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»NBA« غولدن ستايت 10 على 10 في الـ
حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب املوسم املاضي فوزه 
العاشر منذ انطالق املوسم احلالي في الدوري االميركي لكرة 
السلة للمحترفني بتغلبه على مينيسوتا متبروولفز 116-129 

بفضل 46 نقطة لنجمه ستيف كوري.
وسجل كوري 21 نقطة في الربع االول ليقود فريقه الى رقم 

قياسي من االنتصارات املتتالية في مطلع املوسم، علما ان 
رقمه القياسي السابق كان 9 انتصارات في موسم 1960-
1961 والذي كان يقوده في تلك الفترة االسطورة ويلت 

تشامبيرالين.
وكان كوري افضل العب املوسم املاضي سجل معدال مقداره 
35 نقطة في املباريات الست االولى لفريقه هذا املوسم لكنه 

فشل في تخطي حاجز الثالثني نقطة في مبارياته الثالث 
االخيرة قبل ان يضرب بقوة ضد مينيسوتا.

وبحسب النقاد فإن غولدن ستايت مرشح لتحطيم الرقم 
القياسي في عدد االنتصارات في املوسم العادي واملسجل 

باسم شيكاغو بولز موسم 1995-96 )72 فوزا(.

وقال كوري »اجلميع يتحدث عن هذا الرقم القياسي، سيكون 
االمر رائعا لو جنحنا في حتقيقه لكن ال فائدة من احلديث 

عنه اآلن فشهر ابريل اليزال بعيدا«.
وتابع »األولوية االن تكمن في تطوير مستوانا لكي نكون 

مستعدين عندما ينطلق البالي اوف لنكون في افضل 
مستوى لنا«.

اما افضل مسجل في صفوف اخلاسر فكان اندرو ويغينز 
)19 نقطة( واضاف كارل انطوني تاونز 17 نقطة و11 متابعة 

واملهاجم االحتياطي محمد شاباز 16 نقطة.
ولم يتأثر ميامي هيت بغياب جنمه دواين وايد ألسباب عائلية 

وحقق فوزا مثيرا على يوتا جاز 91-92.
وسجل كريس بوش 25 نقطة باالضافة الى جناحه في 8 

متابعات واربع متريرات حاسمة.
 وساهم كل من براندون نايت واريك بليسدو في فوز 

فينيكس صنز على لوس اجنيليس كليبرز 118-104 بتسجيل 
األول 37 نقطة )رقم قياسي شخصي( واضافة الثاني 26 نقطة.

إبراهيموڤيتش: أنا وضعت فرنسا 
والسويد على خارطة كرة القدم العاملية

»فيفا« تغّرم وتنذر 
رئيس االحتاد اإلسباني

قنبلة تخلي فندق
املنتخب األملاني

قال السويدي زالتان إبراهيموڤيتش مهاجم باريس 
سان جرمان اول من امس إنه وضع فرنسا على خريطة 

كرة القدم العاملية.
وقبل استضافة الس����ويد للدمنارك في ذهاب ملحق 
التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبا 2016 قال مهاجم سان 
جرمان للصحافيني »أود اللع����ب في بطولة أوروبا في 
فرنسا«. وأضاف »لعبت هناك ملدة أربع سنوات. وضعت 
السويد على خريطة كرة القدم العاملية واآلن وضعت فرنسا 
أيضا«.وأملح إبراهيموڤيتش إلى أن مواجهة الدمنارك قد 
تكون األخيرة له مع الس����ويد. وقال »هل سينتهي األمر 
بعد امللحق؟ حسنا س����نرى. إذا كنتم تسألون اآلن؟ ال. 

إذا كنتم تسألون بعد امللحق؟ فال أعرف«.
وجتاهل إبراهيموڤيتش هداف املنتخب السويدي 
عبر العصور حقيقة أنه لم يسجل من قبل في مرمى 
الدمنارك التي تستضيف لقاء العودة يوم الثالثاء 
املقبل. وقال »هذا ال يعني أي شيء. ستكون هناك 
أهداف عندما تكون هناك أهداف. إذا صنعنا الفرص 

ستكون هناك أهداف«.

اتخذت الغرفة القضائية التابعة للجنة األخالق املستقلة 
برئاس����ة هاني يواكيم إيكرت قرارا بفرض غرامة على 
نائ����ب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ورئيس 
االحتاد اإلس����باني انخل ماريا فيار لونا أمس، كما أعلن 

االحتاد الدولي.
كما قررت إيقاف جان غي بليز مايوالس، نائب رئيس 
االحتاد الكونغولي، وبادجي مومبو وانتيتي، األمني العام 
لالحتاد الكونغولي، ملدة 6 أشهر. وصدرت هذه القرارات 
بناء على التحقيقات التي أجرتها جلنة التحقيقات التابعة 
للجنة اإلخالقيات برئاسة كورنيل بوربلي. وقد توصلت 
التحقيقات الى تورط مايوالس وانتيتي في أفعال تنتهك 
املادة 12 )القواعد العامة للس����لوك( واملادة 20 )عرض 
وقبول الهدايا واملزايا األخرى( من ميثاق أخالقيات فيفا، 
وذلك في كونغرس عام 2015. وقد مت إيقاف املس����ؤولني 

