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تعادل منتخب أندورا مع ضيفه جزر فاروه سلبياً 
السبت في اجلولة اخلامسة من مباريات املجموعة 
الثانية من التصفيات األوروب��ي��ة املؤهلة ملونديال 

روسيا 2018.
وأنهت أندورا مسيرة استمرت ل�58 هزمية متتالية 

على املستوى الرسمي استمرت لنحو 12 عاماً.
وحصد منتخب أن��دورا أول نقطة له في تصفيات 
املونديال منذ أن تعادل سلبياً مع فنلندا في سبتمبر 

.2005
ويحتل منتخب أن��دورا املركز ال�200 في تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من أصل 211 فريقاً، 
علماً ب��أن س��ان مارينو وجبل ط��ارق فقط يتأخران 
عنه في التصنيف من بني جميع منتخبات القارة 

األوروبية.

وب��دأت مشاركات منتخب أن��دورا في التصفيات 
كأس األمم األوروبية وكأس العالم منذ يورو 2000 
بعد االعتراف به من قبل الفيفا واالحت��اد األوروب��ي 

للعبة )يويفا( في1996.
وحصد منتخب ان���دورا ست نقاط فقط في 100 
مباراة خاضها واهتزت شباكه 310 مرة مقابل 25 

هدفاً سجلهم الفريق.
وحقق منتخب أندورا فوزاً وحيداً فقط في آخر 13 
عاما جاء في اكتوبر 2004 على حساب مقدونيا بهدف 
نظيف وتعادل سلبياً مع مقدونيا في مباراتهما األخرى 

كما تعادل بنفس النتيجة مع فنلندا.
وخ��ال مسيرته التي ب��دأت قبل 21 ع��ام��اً سجل 
منتخب أندورا أربعة انتصارات فقط كان آخرها الفوز 

الودي على سان مارينو 2-0 في فبراير املاضي.

عادت فرنسا، وصيفة كأس أوروبا، بالنقاط 
من أرض لوكسمبورغ بالفوز عليها 3-1 السبت 
في اجلولة اخلامسة من مباريات املجموعة 
األولى ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة إلى 

كأس العالم روسيا 2018.
بعد خ��روج ح��ارس لوكسمبورغ انطوني 
موريس مصاباً )21(، افتتحت فرنسا التسجيل 

عبر أوليفييه جيرو )28(.
لكن لوكسمبورغ التي حتتل املرتبة األخيرة 
في املجموعة بنقطة واح��دة؛ فاجأت الضيوف 
وعادلت بركلة جزاء ألوريليان جواكيم )34(. 
وهذا أول هدف للوكسمبورغ في مرمى فرنسا 
في سبع مباريات في تصفيات كأس العالم منذ 

.1965
ورد الديوك التحية من النقطة عينها عبر 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني أنطوان غريزمان 

قبل االستراحة )37(.
وف��ي الشوط الثاني، حقق جيرو الثنائية 
برأسية بعد عرضية من مندي )77(، رافعاً 
رصيده إلى 23 هدفا دولياً في املركز العاشر 

للهدافني التاريخيني.
ف��ي املجموعة األول���ى أي��ض��اً، تعقدت آم��ال 
هولندا، وصيفة 2010 وثالثة 2014، بالتأهل 
للمرة احلادية عشرة في تاريخها، بعد سقوطها 

خارج ملعبها أمام بلغاريا بهدفني دون رد.
وأنزلت بلغاريا )9 نقاط( هولندا عن املركز 
الثالث )7 نقاط(، فيما احتفظت فرنسا )13 
نقطة( بالصدارة وبفارق 3 نقاط عن السويد 
الثانية )10 ن��ق��اط( ال��ت��ي سحقت ضيفتها 

بياروسيا 0-4.
وعززت السويد حظوظها ببلوغ النهائيات 
للمرة األول��ى منذ 2006 بفوزها الكبير على 
ضيفتها بياروسيا خامسة الترتيب برباعية 
نظيفة سجلها اميل فورسبرغ )19 من ركلة 
جزاء و49( وماركوس بيرغ )57( وايزاك ثالني 

.)78(
ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب املركز 
األول في كل من املجموعات التسع، فيما يلعب 
أفضل ثمانية منتخبات حلت في املركز الثاني 
امللحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات 
ليصبح املجموع العام 13 منتخباً من القارة 

جيرو تألق مع الديوك الفرنسية وأحرز هدفنياألوروبية إضافة إلى روسيا املضيفة.

ديل بوترو يصطدم 
بفيدرر في الدور الثالث 
من بطولة ميامي للتنس

يصطدم العب التنس األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو، 
بالنجم السويسري روجير فيدرر، في ال��دور الثالث لبطولة 

ميامي لتنس األساتذة ذات ال�1000 نقطة.
وتأهل ديل بوترو، املصنف 34 على العالم، إلى الدور الثالث 
بفوزه على الهولندي روبن هاسه بواقع 6-2 و6-4 في ساعة 

و21 دقيقة.
أما فيدرر، املصنف السادس على العالم، فوصل إلى الدور 
الثالث بانتصاره على األمريكي فرانسيس تيافوي 6-7 )2-7( 

و6-3 في ساعة و12 دقيقة.
وعن هذه املواجهة املنتظرة، قال ديل بوترو: »هذا هو النوع 

من املنافسات التي يود املرء أن يخوضها«.

