورفع رصيده إلى ٧١ نقطة متقدما 
بفارق ١٠ نقاط على مطارده املباشر غرمييو الذي لن يستطيع 
اللحــق به مهما تكن نتائج املباريات في املراحل األخيرة. 
وتوج كورينثيانز للمرة السادسة عام ٢٠١5، لكنه خاض 
موســما مخيبا في العام التالــي اكتفى في نهايته باملركز 
السابع قبل أن ينطلق من جديد حتت إشراف مدرب مبتدئ 
هو فابيو غاريل. وحقق كورينثيانز نتائج جيدة وضعته 
في الصدارة منذ املرحلة اخلامسة واستطاع حتطيم الرقم 

القياسي في عدد النقاط مع نهاية دور الذهاب.

تأهل البلغاري غريغور دمييتروڤ إلى نصف نهائي 
بطولة املاســترز اخلتامية ملوســم كــرة التنس على 
حساب البلجيكي ديڤيد غوفان، فيما أحيا النمساوي 
دومينيك تييم الرابع آماله بفوزه على االسباني بابلو 

كارينيو بوستا.
في مجموعة »بيت ســامبراس«، حقق دمييتروڤ 
فوزا سريعا 6-٠ و6-٢، واحتاج الى ساعة و١3 دقيقة 
للتخلص من البلجيكي الذي هزم االسباني رافايل نادال، 
علما أن األخير انســحب من البطولة بعد هذه املباراة 
بسبب اإلصابة. واحيا تييم آماله في مواصلة املشوار 
في البطولة بعد أن حقق فوزا ثمينا على االسباني في 
اكثر من ساعتني بنحو سبع دقائق مبجموعتني مقابل 

مجموعة واحدة.

قدم الكاميروني جويل امبيد أداء رائعا وقاد فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز الى الفوز على مضيفه لوس اجنيليس 
ليكرز ١١5-١٠9 في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني، 
فيما برز ليبرون جيمس وقاد كليفالند كافالييرز الى 

فوز ثالث على التوالي.
وجنــح العمــالق امبيــد )٢.١3 م( في تســجيل 46 
نقطــة )١4 من ٢٠ محاولة( و١5 متابعة و٧ صدات و٧ 
متريرات حاسمة، ليحقق فيالدلفيا فوزه الثامن مقابل 

6 خسارات هذا املوسم.
وسجل امبيد الذي حصد ١9 نقطة في الربع األخير، 
اعلى رصيد لالعب من فيالدلفيا منذ النجم ألن ايفرسون 

عام ٢٠٠6.
ولم يســجل العب في تاريخ الدوري 46 نقطة و١5 

متابعة مع هذا العدد من الصدات والتمريرات.
وقاد »امللك« ليبرون جيمس فريقه كليفالند كافالييرز 
الــى فوز ثالث تواليا في اربــع مباريات خارج ارضه 

على حساب مضيفه تشارلوت هورنتس ١١5-١٠٧.
وسجل جيمس 3١ نقطة و8 متريرات حاسمة، فرفع 
كليفالند رصيده الى 8 انتصارات مقابل ٧ خسارات.

فرحة عارمة من قبل الالعبني واجلماهير  )أ.پ(

فعلوها بعد سقوط املوسم املاضي  )رويترز(

)رويترز( فرحة البلغاري بالنجاح  

أسعار التذاكر في 11 مدينة روسية تبدأ من 105 دوالرات

الكرملني يحتضن قرعة الـ 3٢ منتخب في املونديال
اكتملت رؤوس املجموعات 
واملستويات مع حجز البيرو 
بطاقــة التأهــل األخيــرة الى 
نهائيــات كأس العالــم لكرة 
القدم ٢٠١8 في روســيا من ١4 

يونيو الى ١5 يوليو.
وكتب االحتاد الدولي )فيفا( 
على موقعه في شبكة اإلنترنت 
»توزيع املنتخبات معروف«، 
مشــيرا الى انه سيتم توزيع 
املنتخبات الـ 3٢ املشاركة الى 
4 مستويات بحسب التصنيف 
العاملي لشهر أكتوبر ٢٠١٧ ويتم 
تلقائيا تصنيف الدولة املضيفة 
)روسيا( في املستوى األول.

