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الدوري األميركي للمحترفين

ثأر ميامي هيت لخسارته أمام ضيفه 
ي��وت��ا ج����از، ال��ش��ه��ر امل���اض���ي، بتغلبه 
السادس  ف��وزه  محّققًا   ،98-111 عليه 
تواليًا في دوري كرة السلة األميركي 

الشمالي للمحترفني.
ولم يتمكن يوتا من وقف نجم ميامي 
ليبرون جيمس، الذي سجل 33 نقطة 
وم�������ّرر 9 ك������رات ح���اس���م���ة، وال���ت���ق���ط 7 
النجمان اآلخ��ران  متابعات، وأض��اف 
دواي��ن واي��د 28 نقطة، وكريس بوش 
ت��أل��ق  ك���م���ا  م���ت���اب���ع���ات،  ن��ق��ط��ة و9   14
زيدروناس  الليتواني  االرتكاز  العب 
ايلغوسكاس بتسجيله 16 نقطة، الى 
ال��خ��اس��ر، فقد  ل��دى  10 متابعات. أم��ا 
سجل آل جفرسون 25 نقطة، وأضاف 
ديرون وليامس 21 نقطة و12 تمريرة 

حاسمة، وبول ميلساب 18 نقطة.
وح��س��م ل���وس أن��ج��ل��س الي��ك��رز حامل 
اللقب موقعته مع ضيفه وجاره لوس 
واح��دة  نقطة  ب��ف��ارق  كليبرز  أنجلس 

فقط 86-87.
وارت��ف��ع��ت وت��ي��رة ال��ح��م��اس��ة واإلث����ارة 
في اللحظات األخيرة من امل��ب��اراة، إذ 
تبادل الفريقان التقّدم إلى أن اخترق 
ديريك فيشر منطقة دفاع اليكرز قبل 
أن يرسل كرة ساقطة الى داخل السلة 

في الثواني القاتلة.
ب����راي����ن����ت 24 ن��ق��ط��ة  وس����ج����ل ك����وب����ي 
ل��اي��ك��رز ال���ذي قلب ت��أخ��ره ف��ي الربع 
األخ�����ي�����ر، وأض��������اف ال����ب����دي����ل ش���ان���ون 
براون 16 نقطة، بينها 4 ثاثيات من 
باو غاسول  4 محاوالت، واإلسباني 

10 نقاط و10 متابعات.
ول����دى ال��خ��اس��ر، ك���ان إري����ك غ����وردون 
أفضل مسجل مع 24 نقطة، وأضاف 

بايك غريفني 16 نقطة و11 متابعة.

متصدر  سلتيكس  ب��وس��ط��ن  وح��ق��ق 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ف���وزه ال��ث��ام��ن على 
ال��ت��وال��ي ع��ل��ى ح��س��اب دن��ف��ر ناغتس 
105-89، م��ؤك��دًا أن���ه م��ن أق���وى ال��ف��رق 
هذا املوسم رغم تقّدم معظم عناصره 

في السن.
وت����أل����ق امل���خ���ض���رم راي أل�����ن م��س��ج��ًا 
28 ن��ق��ط��ة ل��وص��ي��ف امل��وس��م امل��اض��ي، 
وأض��اف كل من كيفن غارنيت وبول 
ب���ي���رس 17 ن��ق��ط��ة، وص���ان���ع األل���ع���اب 
ال��س��ري��ع راج�����ون رون�����دو 13 ت��م��ري��رة 

حاسمة.
ول����م ي��ت��م��ك��ن م�����درب ن��اغ��ت��س ج���ورج 
ك����ارل م����رًة ج��دي��دة م��ن تحقيق ف��وزه 
األلف في الدوري، إذ غاب عن صفوف 

ف��ري��ق��ه ف��ي ال��ل��ح��ظ��ات األخ��ي��رة النجم 
بالتهاب  إلصابته  أنطوني  كارميلو 
ف����ي رك���ب���ت���ه، ف����أخ����ذ ص����ان����ع األل����ع����اب 
البديل تاي الوسن على عاتقه مهمة 
نقطة،   24 ب���  اللقاء  منهيًا  التسجيل، 
 من جاي آر سميث وأرون 

ٌّ
وأضاف كل

أفالو 16 نقطة.
وح��ق��ق س���ان أن��ط��ون��ي��و س��ب��رز أفضل 
انطاقة له في 21 مباراة في الدوري 
ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ب ع��ل��ى غ���ول���دن س��ت��اي��ت 
ال���ف���وز  ه����و  وه������ذا   .94-111 ووري��������رز 
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ل��ف��ري��ق والي����ة تكساس 
م��ق��اب��ل 3 خ��س��ائ��ر ف���ق���ط، وال��خ��ام��س 
أرض��ه  التوالي على  وال��ع��ش��رون على 
ض��د ووري���رز، وه��و أفضل إن��ج��از في 