ملدة 6 أشهر.
أما فيار لونا فقد تقاعس عن االلتزام بالقواعد العامة 
للسلوك املنوطة مبسؤولي كرة القدم في سياق التحقيقات 
فيما يخص عروض استضافة نسختي 2018 و2022 لكأس 
العالم. ونظرا ألنه أفاد الحقا بالتزامه بالتعاون وأظهر 
اس����تعداده لذلك، فقد اكتفت الغرفة بتوجيه حتذير له 

وفرض غرامة عليه تبلغ 25 ألف فرنك سويسري.

أخلت السلطات الفرنسية اول من امس الفندق الذي 
يقيم فيه أعضاء املنتخب األملاني لكرة القدم بالعاصمة 

باريس، بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة.
وجاء ذلك قبل ساعات من املباراة الودية التي جمعت 

املنتخبني أول من امس.
وغادر الالعبون وأعضاء اجلهاز الفني للمنتخب األملاني 
الفندق الواقع بالقرب من مركز مالعب »روالن غاروس« 
للتنس، فيما تواصلت استعدادات الفريق األملاني بطل 

العالم للمباراة على ملعب »استاد دو فرانس«.
وذكر مس����ؤولو البعثة األملانية أن املنتخب سيظل 
خارج الفندق لنحو ثالث ساعات، حيث بدأت أجهزة األمن 
عملية البحث عن أي متفجرات يحتمل وجودها بالفندق، 

إثر تلقي الشرطة تهديدا من مجهول عبر الهاتف.
جنم غولدن ستايت ووريرز ستيف كوري سجل 46 نقطة في املباراة      )أ.پ(

االكوادور تنفرد بالصدارة.. كولومبيا وتشيلي »حبايب«
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم 2018

انف����ردت االكوادور بصدارة ترتيب تصفيات قارة امي����ركا اجلنوبية املؤهلة الى مونديال 
روس����يا 2018 بفوزها على االوروغواي 2-1 في كيتو ضمن منافسات اجلولة الثالثة. والفوز 

هو الثالث لالكوادور منذ انطالق التصفيات فانفردت بالصدارة بتسع نقاط.
ووجد منتخب االوروغواي الذي اس����تمر غياب هدافه لويس سواريز عن صفوفه إليقافه 
8 مباريات رس����مية اثر قيامه بعض مدافع منتخب ايطالي����ا جورجيو كييليني في مونديال 

البرازيل، صعوبة في احتواء هجمات االكوادور املتواصلة واستقبلت شباكه هدفا اول 
سجله فيليبي كاس����ييدو عندما تابع كرة عرضية من زميله خوان باريديس داخل 

الشباك من مسافة قريبة )23(.
لكن االوروغواي جنحت في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة 

رأسية ملهاجم باريس سان جرمان ادينسون كافاني 
الذي ارتقى لركلة حرة انبرى 

لها نيكوالس لويديرو )49(. 
بيد ان الكلمة االخيرة كانت 
ألصحاب االرض بواس���طة 

فديل مارتينيز )59(.

كولومبيا تعود بنقطة ثمينة من تشيلي

انتزعت كولومبيا نقطة ثمينة من تشيلي في عقر دار االخيرة في سانتياغو 
بتعادلها معها 1-1 لتحرمها من حتقيق فوزها الثالث على التوالي.

وسجل ارتورو فيدال هدف تشيلي بطلة اميركا اجلنوبية في البطولة 
التي استضافتها على ارضها في يوليو املاضي )44(، قبل ان يدرك جنم 

ريال مدريد خاميس رودريغيز )67( التعادل لكولومبيا. ورفعت تشيلي 
رصيدها ال����ى 7 نقاط وكولومبيا الى 4. وحقق املنتخب البوليڤي 

فوزه االول عندما سحق ضيفه الڤنزويلي 4-2 في الباز.
وتقدمت بوليڤيا بهدفني سريعني عبر رودريغو رامالو )19( 
وخوان كارلوس ارتشي )23 من ركلة جزاء(، وقلصت ڤنزويال 

الفارق عبر ماريو روندون )32(، قبل ان يعيد رامالو الفارق الى 
سابق عهده في الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع للشوط 
االول. وعززت بوليڤيا تقدمها مطلع الش����وط الثاني بالهدف 
الراب����ع وحمل توقيع رودي كاردوزو فرنانديز )49(، وقلصه 

ريشار بالنكو بعد 6 دقائق.
وه����و الفوز االول لبوليڤيا بعد خس����ارتني متتاليتني امام 
ضيفته����ا االوروغواي ومضيفتها االك����وادور بنتيجة واحدة 
0-2، فيما منيت ڤنزويال باخلس����ارة الثالثة على التوالي بعد 

س����قوطها امام ضيفتها الپاراغ����واي 0-1 ومضيفتها 
 العب أوروغواي سيباستيان كوتس يسيطر على الكرة واالكوادوري ميلر بوالنوس »طاير«البرازيل 3-1.