سان لورنزو يهزم كيلميس 
ويعادل رصيد بوكا 
الدوري األرجنتيني

تغلب فريق سان لورنزو على ضيفه كيلميس 3-0، ليعادل 
رصيد متصدر ال��دوري األرجنتيني بوكا جونيورز، وذلك في 

إطار اجلولة ال�17 من البطولة.
وحملت ثاثية س��ان ل��ورن��زو توقيع إزيكييل سيرويتي 
)ق76(، وإزيكييل أفيا )ق79(، ونيكوالس باندي )ق90(، 
ليرتفع رصيد الفريق إلى 34 نقطة في وصافة البطولة، بفارق 
األهداف خلف بوكا جونيورز الذي يحل ضيفاً على سان مارتني 

دي سان خوان.
وبهزميته جتمد رصيد كيلميس عند 19 نقطة في املركز ال�22.

أحرز روميلو لوكاكو هدفا قرب النهاية ليقود بلجيكا 
للتعادل 1-1 مع ضيفتها اليونان التي أنهت اللقاء 
بتسعة العبني في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم 

السبت.
واستدار لوكاكو وسدد داخل املرمى في الدقيقة 89 
ليتعادل لبلجيكا متصدرة املجموعة الثامنة بالتصفيات 
بينما جاء هدف اليونان بواسطة كوستاس ميتروجلو 
بعد 18 ثانية من بداية الشوط الثاني في أول هجمة 

مرتدة خطيرة للفريق الزائر.
واستغلت بلجيكا، التي افتقدت الثنائي املصاب 
إي��دن ه���ازارد وكيفن دي ب��روي��ن، ط��رد باناجيوتيس 
تاتشسيديس في الدقيقة 65 بسبب حصوله على البطاقة 
الصفراء الثانية وشنت هجوما متواصا على دفاع 

اليونان.
كما تعرض اليوناني جيورجوس تزافياس للطرد 
بعدما نال اإلنذار الثاني خال شجار وقت في الوقت بدل 

الضائع.
واكتسحت بلجيكا باقي املنافسني ف��ي املجموعة 
وسجلت 21 هدفا مقابل هدف واحد فقط هز شباكها بينما 

دخلت اليونان املباراة بسجل نظيف من الهزائم.
وخاضت بلجيكا املباراة الثانية فقط منذ 2012 دون 
ه��ازارد ودي بروين معا وهما من أكثر العبي الوسط 

إبداعا في الفريق.
وفي ظل غياب توماس مونييه الظهير األمين أيضا 
اعتبر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن املباراة متثل 
أصعب اختبار بالنسبة له خال توليه املسؤولية على 

مدار ثمانية أشهر.

لكن م��ع مشاركة اخلطير دري���س ميرتنز ورادي���ا 
ناينجوالن في مركزي هازارد ودي بروين ظهرت بلجيكا 
قادرة على السيطرة رغم أنها حصلت على فرصتني فقط 

خال الشوط األول املتوسط عن طريق مروان فيايني.
واحتفل العبو اليونان في نهاية اللقاء إلظهار مدى 
سعادتهم باحلصول على نقطة واح���دة ف��ي ضيافة 

املنتخب املرشح للتأهل.
ولدى بلجيكا 13 نقطة وتتقدم بنقطتني على اليونان 

بينما متلك البوسنة عشر نقاط.

 مارتينيز مستاء من اآلداء
من جهته أعرب املدير الفني ملنتخب بلجيكا، اإلسباني 
روبرتو مارتينيز، عن أسفه إزاء األداء الذي قدمه العبوه 
أم��ام ضيفه اليوناني بعد أن اقتنص تعادالً صعباً في 

الرمق األخير من املباراة.
وق��ال مارتينيز: »ك��ان علينا أن نقدم أداء أفضل من 
ذلك.. هذا ليس األداء الذي كان ينبغي أن نقدمه.. كنا نعلم 

أن اليونانيني سيلعبون هكذا وسمحنا لهم بذلك«.
واعتبر امل��درب اإلسباني أن فريقه ك��ان يفتقر إلى 
العمق، وأوضح: »أعتقد أننا لم نخترق بالشكل الكافي، 

كنا نتحرك على نفس الوتيرة أكثر من الازم«.
وعلى اجلانب اإليجابي، أب��رز مارتينيز أن فريقه 
متكن من إنقاذ نقطة بالهدف الذي سجله روميلو لوكاكو 
)ق89(، لتحافظ بلجيكا بذلك على صدارة املجموعة ال�8 
ب�13 نقطة، في حني تستعيد اليونان الوصافة بفارق 

نقطتني فقط.

