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قطع غولدن س����تايت ووريرز نصف الطريق نحو االحتفاظ بلقبه 
عندما سحق ضيفه ووصيفه املوسم املاضي كليفالند كافالييرز 77-110 
عل����ى ملعب »اوراكل ارينا« وأمام 19596 متفرجا في املباراة الثانية من 

الدور النهائي السبعني للدوري االميركي حملترفي كرة السلة.
وهو الفوز الثاني على التوالي لغولدن س����تايت ووريرز بعد االول 
على ارضه ايضا 104-89 اخلميس املاضي، وبات بحاجة الى انتصارين 
من املباريات اخلمس املتبقية لالحتفاظ باللقب. ويس����تضيف كليفالند 
كافالييرز املبارات����ني الثالثة والرابعة يومي األربعاء واجلمعة املقبلني، 
علما بأن الفائز في اربع مباريات يحرز اللقب. وفرض دراميوند غرين 
نفس����ه جنما للمباراة بتس����جيله 28 نقطة مع 7 متابعات و5 متريرات 
حاسمة، وأضاف النجم ستيفن كوري افضل العب في الدوري 18 نقطة 
مع 9 متابعات و4 متريرات حاس����مة في 25 دقيقة فقط حيث لم يلعب 

الربع األخير بعدما كان فريقه ضامنا الفوز من الربع الثالث.

اعلن جنم غولدن ستايت ووريرز بطل الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة السلة ستيفن كوري انه ميهل نفسه بضعة اسابيع التخاذ قرار 
املشاركة من عدمها في دورة االلعاب االوملبية املقررة في ريو دي جانيرو 
من 5 الى 21 اغس����طس املقبل. وقال كوري ف����ي تصريح ملوقع الدوري 
االميركي للمحترفني على شبكة االنترنت: »ال زلت ال أعرف حتى االن« 
وذلك في معرض رده على سؤال: »هل ستكون في ريو هذا الصيف؟«.

واضاف كوري الذي حقق رقما قياسيا في الدوري هذا العام بتسجيله 
402 نقطة من الثالثياث: »ال زلت ضمن التشكيلة االولية وال زلت ارغب في 
الذهاب الى ريو ولكن بشرط ان يكون ذلك القرار اجليد بالنسبة لي«.

وتاب����ع كوري افضل العب في الدوري في العامني االخيرين: »أمهلت 
نفس����ي بعض الوقت النني ال اعرف كيف سأش����عر بعد الدور النهائي، 

ولكننا سنعرف القرار بعد اسبوعني او ثالثة اسابيع«.
ولم يس����بق لكوري )28 عاما( املشاركة في دورة االلعاب االوملبية، 
ولكنه احد الالعبني الذين خاضوا مباريات كثيرة في الدوري االميركي 
للمحترفني منذ عامني، وهو استهل البالي اوف هذا العام باصابتني في 
الركبة والكاحل. يذكر أن كوري قاد الواليات املتحدة الى اللقب العاملي 
عامي 2010 و2014. ومن املتوقع ان يعلن االحتاد االميركي عن تشكيلته 
النهائية املش����اركة في االوملبياد واملكونة من 12 العبا في اواخر يونيو 

احلالي.
وتخوض الواليات املتحدة الس����اعية الى االحتفاظ باللقب االوملبي 
للم����رة الثالثة على التوالي بعد لقبي 2008 و2012، ريو 2016 في غياب 
انتوني ديفيس وكريس بول وديريك روز وباليك غريفني، كما ان كارميلو 

انتوني غير متأكد حتى االن من املشاركة.

سيغوردسون.. بيكام الكرة االيسلندية في كأس أوروبا 2016
االجنليزي )2008-2010( فخاض 
معه 51 مباراة سجل فيها 22 هدفا، 
وانتقل الى هوفنهامي االملاني )2010-
2012( فلعب معه 39 مباراة سجل 
فيها 10 اهداف، وفي 2012 انضم 
الى سوانس��ي سيتي االجنليزي 
لفترة وجيزة حيث خاض 19 مباراة 

سجل فيها 7 اهداف.
ومن سوانسي انتقل سيغوردسون 
الى توتنهام االجنليزي حتى 2014 
فخاض معه 83 مباراة سجل فيها 
13 هدفا فق��ط، ليعود بعدها الى 
سوانسي في 2014 فخاض حتى 
االن 72 مب��اراة س��جل فيها 20 

هدفا.
تدرج سيغوردسون في منتخبات 
الفئ��ات العمرية بايس��لندا، من 
منتخب حتت 17 عاما في 2005، 
الى منتخب حتت 21 عاما بني 2007 
و2010 حيث سجل له 6 اهداف في 
14 مباراة، وص��وال الى املنتخب 
االول في 2010 وس��جل له حتى 

اآلن 12 هدفا في 37 مباراة.