النهائيات  وتسحب قرعة 
فــي األول مــن ديســمبر في 

موســكو. وال ميكــن وقــوع 
دولتني من احتاد قاري واحد 
في املجموعة نفسها، باستثناء 
املنتخبــات األوروبية، بواقع 
منتخبــني كحــد أقصــى في 

مجموعة واحدة.
٭ املســتوى األول: روســيا، 
أملانيــا، البرازيــل، البرتغال، 
األرجنتني، بلجيــكا، پولندا، 

فرنسا.
٭ املســتوى الثاني: إسبانيا، 
البيــرو، سويســـرا، اجنلتــرا، 
املكــسيـــك،  كــولومبيـــــــا، 

األوروغواي، كرواتيا.
٭ املستوى الثالث: الدمنارك، 
ايسلندا، كوستاريكا، السويد، 
تونس، مصر، السنغال، إيران.

٭ املســتوى الرابع: صربيا، 
نيجيريا، اســتراليا، اليابان، 
املغرب، بنما، كوريا اجلنوبية، 

السعودية.
من جهة أخرى، أعاد االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( امس 
فتــح باب بيع تذاكر البطولة 
وتســتمر عملية بيع التذاكر 
علــى شــبكة اإلنترنــت على 
املســتويني الدولــي واحمللي 
الروسية  بالنسبة للجماهير 
بأســبقية احلجــز، حتى ٢8 

اجلاري.
وجرى توزيع 6٢٢ ألفا و١١٧ 
تذكرة في املرحلة األولى من 
القرعة العشوائية لبيع التذاكر 
مــن أصل 3 ماليني و496 ألفا 

و٢٠4 طــالب للحصول على 
التذاكر، بحسب الفيفا.

وجرى تقدمي نحو ١5٠ ألف 
طلــب للحصول علــى تذاكر 
املباراة االفتتاحية التي يشارك 
فيها املنتخب الروسي في ١4 
يونيــو ٢٠١8 بجانب أكثر من 
3٠٠ ألف طلب للمباراة النهائية 
التي تقــام في ١5 يوليو على 

ستاد زنيكي في موسكو.
وتنطلــق مرحلــة جديدة 
لبيع التذاكر في أول ديسمبر 
املقبــل تخــص مباريات دور 
املجموعــات، حيــث تقســم 
جلزأين األول عشوائي والثاني 
بأسبقية احلجز، فيما تستمر 
املرحلة األخيرة من بيع التذاكر 

حتى املباراة النهائية.
وتبدأ أسعار التذاكر على 
املســتوى الدولــي للبطولــة 
املقامــة في ١١ مدينة روســية 
مــن ١٠5 دوالرات بينمــا تبدأ 
األسعار من ١٢8٠ روبيل )٢٢ 

دوالرا( للجماهير الروسية.
ووفقــا ألوامر الســلطات 
الروســية فإن كل اجلماهير 
يجــب أن تتقــدم للحصــول 
علــى بطاقة مشــجع بعد أن 
يتــم التأكد من حصوله على 
البطاقة  التذكرة. وتستخدم 
كأنهــا تأشــيرة، كمــا يتــم 
استخدام وسائل املواصالت 
العامة في أيام املباريات مجانا 

مبوجبها.

