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أحرز النجم البوس���ني إيدين دزيكو هدفا 
في الدقائق األخيرة، لينقذ منتخب بالده من 
السقوط في فخ اخلسارة أمام ضيفه منتخب 
أيرلندا ويقوده للتعادل 1/1 في ذهاب امللحق 
الفاصل املؤهل لبطولة »يورو 2012« لكرة القدم 

املقرر إقامتها بفرنسا الصيف املقبل.
وتقدم املنتخب اإليرلندي بهدف حمل توقيع 
روبرت برادي في الدقيقة 82، عبر تسديدة من 
داخل منطقة اجلزاء، قبل أن يدرك دزيكو التعادل 

سريعا للبوسنة قبل النهاية ب� 5 دقائق.
واقترب املنتخب األيرلندي بذلك من التأهل 
إلى النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه والثانية 
على التوالي، حيث يكفيه التعادل السلبي في 

طرح نادي ري���ال مدريد 
االسباني تذاكر مخفضة للقاء 
الكالسيكو القادم يوم السبت 

21 اجلاري.
املاركا  وأضافت صحيفة 
اإلسبانية ان النادي قد عرض 
املواق���ع اإللكترونية  عل���ى 
واملتاجر الرسمية 1000 تذكرة 
مخفضة ملن يرغب في احلضور 

الى تلك املباراة املميزة.
ويسعى »امللكي« الى تفادي 
السوق السوداء لبيع التذاكر 
التي قد تصل من 150 يورو 
ال���ى 700 يورو وه���و ما ال 
يرضي املسؤولني عن تنظيم 

املباريات.
املتوق���ع ان ميتلئ  ومن 
ملعب »السنتياغو برنابيو« 

صوت أعضاء مجلس االحتاد الدولي أللعاب 
القوى على إيقاف روسيا مؤقتا من جميع املنافسات 
الدولية بعد االتهامات التي وجهتها إليها الوكالة 
العاملية ملكافحة املنشطات بشأن التالعب بنتائج 

فحوصات رياضييها.
ولم يحدد مجلس االحتاد الدولي مدة اإليقاف، 
كما انه أبق���ى الباب مفتوحا أمام احتمال إيقاف 
عدائني روس عن املش���اركة ف���ي دورة األلعاب 
األوملبية في ريو دي جانيرو بعد نحو 9 أش���هر 
من اآلن. وصوت 22 عضوا مع العقوبة وامتنع 
عض���و واحد عن ذلك فقط م���ن أصل 27 عضوا 
يش���كلون مجلس االحتاد. وقال رئيس االحتاد 
الدولي االجنليزي سيباستيان كو »كنا نتعامل 
اليوم مع فشل )االحتاد الروسي أللعاب القوى(، 
واتخذنا قرارا بإيقاف روس���يا مؤقتا«، مضيفا: 

مباراة العودة التي ستقام مبلعبه االثنني املقبل، 
فيما يتعني على البوس���نة الفوز أو التعادل 
اإليجابية بنتيجة تزيد على 1/1، من أجل التأهل 

للبطولة للمرة األولى في تاريخها.
وحصل منتخب البوسنة على املركز الثالث 
في املجموعة الثانية التي تأهل عنها منتخبا 
بلجيكا وويلز، فيما نال منتخب إيرلندا املركز 
نفسه في املجموعة الرابعة التي شهدت صعود 

منتخبا أملانيا وپولندا.

حقق كليفالند كاڤالييرز افضل بداية له منذ 39 
عاما عندما حصد فوزه الثامن على التوالي على 
حساب مضيفه نيويورك نيكس 90-84 ضمن 

دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وهذا الفوز الثاني لكليفالند على نيكس في 
تسعة ايام، ليرفع كليفالند صدارته في املجموعة 
الوسطى الى 8 انتصارات مقابل هزمية واحدة، وهي 

بداية مماثلة ملشواره في موسم 1977-1976.
على ملعب »ماديسون« قلب كليفالند تأخره 
في الربع االخير وحقق بداية قوية بفضل الثنائي 
ليبرون جيمس )31 نقطة( ومو وليامس )20 نقطة(. 
وس����جل الثنائي 21 نقطة من اصل 24 لكليفالند 

