
أحكمت سويسرا والبرتغال، بطلة أوروبا، 
السيطرة على املجموعة الثانية بعد فوز األولى 
على ضيفتها التفيا -1صفر والثانية على 
ضيفتها املجر -3صفر في اجلولة اخلامسة 
من التصفيات األوروب��ي��ة املؤهلة إلى روسيا 

.2018
ورفعت سويسرا رصيدها إلى 15 نقطة من 
أصل 15 ممكنة، بفارق 3 نقاط عن البرتغال، 

التي ابتعدت بدورها 5 نقاط عن املجر الثالثة.
وخطا املنتخب السويسري خطوة هامة 
نحو بلوغ النهائيات للمرة الرابعة على التوالي 
واحلادية عشرة في تاريخه، بتحقيقه فوزه 
اخلامس توالياً على حساب التفيا -1صفر في 

جنيف.
ويدين فريق امل��درب فالدميير بتكوفيتش 
ب���ف���وزه اخل���ام���س إل����ى م��ه��اج��م ب��وروس��ي��ا 
مونشنغالدباخ األملاني يوسيب درميتش الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد بكرة رأسية بعد 
دقيقتني على دخوله بدالً من جيلسون فرنانديز 
)66(. وهذا أول هدف لدرميتش مع سويسرا 

منذ  نوفمبر 2015.
وجتمد رصيد التفيا عند 3 نقاط في املركز 
اخلامس بفارق نقطتني خلف جزر ف��ارو التي 
تعادلت سلباً م��ع مضيفتها أن���دورا متذيلة 

الترتيب بنقطة واحدة. 
ول��م تنجح املجر بتكرار نتيجتها اجليدة 
في ك��أس أوروب��ا األخ��ي��رة، عندما تعادلت مع 
البرتغال 3-3، فسقطت أمامها صفر3- بأهداف 
أندريه سيلفا من مسافة قريبة )32( والقائد 
كريستيانو رونالدو )36 و65( أفضل العب في 

العالم لعام 2016.
وسجل رونالدو هدفه األول بتسديدة يسارية 
أرضية قوية بعد ملسة جميلة بالكعب من سيلفا، 
والثاني من ضربة حرة جميلة من زاوية ضيقة.

وهذا الهدف التاسع في التصفيات احلالية 
لرونالدو، ليحتل ص��دارة ترتيب الهدافني في 

أوروبا.
وحقق زم��الء كريستيانو رون��ادل��و بداية 
متواضعة عندما خسروا أمام سويسرا صفر-
2، بيد أنهم عوضوا الحقاً وتخطوا أندورا وجزر 

فارو املتواضعتني -6صفر ثم التفيا 1-4.
وستكون سويسرا التي استهلت مشوارها 
في التصفيات بالفوز على البرتغال -2صفر، 
مرشحة لتحقيق فوز سادس على التوالي عندما 
حتل ضيفة على جزر فارو في اجلولة السادسة 
املقررة في التاسع من يونيو والتي تلتقي فيها 

البرتغال مع مضيفتها التفيا، وأندورا مع املجر.
و أحرز كريستيانو رونالدو هدفني رائعني 
ورفع رصيده إلى 70 هدفاً دولياً ليقود البرتغال 
للفوز 3-0 على املجر في تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم السبت.
وهز قائد البرتغال الشباك من 25 متراً بعد 
متريرة بكعب القدم من أندريه سيلفا، كما سجل 
بتسديدة م��ن ركلة ح��رة ف��ي ال��ش��وط الثاني. 
وافتتح سيلفا التسجيل من حترك ساهم فيه 

رونالدو أيضاً.
وأبقى االنتصار أبطال أوروب��ا بفارق ثالث 
نقاط خلف سويسرا متصدرة املجموعة الثانية 
التي تغلبت 1-0 على التفيا في وق��ت سابق 
اليوم لتحافظ على سجلها املثالي إذ متلك 15 

نقطة من خمس مباريات.
وتركت الهزمية املجر في املركز الثالث بسبع 
نقاط وبأمل ضعيف في التأهل لكأس العالم 

ألول مرة منذ 1986. وكادت البرتغال أن تخرج 
من دور املجموعات في بطولة أوروب��ا 2016 
على يد املجر وتعني عليها حتويل تأخرها ثالث 

مرات لتتعادل 3-3.
لكنها لم تواجه مثل هذه املتاعب هذه املرة 
رغم بداية بطيئة شهدت تسديدة من رونالدو 
فوق العارضة من ركلة حرة كما سدد برأسه 
خارج املرمى وهو بال رقابة بعد متريرة عرضية 