رائعا بالتأه��ل الى النهائيات، انه 
أمر رائع«.

وتفوق سيغوردسون على جنم 
تشلس��ي االجنليزي وبرشلونة 
اي��دور  الس��ابق  االس��باني 
غوديونسون املستمر في املالعب 
رغم بلوغه 37 من العمر، كأفضل 
العب ف��ي بالده بعد ان تألق في 
صفوف منتخب حت��ت 21 عاما 
ال��ذي تأهل ايضا ال��ى نهائيات 
كأس اوروب��ا 2011 للمرة االولى 

في تاريخه.
وكان تألق سيغوردسون مع منتخب 
حتت 21 عاما جواز سفره لالنتقال 
من فريق بريدابليك االيس��لندي 
ال��ى ريدينغ االجنليزي وهو في 
اخلامس��ة عشرة، وقد انتقل الى 

اجنلترا مع والديه لصغر سنه.
نبذة شخصية 

جيلفي سيغوردس��ون )26 عاما، 
86ر1 م(، يلعب في مركز الوسط 
املهاجم، ويس��دد بالقدم اليمنى، 
بدأ مشواره االحترافي مع ريدينغ 

عش��ر مباريات أثناء التصفيات، 
وتألق بش��كل الفت امام هولندا 
التي فش��لت في حجز بطاقتها، 
حيث سجل هدفي الفوز ذهابا في 
ريكيافيك )2-0(، وهدف الفوز إيابا 

في امستردام )0-1(.
وكان س��جل أربعة أه��داف في 
تصفيات مونديال 2014 حني كانت 
ايسلندا على وشك صناعة التاريخ 
بوصولها إلى امللحق قبل أن تخسر 

أمام كرواتيا.
وقال النجم األيسلندي ملوقع فيفا 
»بال��كاد فقدنا فرصة التأهل الى 
كأس العالم في امللحق، وكان علينا 
أن نحدد هدف��ا آخر بالتأهل الى 

كأس اوروبا«.
وتابع »بالطبع، بع��د ان اوقعتنا 
القرعة مع هولندا وتشيكيا وتركيا 
في مجموعة واحدة، اعتبر البعض 
منا ان حتقيق الهدف مستحيل«، 
مضيفا »لكن إجناز املهمة بعد ذلك 
قبل مباراتني من نهاية التصفيات 
كان إجنازا ال يصدق وش��عورا 

ولعب سيغوردس��ون دورا بارزا 
في تأهل منتخب بالده الى نهائيات 
فرنسا بتسجيله ستة أهداف في 

كأس أوروبا، كما أنها أصغر بلد 
من حيث عدد السكان )نحو 330 

الف نسمة( يبلغ النهائيات.

مع مكانت��ه كنجم في تش��كيلة 
اجليل الذهبي لبالده وجناعته في 
حتويل الفرص الصعبة الى اهداف، 
أطلق على جيلفي سيغوردسون 
لقب »ديڤي��د بيكهام« كرة القدم 

االيسلندية.
ويعترف العب خط الوسط املهاجم 
البالغ من العمر 26 عاما واملعروف 
بقوة تسديداته بالقدم اليمنى انه 
كان يحب مش��اهدة جنوم الكرة 
االنكليزية كبيكهام وفرانك المبارد 
عندما كان صغيرا. واآلن انه يتألق 
في الدوري االجنليزي املمتاز ذاته 

مع سوانسي سيتي.
ب�»الرجل  يلقب سيغوردس��ون 
اجللي��دي«، وهو س��يحظى مع 
زمالئ��ه بفرصة خ��وض بطولة 
دولي��ة للمرة األول��ى في تاريخ 
تألقهم  املنتخب االيسلندي، بعد 
املركز  التصفيات واحتاللهم  في 
الثاني في املجموعة األولى خلف 

تشيكيا.
وتتأهل ايسلندا للمرة األولى الى 

العب غولدن غرين ميرر بني 
ليبرون وجيفرسون      )ا.پ(

كوري ال يزال يفكر في املشاركة 
بدورة األلعاب االوملبية في ريو دي جانيرو

الغرباك الرجل الذي قدم 
الى أوروبا بلداً كروياً جديداً

عندما تولى السويدي الرس الغرباك مهمة تدريب 
منتخب ايسلندا لكرة القدم في 2011، تساءل مواطنوه 
ماذا ذهب يفعل هناك، لكنهم اآلن فهموا: ذهب ليقدم 

الوروبا بلدا كرويا حقيقيا.
جل���ب الغرباك )67 عاما( الى كأس اوروبا 2016 
جيال ذهبيا بادله بدوره بأفضل ما عنده من الصرامة 