في الربع احلاسم مقابل 12 لكارميلو انطوني )26 
نقطة( ورفاقه، علما بأن انطوني اكتفى بتسجيل 4 
نقاط في الربع االخير. وحقق انديانا بيسرز فوزه 
الثالث على التوالي على حساب ضيفه مينيسوتا 
متبروولف����ز 107-103 على ملعب »بانكرز اليف 
فيلدهاوس«. وتابع جنم انديانا بول جورج اداءه 
املميز مسجال 29 نقطة، واضاف مونتا اليس 24 
فيم����ا كان زاك الفني واندرو ويغنز االفضل لدى 
اخلاسر مع 26 نقطة. وعاد النجم كوبي براينت 
الى تشكيلة لوس اجنيليس ليكرز لكنه سجل 5 
نقاط في الش����وط الثاني من خسارة فريقه امام 

ضيفه داالس مافريكس 82-90.

»انه���ا أقصى عقوبة ميكن ان نطبقها في الوقت 
احلالي«. وتابع كو: »ولكننا ناقشنا واتفقنا على 
ان النظام كله قد أفشل الرياضيني، ليس فقط في 

روسيا، بل في أنحاء العالم«.
وأوضح رئيس االحتاد الدولي ايضا »كانت 
هذه دعوة مخزية ألنه من الواضح ان الغش على 

أي مستوى لن يتم التسامح به«.
وكانت الوكالة العاملية دانت في تقرير نشرته 
االثنني نظاما شامال للمنشطات في روسيا متهمة 
رئيس املختبر الروسي غريغوري رودتشنكوف 
بالضلوع فيه لتنشيط الرياضيني ويتضمن بشكل 
خاص قيام املختبر بتدمير نتائج اختبارات إيجابية 
ملواد منشطة. وطالبت الوكالة العاملية ملكافحة 
املنش���طات في الوقت ذاته بإيقاف ألعاب القوى 

الروسية عن املشاركة في جميع املسابقات.

)رويترز( دزيكو ينقذ بالده في الدقائق األخيرة   

احلسم في اإلياب بني البوسنة وإيرلندا

»امللكي« يخفض تذاكر »الكالسيكو«

» NBA« أفضل بداية لكاڤالييرز منذ 39 عاماً في

إيقاف  مؤقت لروسيا من االحتاد الدولي للقوى

»الديوك« أرعبت أبطال العالم.. و»اآلزوري« ترنح

املاتادور »عذّب« األسود الثالثة
لّقن منتخب فرنسا لكرة 
القدم ضيفه االملاني بطل العالم 
درسا مهما بفوزه عليه 0-2 
في املب����اراة الدولية الودية 
التي اقيمت في باريس قبل 8 
اشهر من استضافة االول كأس 
اوروبا 2016. على ستاد فرنسا 
الدولي في ضاحية سان دوني 
الباريسية، دانت السيطرة في 
الشوط االول ملنتخب »الديوك« 
على حساب ابطال العالم 2014 
رغم غياب ابرز عنصرين عن 
التشكيلة كرمي بنزمية مهاجم 
ريال مدريد وماتيو فالبوينا 

جنم ليون.
وانتظ����ر اصحاب االرض 
حتى الوقت االضافي من الشوط 
االول الفتتاح التسجيل بعد 
ان هرب مارسيال من مدافعني 
اثنني ومرر كرة عرضية الى 
جيرو الذي تابعها بيسسراه 
في الشباك )46(.  وفي الشوط 
الثاني، مال����ت الكفة لصالح 
االملان الذين تفوقوا ميدانيا 
وتخلفوا نتيجة، حيث استطاع 
اندريه-بي����ار جينيك بديل 
جيرو، ان يضيف الهدف الثاني 
)86(، وانهى منتخب اسبانيا 
مسلس����ل انتصارات ضيفه 
االجنليزي بفوزه عليه 2-0 في 
اليكانتي. وسجل ماريو غاسبار 
)72( وسانتي كازورال )84( 
الهدفني ل����� »املاتادور« وكان 
املنتخبان حجزا بطاقتيهما الى 
نهائيات كأس اوروبا 2016 في 