من ريكاردو كواريسما.
ووجهت انتقادات عديدة إلى رونالدو خالل 
بطولة أوروبا 2016، بسبب سجله في التسديد 
من الركالت احل��رة، لكنه لم يخطئ هذه املرة 
ليهز الشباك بتسديدة خادعة م��رت من فوق 

احلائط الدفاعي وقفزت من أمام جوالتشي.
وكان هذا هو هدفه 70 مع البرتغال في 138 

مباراة دولية.
وستستمر املنافسة مشتعلة على األرج��ح 
حتى مباراة البرتغال مبلعبها أم��ام سويسرا 

في أكتوبر.
ويتأهل الفائزون بصدارة املجموعات التسع 
فقط في التصفيات األوروب��ي��ة إل��ى نهائيات 
روسيا مباشرة العام املقبل، بينما تخوض 
أفضل ثمانية فرق حتتل املركز الثاني جولة 

فاصلة من أجل أربعة مقاعد إضافية.
وقلل رون��ال��دو من الهدفني الذين سجلهما 
ليقود منتخب ب���الده البرتغال للفوز على 

املجر 3-0، على ملعب »النور«، ضمن اجلولة 
اخل��ام��س��ة للمجموعة الثانية بالتصفيات 
األوروبية املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، 
مؤكداً أن األهم هو أن الفريق كان »جيداً«، وأنهم 
سيواصلون القتال م��ن أج��ل حجز مقعد في 

املونديال.
وق��ال رون��ال��دو في تصريحات تلفزيونية 
عقب املباراة: »أعلم عدد األهداف التي سجلتها 
لكن هذا ليس األه��م.. األهم أننا فزنا.. الفريق 
ك��ان جيداً وسنواصل القتال من أج��ل الذهاب 

للمونديال«.
وأش���ار مهاجم ري��ال م��دري��د اإلسباني إلى 
أن املنتخب ي��ؤدي دوره ج��ي��داً خ��الل مشوار 

التصفيات، البرتغال حتتل املركز الثاني برصيد 
12 نقطة وتبتعد ب�3 نقاط خلف سويسرا، 
مذكراً أن تأهلهم للمونديال يعتمد على الالعبني 

أنفسهم، إذ سيخوضوه بصفتهم أبطال أوروبا.
وستلعب البرتغال الثالثاء املقبل مباراة 
ودية أمام السويد بجزيرة ماديرا، التي متثل 
عودة الالعب ملسقط رأسه للمرة األولى بقميص 

املنتخب.
وقال في هذا الصدد: »سيكون أمراً جميالً بعد 
سنوات طويلة دون الذهاب ملاديرا. من اجليد أن 
يستقبل سكان ماديرا املنتخب. نحن سعداء بهذا 
األمر، املنتخب يقوم بعمل جيد، وماديرا تستحق 

هذا األمر«.
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حجز لوس اجنليس كليبرز وتورونتو 
راب��ت��ورز مقعديهما في األدوار اإلقصائية 
»ب��الي أوف« بفوز األول على يوتا جاز 
108-95 والثاني على داالس مافريكس 
94-86 ال��س��ب��ت ف��ي دوري ك���رة السلة 

األميركي للمحترفني.
وض��م��ن ك��ل��ي��ب��رز م��ك��ان��ه ف���ي األدوار 
اإلقصائية للموسم السادس على التوالي، 
وهو أمر لم يسبق أن حققه خالل تاريخه في 
ال��دوري، واألمر ذاته ينطبق على تورونتو 
ال��ذي سيتواجد في »ب��الي أوف« للموسم 

الرابع على التوالي.
ع��ل��ى ملعب »ستايبلس س��ن��ت��ر«، ك��اد 
الفوز أن يفلت من كليبرز الذي كان متقدما 
في الربع الثالث بفارق 16 نقطة قبل أن 
ينتفض يوتا بتسجيله 20 نقطة مقابل 6 
فقط ملضيفه، ما سمح له بالدخول الى الربع 
األخ��ي��ر وه��و متخلف ب��ف��ارق نقطتني فقط 
70-72 بفضل جهود كل من الفرنسي رودي 
غوبير وج��و جونسون، إذ سجل األول 9 

نقاط والثاني 7 خالل هذا الربع.
لكن كليبرز حافظ على رب��اط��ة جأشه 
وض���رب ب��ق��وة ف��ي ب��داي��ة ال��رب��ع األخ��ي��ر 
بتسجيله النقاط الثماني األول��ى، موسعا 
الفارق الى 10 نقاط 80-70 ثم الى 19 نقطة 
103-84 بعد 6 نقاط متتالية من جمال 
كراوفرد الذي سجل 17 من نقاطه ال�28 في 
الدقائق ال�12 األخيرة، ليلعب دورا أساسيا 
في الفوز الرابع واألربعني لفريقه في 74 