اكتساح ألماني وإنجاز آيسلندي وأرقام ليفا.. أبرز محطات التصفيات

نكسة هولندية وصدمة إيطالية.. تتصدران املشهد

أسدل الستار على فعاليات 
امللحق األوروبي الفاصل في 
التصفيات املؤهلــة لبطولة 
بفــوز   ،٢٠١8 العالــم  كأس 
الدمناركــي علــى  املنتخــب 
مضيفه اإليرلندي، فرض غياب 
املنتخبني اإليطالي والهولندي 
عن النهائيات نفســه، ضمن 
أبرز املشاهد التي أسفرت عنها 

هذه التصفيات.
كما ترك املنتخب األملاني 
اللقــب  )مانشــافت( حامــل 
العاملــي، بصمة واضحة، من 
خالل فوزه في جميع املباريات 
العشــر التــي خاضهــا فــي 
مجموعته بالتصفيات، وسجل 
43 هدفا خالل هذه املباريات، 
مقابل أربعة أهداف اهتزت بها 
شباك الفريق، ليؤكد املانشافت 
مجددا أنه مرشح بقوة للدفاع 

عن لقبه في النهائيات.

وكان املنتخب اآليسلندي 
مــن املفاجــآت الكبيــرة فــي 
التصفيات، حيث شق طريقه 
ببراعة إلى النهائيات، ليضمن 
املشاركة األولى له في املونديال.
وودع املنتخب الهولندي، 
الــذي بلــغ املبــاراة النهائية 
لبطوالت كأس العالم في ثالث 
نسخ ماضية، التصفيات مبكرا.
وســقط املنتخب اإليطالي 
بلقــب  الفائــز  )اآلزوري(، 
البطولــة أربع مرات ســابقة، 
أمــام نظيــره الســويدي في 
امللحــق األوروبــي، ليكــون 
املنتخبان اإليطالي والهولندي 
أبــرز الغائبني عــن املونديال 
الروسي، الذي جترى قرعته 
أول ديسمبر املقبل، في قصر 
الكرملني بالعاصمة الروسية 

)موسكو(.
وشهدت التصفيات مسيرة 

رائعة أيضا ملنتخبات بلجيكا 
وإســبانيا وإجنلتــرا، حيث 
حافظت هذه الفرق على سجلها 
خاليا مــن الهزائم في جميع 
املباريات التــي خاضتها في 

التصفيات.
وخالل ٢٧8 مبــاراة بهذه 
التصفيــات، ســجلت جميع 
الفرق 8٠٧ أهداف مبتوسط بلغ 
٢.9 هدف في املباراة الواحدة.

كما شهدت التصفيات رقما 
قياســيا جديــدا، حيث أحرز 
املهاجــم الپولنــدي روبــرت 
ليڤاندوفسكي، ١6 من ٢8 هدفا، 
ســجلها املنتخــب الپولندي 
التصفيــات، ليتصــدر  فــي 
جنم بايــرن ميونيخ األملاني 
قائمــة الهدافني، متفوقا على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

بهدف واحد.
وفي املقابل، فإن منتخبات 

جبل طارق وليشتنشــتاين 
أنهــت  قــد  وســان مارينــو 
مسيرتها في التصفيات دون 
حصد أي نقطة، حيث خسرت 

جميع املباريات العشر.
الفــرق  هــذه  وســجلت 
مجتمعة ستة أهداف فحسب، 
فيما اهتزت شباكها ١3٧ مرة.
وفشــل اآلزوري فــي هز 
الشباك، على مدار ١8٠ دقيقة 
في مواجهة الســويد ليغيب 
عن احلدث للمرة األولى منذ 

مونديال ١958 في السويد.
وافتقــد اآلزوري في هذه 
التصفيات للحماس والفعالية 
الهجوميــة، حيــث ســجل 
الفريق ثالثة أهداف فقط في 
آخر خمس مباريات خاضها 

بالتصفيات.
وأصبح آريني روبن، جنم 
بايرن ميونيخ وقائد املنتخب 

أبــرز الالعبــني  الهولنــدي 
الذيــن يتجهــون العتــزال 
اللعب الدولي، من بني جنوم 