سيكون دربي اس����كندينافيا بني السويد والدمنارك في واجهة 
مباريات ذهاب ملحق التصفيات املؤهل إلى نهائيات كأس اوروبا 
2016 املقررة الصيف املقبل في فرنسا اليوم في سولنا. كما تلعب 
أوكرانيا مع س����لوڤينيا في لفيف، قبل أن تقام مباريات اإلياب في 

15 و16 و17 نوفمبر اجلاري.
في النزال االسكندينافي، متلك الدولتان املرتبطان بجسر اوريسوند 
بني كوبنهاغن وماملو تاريخا من املواجهات في املسابقات القارية. 
ففي نسخة 1992، خس����رت الدمنارك في الدور األول أمام السويد 
1-0 قبل أن حترز اللقب مبفاجأة كبرى، فيما رفعهما التعادل 2-2 
في نسخة 2004 في البرتغال إلى ربع النهائي على حساب ايطاليا. 
وفي تصفيات 2008 في كوبنهاغن عام 2007، توقفت املباراة بعد 
اقتحام مش����جع دمناركي امللعب واعتدائه على حكم احتسب ركلة 
جزاء للس����ويد وطرد الدمناركي كريس����تيان بولسن للكمه 
ماركوس روزنبورغ. وخرجت الدمنارك فائزة على 
الس����ويد في املواجهات األربع األخيرة بينهما 

ومن دون أن تهتز شباكها. 
وحلت الس����ويد ثالثة في املجموعة 
الس����ابعة التي بدت ف����ي متناولها 
لكنه����ا تخلفت في نهاية املطاف 
بف����ارق 10 نقاط عن النمس����ا 
املتصدرة و8 عن روس����يا 
الثاني����ة، وهي ستس����عى 
جاهدة إلى عدم التفريط 
بفرصة بلوغ النهائيات 
للمرة اخلامسة على 
والسادسة  التوالي 
ف����ي تاريخها، علما 
بأن افض����ل نتيجة 
لها تبقى وصولها إلى 
نصف النهائي عام 1992 
حني انتهى مشوارها أمام 
التي خسرت  أملانيا )3-2( 
امللحق  أم����ام منافس  النهائي 
ابراهيموفيتش  بالنسبة لزالتان 

ورفاقه، الدمنارك ثالثة املجموعة التاسعة خلف البرتغال والبانيا 
والباحثة عن التأهل التاسع في تاريخها. ويقود السويد افضل العب 
عش����ر مرات في البالد الهداف ابراهيموفيتش صاحب 9 اهداف في 
6 مباريات مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي هذا املوسم و8 
أهداف في التصفيات من اصل 59 في 109 مباريات دولية، محاوال 
حتقي����ق نتيجة طيبة على ارضه قبل خ����وض فريق املدرب اريك 

هامرين لقاء االياب بعيدا من قواعده.
من جهتها، يغيب عن الدمنارك العب وسط هانوڤر األملاني ليون 

اندرس����ون الذي تعرض جلرح سكني بيده احتاج جلراحة. 
وقال مدرب الدمنارك مورتن اولسن: »يسرني حصولنا 

على فرصة احلس����م على ارضن����ا«. وفي املباراة 
الثانية ال متلك اوكراني����ا ذكريات جميلة مع 

التصفيات، فقد خسرت  سلوڤينيا في 
امامها في ملحق 2000 عندما تأهلت 

ألول مرة في تاريخها إلى البطولة 
القارية )2-1 ذهابا و1-1 إيابا(، 

كما سقطت أمام فرنسا في 
ملحق مونديال 2014. 

المجر تهزم مضيفتها 
النروج

منتخب  خسر 
النروج لكرة القدم 

أمام نظيره املجري 1-0 
في اوسلو في ذهاب احمللق. 

وسجل الزلو كالينهايسلر )26( 
اله����دف، وتقام مباراة اإلياب غدا في 

بودابست.
على ملعب اولوفال ش����تاديون، سجلت املجر 

هدف املب����اراة الوحيد بعد متريرة م����ن اجلهة اليمنى 
أرسلها آدم شاالي إلى كالينهايسلر داخل املنطقة أصلحها 
األخير بيمناه وتابعها قوية بيسراه لم يستطع احلارس 
النروجي نيالند التصدي لها وحتولت من يده اليمنى إلى 

الزاوية اليمنى )26(.

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
ملحق »يورو 2016«

أبوظبي الرياضيةHD3 8أوكرانيا � سلوڤينيا 
أبوظبي الرياضيةHD3 10:45السويد � الدمنارك

في ملحق »يورو 2016«

السويد والدمنارك.. »ديربي إسكندينافي« 