مباراة.
وساهم باليك غريفني ودياندري جوردان 
بهذا الفوز بعدما سجل األول 15 نقطة مع 6 
متابعات فيما حقق الثاني 15 متابعة مع 7 
نقاط، مقابل 14 نقطة و5 متريرات حاسمة 

لصانع األلعاب كريس بول.
وأص��ب��ح كليبرز متخلفا ع��ن يوتا جاز 

الذي تألق في صفوفه غوبير )26 نقطة مع 
14 متابعة( وجونسون )17 نقطة(، بفارق 
نصف مباراة في الصراع بينهما على املركز 
ال��راب��ع ف��ي املنطقة الغربية لكنه يتفوق 
باملواجهات املباشرة )3-1( ه��ذا املوسم 
ولهذا السبب ضمن بطاقته قبل منافسه الذي 

حسم منطقيا تأهله.
وعلى ملعب »اميريكن ايرالينز سنتر«، 
حقق تورونتو فوزه اخلامس تواليا والرابع 
واألربعني في 73 مباراة، وجاء على حساب 
مضيفه داالس 94-86 ما سمح في حسم 
البطاقة الرابعة للمنطقة الشرقية )من أصل 

ثماني( الى ال�«بالي أوف«.
وه���ي امل���رة األول����ى ال��ت��ي ي��ت��أه��ل فيها 
تورونتو الى األدوار اإلقصائية في أربعة 
مواسم متتالية لكن »هدفنا هو املنافسة 
على البطولة« بحسب ما أكد مدربه دواين 
كايسي الذي أضاف »هذا هدفنا في تورونتو. 
في األع��وام األخيرة، خطينا هذه اخلطوات 
)نحو محاولة الفوز باللقب(. مسارنا كان 
متأرجحا ه��ذا امل��وس��م بسبب اإلص��اب��ات 
لكن يجب علينا مواصلة السير على هذه 

اخلطى«.
وخالفا ملساره التقليدي هذا املوسم حيث 
اضطر للعودة من بعيد في 19 مباراة تخلف 
فيها بفارق 10 نقاط أو أكثر من أجل حتقيق 
الفوز، سيطر تورونتو على مواجهته مع 
داالس منذ البداية وحتى النهاية دون أن 

يتخلف ولو ملرة واحدة.
وسجل تورونتو النقاط السبع األولى 
في اللقاء ثم حافظ على تقدمه حتى صافرة 
النهاية، موجها ضربة قاسية آلمال داالس 
باحلصول على إح���دى البطاقات األرب��ع 

املتبقية في املنطقة الغربية.
ويحتل داالس املركز العاشر في املنطقة 
الغربية ب�31 فوزا مقابل 41 هزمية، بفارق 

4 مباريات عن دنفر ناغتس صاحب املركز 
الثامن األخير املؤهل الى ال�«بالي أوف«.

ويدين تورونتو بفوزه الى دميار ديروزن 
واإلسباني سيرج ايباكا، إذ سجل كل منهما 
18 نقطة فيما كان هاريسون بارنز األفضل 
في صفوف داالس ال��ذي أخفق في 18 من 
محاوالته ال�22 األول��ى من خ��ارج القوس، 

بتسجيله 23 نقطة.               

واشنطن يعلن عن نفسه بقوة

وعلى ملعب »كويكن لونز ارينا«، أشعل 
واشنطن وي����زاردز ال��ص��راع على ص��دارة 
املنطقة الشرقية بعدما أس��ق��ط مضيفه 
كليفالند كافالييرز حامل اللقب بالفوز عليه 
127-115 بفضل املتألق جون وول وبرادلي 

بيل، اذ سجل األول 37 نقطة والثاني 27.
وسجل وول 18 من نقاطه ال�37 في الربع 
األول، ممهدا الطريق أم��ام فريقه لتحقيق 
ثأره من ليبرون جيمس ورفاقه في كليفالند 
ال��ذي ف��ازوا على واشنطن بشوط إضافي 

الشهر املاضي.
وأظهر واشنطن م��رة أخ��رى بأنه لن 
ي��ك��ون خصما س��ه��ال ع��ل��ى اإلط����الق في 
األدوار اإلقصائية ال��ت��ي ضمن معقده 
فيها، فيما بدا كليفالند مهزوزا مرة أخرى 
بتلقيه هزميته ال�25، وه��و األم��ر الذي 
جعله متقدما في صدارة املنطقة الشرقية 
ب��ف��ارق نصف م��ب��اراة فقط ع��ن مطارده 