فرنسا، وتأتي خسارة االسود 
الثالثة بإشراف املدرب روي 
هودجسون بعد مسيرة رائعة 
من 15 فوزا متتاليا و10 منها 
في التصفيات املؤهلة الى كأس 
اوروبا ونال العالمة الكاملة 
)30 نقط����ة(، وحقق منتخب 
بلجيكا فوزا عريضا على ضيفه 

االيطالي 3-1 في بروكسل.

على ملعب امللك بودوان، 
افتتحت ايطاليا التسجيل في 
وقت مبكر بواسطة انطونيو 
كاندريفا)3(، وردت بلجيكا 
بعد وقت قليل عن طريق ركلة 
ركنية تابعها يان فيرتونغن 
برأسه)13(، وفي الشوط الثاني، 
تقدمت بلجيكا عبر كيفن دي 
بروين)74(. وعزز باتشواي 

فوز اصحاب االرض بالهدف 
الثالث بعد متريرة بينية من 
يانيك كاراس����كو)82(، وعاد 
منتخب هولندا من كارديف 
بفوز عل����ى مضيفه الويلزي 
3-2. وسجل جو ليدلي )45( 
وامير هوس )70( لويلز، وباس 
دوست )32( واريني روبن )54 

و81( لهولندا.

كالسيكو أميركا اجلنوبية ينتهي بالتعادل

بداية قوية ألميركا واملكسيك في تصفيات »كونكاكاف املونديالية«
حققت الواليات املتحدة واملكس���يك بداية طيبة في الدور 
الرابع من تصفيات كونكاكاف املؤهلة الى مونديال روس���يا 
2018 لك���رة القدم فيما منيت جامايكا بخس���ارة مفاجئة امام 

ضيفتها بنما.
في املباراة االولى، سحقت الواليات املتحدة ضيفتها سانت 
فنسنت وغرينادين 6-1 على ملعب »بوش« في سانت لويس. 
وسجل للفائز بوبي وود )11( وفابيان جونسون )29( وجوزيه 
التيدور )31 و74( وجيف غوردون )51( وجياس���ي زارديس 

)58(، وللخاسر اوليكس اندرسون )5(.
وتص���درت الواليات املتحدة املجموع���ة الثالثة الى جانب 
ترينيداد وتوباغو الفائزة على ارض غواتيماال 2-1 على ملعب 
»استاديو ماتيو فلوريس«. وسجل للفائز خاليم هايالند )67( 
وكنوين جونز )80(، ولغواتيماال كارلوس ميخيا ديل س���يد 
)90(. كما حققت املكس���يك بطلة الكأس الذهبية 2015، بداية 
طيبة في املجموعة االولى بفوزها على ضيفتها السلڤادور 0-3 
على ملعب »ازتيكا«. وسجل للمكسيك اندريس غواردادو )7( 

وهكتورهيريرا )42( وكارلوس فيال )64(.
وف���ي املجموعة عينها، فازت كندا على ضيفتها هندوراس 
1-0 على ملعب »بي س���ي باليس« ف���ي فانكوفر بهدف كايل 

الرين )38(.
وفي املجموعة الثانية، س���قطت جامايكا على ارضها امام 

بنما 2-0 على ملعب »اندبندانس بارك«.
وسجل للفائز ارماندو كوبر )43( وويس مورغان )52 خطأ 
في مرمى فريقه(. وضمن املجموعة عينها، فازت كوستاريكا 
على ضيفتها هايتي 1-0 على امللعب الوطني بهدف كريستيان 
غامبوا )29(. ويتأه���ل بطل ووصيف كل مجموعة الى الدور 
اخلامس احلاسم الذي يقام بنظام املجموعة ويتأهل منه اول 
3 منتخبات ال���ى املونديال ويخوض الرابع ملحقا دوليا امام 

خامس التصفيات اآلسيوية.