الطاحونة الهولندية.
وأثمر التغيير في اإلدارة 
الكرواتي،  الفنية للمنتخــب 
جناحــا رائعــا، حيــث أقيل 
كاسيتش من تدريب الفريق، 
قبل املباراة األخيرة في دور 
املجموعــات، وجــرى تعيني 
داليتش ليقــود كرواتيا إلى 
الفــوز ٢-٠ علــى أوكرانيا، 
ويتأهل للملحــق األوروبي، 
الذي شــهد فــوزه 4-١ على 
املنتخب اليوناني، في مجموع 

املباراتني.
اقتصــار تعدادهــا  ومــع 
السكاني على 33٠ ألف نسمة، 
أصبحت آيسلندا أصغر دولة 
من حيــث التعداد الســكاني 

تشارك في املونديال.

صورة لألجيال  )أ.پ(راحت على الطواحني

تذوق حالوة االنتصار.. هدف دورتموند في »البوندسليغا«

أعلن البرتغالي ليوناردو جاردمي مدرب موناكو 
حامل لقب الدوري الفرنســي في كرة القدم ان قائد 
الفريق وهدافه الكولومبي راداميل فالكاو، قد يعود 
الى التشــكيلة في مباراة اليوم بعد غيابه بســبب 

اإلصابة.
ولــم يلعب فالكاو منذ إصابته في فخذه اليمنى 
في ٢١ أكتوبر، إال أن فاردمي صرح بانه سيشارك ضد 

إميان في افتتاح املرحلة السادسة عشرة.
ويتصدر فالكاو ترتيب الهدافني برصيد ١3 هدفا 
مشــاركة مع مهاجم باريس ســان جرمان متصدر 

البطولــة، االوروغوياني ادينســون كاڤاني. اال ان 
الكولومبي البالغ 3١ عاما، لم يخض ســوى تســع 

مباريات في الدوري هذا املوسم.
وســيحاول نادي اإلمارة الفــوز وعدم إهدار أي 

نقطة من اجل مواصلة املتصدر بي اس جي.
وفــي أملانيــا، قال هانيــس فولف املديــر الفني 
لشــتوتغارت إن كريســتيان غينتنــر قائد الفريق 
ســيعود للمالعــب بعد فترة غياب طويلة بســبب 
اإلصابة، في مباراة اليوم أمام بوروسيا دورمتوند 

ضمن منافسات الدوري األملاني.
وكان غينتنر تعرض الرجتاج وكسور متعددة 
في الوجه إثر التحام قوي مع كون كاستيلز حارس 
مرمى ڤولفســبورغ خالل مباراة بــني الفريقني في 
الدوري، منتصف سبتمبر املاضي، وخضع لعمليتني 
جراحيتني ويخضع للتدريبات مرتديا قناعا طبيا.

ويتطلع الفريق األصفر إلى االستفادة من التوقف 
الدولي والعودة إلى طريق االنتصارات التي غابت 
عنه وساهمت في تخليه عن الصدارة ملصلحة غرميه 

التقليدي بايرن ميونيخ.

املستوى األول: 
روسيا )البلد 

املضيف( وأملانيا 
)حامل اللقب( 

والبرازيل والبرتغال 
واألرجنتني وبلجيكا 

وپولندا وفرنسا

دمييتروڤ
إلى نصف نهائي 

»املاسترز«

حافظت منتخبات 
بلجيكا وإسبانيا 

وإجنلترا على سجلها 
خاليًا من الهزائم 

في جميع مباريات 
التصفيات

الليلة.. »النمر الكولومبي« يعود إلى قيادة موناكو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة الـ 1٢(

١١beIN SPORTS 3HDجيرونا – سوسييداد
أملانيا )املرحلة الـ 1٢(

١٠:3٠beIN SPORTS 5HDشتوتغارت – دورمتوند
فرنسا )املرحلة الـ 13(

beIN SPORTS 7HDليل – سانت إيتيان
١٠:45beIN SPORTS 6HDأميان – موناكو