بوسطن سلتيكس.
ولم يكن املجهود الذي قام به جيمس )24 
نقطة مع 11 متابعة و8 متريرات حاسمة( 
وكايري ايرفينغ )23 نقطة( وكيفن لوف 
)17(، كافيا لتجنيب فريق املدرب تايرون 
لو هزميته الثامنة على أرضه هذا املوسم، 
ما يعطي دالئ��ل ب��أن أي فريق في املنطقة 

الشرقية بإمكانه أن يخلق املفاجأة هذا 
املوسم ويجرد البطل من لقبه، ومن بينها 
واشنطن الذي كان سعيدا بفوزه في معقل 

كليفالند ملا يحمله هذا األمر من دفع معنوي.
وحتدث وول عن الفوز في »كويكن لونز 
ارينا«، قائال »ال تريد الدخول الى بالي أوف 
وأنت مدرك إمكانية مواجهة هؤالء الشبان 
)كليفالند( الذين لم تتمكن من الفوز عليهم 
في املوسم املنتظم. القدوم الى هنا والفوز 
في هذا املكان الصعب، يعطينا بالتأكيد دفعا 

كبيرا«.

مباريات أخرى

وف��ي امل��ب��اري��ات األخ���رى، استعد سان 
انتونيو سبيرز بأفضل طريقة للمواجهتني 
املرتقبتني اإلثنني ضد كليفالند واألربعاء 
ض��د غ��ول��دن ستايت ووري����رز، م��ن خالل 
حتقيق فوزه الرابع تواليا وال�56 هذا املوسم 
وج��اء على حساب ضيفه نيويورك نيكس 
106-98 بفضل جهود كاوهي لينرد )29 
نقطة( والماركوس الدريدج )19 نقطة مع 

10 متابعات(.
ويتخلف فريق املدرب غريغ بوبوفيتش 
بفارق مباراتني عن غولدن ستايت متصدر 
املنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في 

الدوري.
وواصل بورتالند ترايل باليزرز ضغطه 
على دنفر ناغتس م��ن أج��ل ان��ت��زاع املركز 
الثامن ف��ي املنطقة الغربية ب��ف��وزه على 

مينيسوتا متبروولفز 100-112.
وأصبح بورتالند الذي فاز في 10 من 
مبارياته ال�13 األخيرة، على بعد مباراة 
فقط من دنفر بفضل املجهود ال��ذي قدمه 
سي دجاي ماكولوم )32 نقطة( وداميان 

ليالرد )21(.  

فرحة كريستيانو رونالدو خالل مباراة البرتغال واملجر

لوس أجنليس وتورونتو يحجزان مقعديهما في الـ »بالي أوف«

لقطة من مباراة لوس اجنليس كليبرز وتورونتو رابتورز في دوري السلة األميركي

70 هدفًا كريستيانو رونالدو  رفع رصيده مع املنتخب  إلى 
 سويسرا تقترب من مونديال روسيا.. والبرتغال تدك شباك املجر  بثالثية

فاز األملاني سيباستيان فيتل سائق فيراري 
بسباق جائزة استراليا الكبرى للسيارات وهو 
السباق االفتتاحي ف��ي م��وس��م بطولة العالم 
لسباقات فورموال 1 يوم األحد بعد تفوقه على 
جميع منافسيه على حلبة البرت بارك في ملبورن 
ليوجه ضربة مبكرة آلمال املنافس مرسيدس في 

االستمرار في الهيمنة على البطولة.
وتفوق فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات مع 
رد بول بفارق 9.9 ثانية على البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سابقا 
ثالث مرات والذي احتل املركز الثاني رغم انطالقه 

من املركز األول.
واح��ت��ل الفنلندي فالتيري ب��وت��اس سائق 

مرسيدس الثاني املركز الثالث.
وج��اء ف��وز فيتل ي��وم األح��د وه��و االنتصار 
رقم 43 خالل مسيرته مع السباقات بعد هيمنة 
مرسيدس على لقبي السائقني والصانعني في 

املواسم الثالثة املاضية.
وفوز فيتل يوم األحد هو أول انتصار له منذ 

تتويجه بسباق سنغافورة في سبتمبر أيلول 
2015 وهو رابع فوز له مع فيراري الذي انتقل 

إليه في 2015.
وك��ان ال��ف��وز ف��ي سنغافورة أيضا أخ��ر فوز 
يحققه فريق ف��ي��راري لكن ف��وز ي��وم األح��د أكد 
التقدم والنجاح الذي حققه الفريق االيطالي خالل 