لوكاكو يهدي بلجيكا التعادل أمام اليونان في تصفيات كأس العالم

فرحة لوكاكو بهدف التعادل للمنتخب البلجيكي

يتفوق استاد اليانز ارينا معقل 
فريق بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم على ماعب أندية تشيلسي 
وأرسنال االنكليزيني وريال مدريد 

وبرشلونة اإلسبانيني.
 transfertmarkt ذكر موقع
اخلميس أن ملعب آليانز آرينا 
معقل نادي بايرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم حطم الرقم القياسي 
ف��ي نسبة احل��ض��ور اجلماهيري 
متفوقاً بالتالي على أكبر املاعب 
األخ����رى ف��ي ال��ب��ط��والت اخلمس 
الكبرى )إنكلترا وإسبانيا وايطاليا 

وفرنسا وأملانيا(.
وأش��ار املوقع إل��ى أن��ه في أخر 
173 مباراة متتالية خاضها فريق 
بايرن ميونخ على أرض��ه، كانت 
أم��ام م��درج��ات مليئة، حيث بلغ 
عدد اجلماهير 75 ألف متفرج وهي 
طاقة سعة امللعب لتبلغ نسبة 
احل��ض��ور 100 باملئة وه��و رقم 

قياسي.
وتعود امل��رة الوحيدة التي لم 
تتكظ فيها مدرجات أليانز آرينا 
بجماهير الفريق إل��ى 30  يونيو 
عام 2007 عندما شهدت املدرجات 
خ��ال م��ب��اراة ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري 
وضيفه بوخوم حضور 60 ألف 

متفرج.
ويحتل استاد نادي فرايبورغ 
املنتمي ل��ل��دوري األمل��ان��ي وال��ذي 
تبلغ طاقة استعابه 24 ألف متفرج 

امل��رك��ز ال��ث��ان��ي وق��د سجل معدل 
احلضور فوق مدرجاته 23.942 
متفرجاً أي بنسبة )99.76 باملئة(، 
يليه اس��ت��اد س��ت��ام��ف��ورد بريدج 
مسرح نادي تشيلسي االنكليزي 
في املركز الثالث بنسبة حضور في 
املدرجات بلغت 41.528 متفرجاً 

وبنسبة 99.75 باملئة.
وج���اء ملعب االم���ارت )ن��ادي 
ارسنال( في املركز الرابع مبعدل 
حضور جماهيري )99.55 باملئة( 
وبعده استاد أولدترافورد )نادي 
مانشستر يونايتد( بنسبة 99.53 

باملئة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن أن ف��ري��ق 
ي��وف��ن��ت��وس ه��و األك��ث��ر تنافسية 
في ايطاليا وخارجها اال أن معقله 
»ي��وف��ن��ت��وس س��ت��ادي��وم« اكتفى 
بالتواجد بني ال�25 األوائ��ل ألكثر 
املاعب اكتظاظا بنسبة 96.4 باملئة.

ملعب سانتياغو بيرنابيو 
مسرح نادي ريال مدريد االسباني 
وال��ذي سيستضيف لقاء العودة 
مع الفريق البافاري في ربع نهائي 
دوري أبطال أوروب��ا بلغت نسبة 
احلضور في امل��درج��ات 68.446 
ألف متفرج أي مبعدل 80.1 باملئة.

ول��م يحقق اس��ت��اد الكامب نو 
معقل فريق برشلونة االسباني 
وال��ذي يعد من بني أكبر املاعب 
في أوروب��ا بطاقة استعاب تبلغ 
)99.354 أل���ف م��ت��ف��رج( س��وى 
78.5 ب��امل��ئ��ة ومب��ع��دل حضور 
جماهيري ق��ارب على )77.970 

ألف متفرج(.
وبلغت نسبة حضور املشجعني 
في بارك دو برانس اخلاص بنادي 
ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي 
)93 ب��امل��ئ��ة( وه���ي األع��ل��ى في 

الدوري الفرنسي.

ملعب اليانز ارينا

»اليانز ارينا«.. امللعب األكثر اكتظاظًا 
باجلماهير في أوروبا
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هولندا تعقد مهمتها في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد السقوط أمام بلغاريا

جيرو يثبت جدارته ويقود فرنسا للفوز على لوكسمبورغ بثالثية

58 هزمية متتالية... أندورا حتصد  بعد 
أول نقطة لها

يعتزم نادي شيكاغو فاير األمريكي تقدمي العبه اجلديد 
األملاني باستيان شفاينشتيغر إلى وسائل اإلعام واجلماهير 
هذا األسبوع قبل بدايته احملتملة مع الفريق السبت املقبل، 
حسبما أفادت صحيفة شبورت بيلد األملانية الرياضية اليوم 

السبت.
ونقلت الصحيفة تصريحاً للمتحدث عن النادي األمريكي 
فرانك سترانزل، أن النادي يعتزم تقدمي شفاينشتيغر من 

خال مؤمتر صحافي األربعاء املقبل.
وخضع الاعب األملاني املخضرم للفحوص الطبية في 
ميونخ، على أن يستكمل النادي األمريكي خال األيام القليلة 

املقبلة تفاصيل تقدميه إلى وسائل اإلعام واجلماهير.

شيكاغو يقدم 
شفاينشتيغر األربعاء

شفاينشتيغر