انتهى الكالس����يكو املنتظر في تصفيات اميركا اجلنوبية 
املؤهلة الى مونديال روس����يا 2018 لك����رة القدم بني األرجنتني 
وضيفتها البرازي����ل بالتعادل 1-1 فيما حققت البيرو اول فوز 

لها بالتصفيات على حساب الپاراغواي 0-1.
وعجزت األرجنتني عن حتقيق فوزها االول في 3 محاوالت، 
فاصبح رصيدها نقطتني في وصافة القاع، فيما رفعت البرازيل 
رصيدها الى 4 نقاط في املركز الرابع بفارق 5 نقاط عن االكوادور 

الوحيدة التي فازت مببارياتها الثالث حتى اآلن.
ومير التانغو في مرحلة حرجة خصوصا من الناحية الهجومية، 
اذ يغيب النجم ليونيل ميسي باالضافة الى سيرخيو اغويرو 

وكارلوس تيڤيز املصابني.
أما فريق املدرب دونغا، فقد استعاد مهاجمه نيمار بعد ايقافه 

ل� 4 مباريات، لكنه لم يكن مقنعا.
فبعد تأجيله 24 ساعة بسبب األمطار على ملعب مونومنتال 
ف����ي العاصمة بوينس ايرس، لم يكن لقاء العمالقني البرازيلي 
على مستوى التوقعات. وسيطرت األرجنتيني على مجربات 
الشوط االول، الى ان افتتح ايزيكييل الفيتزي مهاجم باريس 
سان جرمان الفرنسي التسجيل في الدقيقة 34. وكاد ايفر باينغا 
يعزز األرقام لفريق املدرب تاتا مارتينو لكن تسديدته األرضية 

من داخل املنطقة ارتدت من القائم البرازيلي األيسر )47(.
واستفاد السيليساو على أكمل وجه من إهدار بانيغا، عندما 
عادل األرقام بعد عرضية جميلة من الظهير داني الفيش تابعها 
من مس����افة قريبة جدا دوغالس )58(. وأنهت البرازيل، بطلة 
العالم خمس مرات، املواجهة ب� 10 العبني بعد طرد قلب دفاعها 

دافيد لويز لنيله إنذارا ثانيا.
وعلق دي ماريا بع����د املواجهة: »هذه النقطة أمام البرازيل 
كانت النظرة اليها مختلفة لو فزنا في اول مباراتني، لكن يتعني 

اآلن الفوز على ارض كولومبيا الثالثاء«.
من جهته، رأى مدرب البرازيل دونغا الي يلتقي فريقه مع 
ضيفته البي����رو الثالثاء في اجلولة الرابعة: »عرفنا صعوبات 
هجومية في الشوط االول، لكن دخول دوغالس كوستا )بايرن 
ميونيخ االملاني( شوش الدفاع االرجنتيني«.  ووقفت جماهير 
ملعب مونومنت����ال البالغة 50 ألف متفرج دقيقة صمت حدادا 

على ارواح ضحايا اعتداءات باريس.
وفي املباراة الثانية، التقط املنتخب البيروڤي أنفاسه بعد 
خسارتني، عندما احلق اخلس����ارة االولى بضيفته الپاراغواي 
1-0. على »استاديو ناسيونال دو ليما« سجل جيفرسون فارفان 
هدف الفوز في الدقيقة 20. ويتأهل اول 4 منتخبات في الترتيب 
النهائي مباشرة الى مونديال روسيا فيما يخوض اخلامس ملحقا 

دوليا مع بطل اوقيانيا.

عن اخره في يوم السبت املقبل 
وان يحض���ر 82 ألف متفرج 
ملشاهدة اللقاء املمتع واملنتظر 
من قبل عش���اق الس���احرة 

املستديرة.

تذاكر املوقعة املرتقبة 

غاسبار يسجل على طريقته  )أ.ف.پ(

من يوقف ليبرون؟  )أ.پ( 

هيرنانديز ومرور من مدافع السلڤادور  )أ.ف.پ(

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
ملحق »يورو 2016«
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