املواجهات املباشرة في الدوري.
وتمّيز صانع األلعاب الفرنسي طوني 
باكر بتسجيله 19 نقطة و9 تمريرات 
ح��اس��م��ة، وأض����اف دي���ج���وان بلير 15 
نقطة و13 م��ت��اب��ع��ة، وال��ب��دي��ل ج��ورج 
ه��ي��ل 17 ن��ق��ط��ة، واألرج��ن��ت��ي��ن��ي مانو 
ت��م��ري��رات  ن��ق��ط��ة و8  ج��ي��ن��وب��ي��ل��ي 12 
ح��اس��م��ة، ف��ي��م��ا س��ج��ل ال��ع��م��اق تيم 

دانكن 8 نقاط في 18 دقيقة.
ول���دى غ��ول��دن ستايت ووري����رز ال��ذي 
خ��س��ر م��ب��ارات��ه ال��ع��اش��رة ف��ي آخ���ر 11 
ل��ق��اًء، س��ج��ل ال��ب��دي��ل ري��ج��ي وليامس 
31 ن��ق��ط��ة ب��ي��ن��ه��ا 8 ث��اث��ي��ات م���ن 10 
محاوالت، وأضاف مونتا إيليس 19 
نقطة، والع��ب االرت��ك��از ديفيد ل��ي 16 
نقطة و13 متابعة، فيما خاض صانع 
األلعاب ستيفن كاري 11 دقيقة فقط 
قبل تعرضه اللتواء في كاحله األيمن 

في الربع الثاني.
وف���ي ب��اق��ي امل���ب���اري���ات، ف���از شيكاغو 
ك��اف��ال��ي��ي��رز 88- ع��ل��ى كليفاند  ب��ول��ز 
83، ونيويورك نيكس على تورونتو 
أورل��ي��ان��ز  ون��ي��و   ،110-113 راب���ت���ورز 
ه��ورن��ت��س ع��ل��ى دي��ت��روي��ت بيستونز 
93-74، وميلووكي باكس على انديانا 
سيتي  وأوك��اه��وم��ا   ،95-97 بايسرز 
ث���ان���در ع��ل��ى م��ي��ن��ي��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز 
على  غريزليس  وممفيس   ،103-111
فينيكس صنز 104-98 بعد التمديد، 
واشنطن  ع��ل��ى  كينغز  وس��اك��رام��ن��ت��و 

ويزاردز 91-116.
وه���������ذا ب����رن����ام����ج م�����ب�����اري�����ات ال�����ي�����وم: 
ف����ي����ادل����ف����ي����ا س���ف���ن���ت���ي س����ي����ك����س����رز - 
بوسطن سلتيكس، داالس مافريكس 
- نيوجيرسي نتس، بورتاند ترايل 

بايزرز - أورالندو ماجيك.

سّلة قاتلة لفيشر تحسم مواجهة قطَبي لوس أنجلس

رياضة

ديريك فيشر مسّجاًل سلة الفوز لاليكرز أمام كليبرز )مارك تيريل ــ أ ب(

مازيمبي × باتشوكا 
في مونديال األندية

يتواجه اليوم )18،00 بتوقيت بيروت( فريقا 
مازيمبي الكونغولي وباتشوكا املكسيكي، 

في الدور ربع النهائي من بطولة العالم 
لألندية في كرة القدم التي تستضيفها 

العاصمة االماراتية أبو ظبي. يذكر أن الفائز 
في املباراة سيقابل انترناسيونال البرازيلي 

في نصف النهائي.

بالتر يطرح فكرة
»استضافة الخليج« للمونديال 

أبدى رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جوزف بالتر سعادته بفوز 
روسيا وقطر باستضافة نهائيات كأس 
العالم عامي 2018 و2022 على التوالي، 
مقترحًا إقامة بعض مباريات مونديال 
2022 »في بعض الدول املجاورة« لقطر 

وذلك في حديٍث نشرته صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية أمس.

بارديو يخلف هيوتن في نيوكاسل

عينّ نيوكاسل االنكليزي أالن بارديو )49 
عامًا( مدربًا جديدًا لفريقه خلفًا لاليرلندي 
كريس هيوتن، بحسب ما اعلن النادي أمس.
وكان هيوتن )51 عامًا( قد أقيل من منصبه 
االثني غداة الخسارة أمام وست بروميتش 

البيون 1-3 في املرحلة الـ16 من الدوري 
املحلي، وهي األولى لنيوكاسل أمام منافسه 

منذ 26 عامًا.
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