الدفاعية، التضامن ورباطة اجلأش امام املرمى.
ولدى وصوله، كانت حملة ايسلندا في حالة يرثى 
لها في تصفي���ات كأس اوروبا 2012، بتعادل وفوز 
مبواجهة قبرص، وخسارتني امام كل من الدمنارك 

والنروج والبرتغال.
ولكن »من االس���باب التي جعلتني ارغب فعال 
بهذا املنص���ب، انني رأيت منتخ���ب حتت 21 عاما 
يصل الى نهائيات كأس اوروبا 2011«، قال الغرباك 

في تقرير وثائقي.
واصبح الغرباك، الذي قاد منتخب نيجيريا في 
موندي���ال جنوب افريقي���ا 2010، أول اجنبي يقود 
منتخب ايسلندا منذ الثمانينات، وقد اكتشف نقصا 
في عدم االنسجام والوسائل املهنية التي لم يتوقف 

عن تصحيحها.
ويقول املدرب السويدي »كنت احب ايسلندا فعال، 

ولكن ميكنني القول االن انني وقعت في حبها«.
والكلمة التي غالبا ما تذكر عند احلديث عنه في 
هذه اجلزيرة الصغيرة هي »البطل«، ولكنه يؤكد »ال 
اقول انني بطل، مارتن لوثر كينغ ونيسلون مانديال 

واشخاص مثلهما هم االبطال احلقيقيون«.
وكان املدرب السويدي على وشك قيادة منتخب 
ايسلندا ايضا الى نهائيات كأس العالم التي اقيمت 
ف���ي البرازيل صيف 2014 لكنه خس���ر امللحق امام 

كرواتيا.
في الس���ويد، كان هو من جترأ على اعادة النجم 
زالتان ابراهيموفيتش الى منزله النه امضى ساعة 
في احدى احلانات في الليلة التي سبقت املباراة ضد 
ليشتنشتاين عام 2006، عندما كان مدربا ملنتخب 

بالده.

ال تغيير في تصنيف احملترفات.. سيرينا األولى

ديوكوڤيتش »فوقهم كلهم«
البطولة الفرنسية.

تصنيف العشرة األوائل
1 � الصرب���ي ديوكوڤيتش 

16950 نقطة
2 � البريطاني موراي 8915

� السويس���ري في���درر   3
6655

4 � االسباني نادال 5405
� السويس���ري فافرينكا   5

5035
6 � اليابان���ي نيش���يكوري 

4290
7 � الهولندي تييم 3105

التش���يكي برديت���ش   �  8
3030

9 � الكندي راونيتش 2965
الفرنس���ي غاس���كيه   �  10

2905
ولدى الس���يدات ارتقت 
موغوروس���ا  اإلس���بانية 
للمرة األولى في مسيرتها 
االحترافية إلى املركز الثاني 
في الئحة التصنيف العاملي 
لرابطة احملترفات وذلك عقب 
تتويجها بلقب بطولة فرنسا 
املفتوح���ة، ثاني البطوالت 
األربع الكبرى، على مالعب 

روالن غاروس.
وحصدت موغوروس���ا 
لقبه���ا األول الكبي���ر على 
حس���اب حاملته األميركية 
سيرينا وليامس التي بقيت 

في الصدارة.

دخل الهولندي دومينيك 
تييم نادي العشرة األوائل 
وصار س���ابعا على الئحة 
التصني���ف العاملي اجلديد 
التن���س  ك���رة  لالعب���ي 

احملترفني.
وه���و أفض���ل تصنيف 
لتييم )22 عاما( الذي خرج 
من دور األربع���ة لبطولة 
املفتوح���ة، ثاني  فرنس���ا 
البط���والت األربع الكبرى، 
على مالعب روالن غاروس 
عل���ى يد الصرب���ي نوڤاك 
ديوكوڤيت���ش الت���ي توج 
الحقا باللقب الوحيد الذي 
كان ينقص خزائنه محققا 

الغراند سالم.
وع���زز ديوكوڤيت���ش 
موقعه في الصدارة برصيد 
800 نقطة جديدة وبات ميلك 
16950 نقطة 8035 نقطة أمام 
مطارده املباشر وصيفه في 
البريطاني  روالن غاروس 

اندي موراي.
وارتقى اإلسباني رافايل 
ن���ادال إلى املرك���ز الرابع 
مستغال تراجع السويسري 
فافرين���كا مرتب���ة واحدة 
بفقدانه لقب روالن غاروس 
بخس���ارته أمام موراي في 

دور األربعة.
وبقي السويسري روجيه 
فيدرر ثالثا رغم انسحابه من 

غولدن ستايت يسحق كليفالند