جتارب ما قبل املوسم مؤخرا.
وأثار تألق فيراري في جتارب ما قبل املوسم 
توقعات حتدثت عن منافسة محتملة على اللقبني 
م��ع مرسيدس ف��ي امل��وس��م اجل��دي��د. وعبر فيتل 
أيضا في وقت سابق عن أمله في التصدي لهيمة 

مرسيدس.
وقال فيتل في مقابلة بعد الفوز يوم األحد مع 
زميله السابق في رد ب��ول م��ارك ويبر »ال يزال 
الطريق طويال جدا لكننا في غاية السعادة.. كان 

سباقا عظيما واستمتعت أنا به.«
واحتل سائق فيراري الثاني الفنلندي كيمي 
رايكونن بطل العالم في 2007 املركز الرابع 
متقدما مباشرة على الهولندي الشاب ماكس 

فرستابن سائق رد بول.
وبدأ فيتل السباق من اخلط األمامي إلى جانب 
هاميلتون ال���ذي ت��ف��وق ب��ج��دارة ف��ي التجارب 
التأهيلية وكان السائق البريطاني أول من توقف 
في حارة الصيانة لتغيير اإلطارات في اللفة 18 

بعد االنطالق بكل قوة في املقدمة.
وب��ع��د ذل��ك ت��وق��ف فيتل ف��ي ح���ارة الصيانة 
خالل اللفة 23 ثم تقدم للصدارة متفوقا بفارق 
ست ثوان وحافظ على موقعه ثم عزز تقدمه مع 

اقتراب السباق من نهايته.
وأمام جماهير بالده واجه االسترالي دانييل 
ريتشياردو سائق رد بول يوما عصيبا بعدما بدأ 
السباق بعقوبة التأخير خمسة مراكز لتغييره 
صندوق التروس ثم أضطر للخروج من السباق 
بعد ذلك بينما كان الدخان يتصاعد من سيارته 
بعد 31 لفة. وقبل ذلك توقفت سيارة ريتشياردو 
أثناء لفة على حلبة ألبرت ب��ارك بينما كان في 
طريقه ملكان املنطلقني بعد عملية اإلص��الح ثم 

سيباستيان فيتل سائق فيراريأضطر لالنطالق من حارة الصيانة بعد ذلك.

بيرهوف: تزايد أعداد املباريات 
قد يؤدي إلى عزوف اجلماهير

حذر اوليفر بيرهوف مدير املنتخب األملاني من أن زيادة عدد املباريات قد 
يبعد اجلماهير عن كرة القدم، مشيرا إلى انخفاض معدل احلضور اجلماهيري 

خالل مباريات املنتخب الوطني.
وقال بيرهوف لصحيفة »فرانكفورتر اجلمني سونتاج زيتوجن« أمس  األحد 
»كنا نبيع تقريبا كل تذاكر املباريات بني عامي 2005 و2014، اآلن من غير 

املضمون أن نلعب وسط حضور جماهيري كامل«.
يوم األربعاء املاضي حضر 60 الف و109 مشجعني ملشاهدة املباراة الودية 
للماكينات أمام إجنلترا في وداع املهاجم لوكاس بودولسكي، ولكن كان هناك 
املزيد من التذاكر التي لم يتم بيعها«. وقال بيرهوف إن االرباح التجارية تعاني 
من الركود أو التراجع، لكنها رغم ذلك ما زلت في مستوى عال. وأشار »أشعر 
أيضا لدى حديثي مع الرعاة أنهم لم يعدوا يركضون نحو كرة القدم«. وأكد 
بيرهوف أنه ال يتفهم قرار االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( بإقامة بطولة 
دوري األمم بدءا من العام املقبل. وأوضح »في النهاية يبقى الشعور بأن اليويفا 

عليه أن يكسب املال مجددا وبالتالي ينظم هذه البطولة«.
وأش��ار بيرهوف إلى أن ال��دوري��ات الكبرى في إنكلترا وإسبانيا وأملانيا 
وإيطاليا عليها أن تقلص عدد الفرق إلى 16 فريقا فقط، وأن يكون هناك حرية 

لألندية بقرار املشاركة في مسابقة الكأس الثانية التي تقام كل عام.

Monday 27th March 2017 - 10 th year - Issue No.2905  االثنني 28 من  جمادى اآلخر 1438 ه�/ 27 من مارس  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2905

فيتل سائق فيراري يفوز بسباق جائزة استراليا الكبرى


