
خسر النجم ليبرون جيمس مباراته الثالثة 
توالياً مع فريقه اجلديد لوس أجنليس ليكرز، 
بعد مباراة مشوقة أمام ضيفه سان أنطونيو 
سبيرز انتهت بعد التمديد )142-143( في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وأه��در جيمس ال��ذي سجل 32 نقطة و14 
متريرة حاسمة و8 متابعات، رميتني حرتني 
هامتني وتسديدة حاسمة في نهاية الوقت املمدد 
عندما عوض سبيرز تأخره وسجل سبع نقاط 

متتالية بفضل األسترالي باتي ميلز.
ويبحث جيمس، القادم من كليفالند كافالييرز 
بصفقة ضخمة، عن حتقيق فوزه األول في ألوان 
الفريق األصفر عندما يحل على فينيكس صنز 

الثالثاء.
ول���دى ال��ف��ائ��ز، ك���ان امل��ه��اج��م الم��ارك��وس 
أول��دري��دج أفضل مسجل م��ع 37 نقطة و10 
متابعات وأض��اف اجلناح دميار دي��روزان 32 
نقطة و14 متريرة حاسمة و8 متابعات، فيما 
ك��ان املهاجم كايل ك��وزم��ا أفضل مسجل لدى 

اخلاسر مع 37 نقطة و8 متابعات.
وهذه أول مرة يخسر فيها جيمس )33 عاماً( 
أول ث��الث مباريات في املوسم منذ ك��ان العباً 
مبتدئاً “روكي” في ع��ام 2003. لكن جيمس 
حتدث عن اإليجابيات من املباراة “أعلم أين أتيت. 
سنكون بخير. لم آت إلى هنا لنطلق العواصف 
منذ البداية. سنتابع التحسن. أحب االجتاه الذي 
نسير فيه. من الواضح أننا أم نحقق النتائج بعد 

أو االنتصارات لكنها عملية طويلة«.
على ملعب “ستايبلز سنتر”، أرسل جيمس 
فريقه إلى الوقت املمدد بتسجيله رمية بعيدة 
قبل 2،4 ثانيتني على نهاية الوقت األصلي، 
ليقلص ليكرز الفارق بعدما كان متأخراً 120-

128 في الدقيقة األخيرة.
لكن في الوقت اإلضافي الذي تقدم فيه ليكرز 
141-136 قبل 55 ثانية على نهايته، أهدر 
رميتني حرتني قبل 12،8 ثانية ليزرع ميلز 
كرته احلاسمة قبل 6،8 ثوان على نهاية املباراة.

بدوره، قال لوك والتون مدرب ليكرز “بشكل 
عام أنا راض عن شباننا الليلة. هذه ثالث مباراة 
كنا قادرين على الفوز فيها... يصعب هضم 
هذه اخلسارة، لكننا سنعود إلى صالة اللياقة 

البدنية غداً ونستأنف األمور من جديد«.
ولعب ليكرز من دون املوقوفني براندون 
إينغرام وراج��ون رون��دو، فيما سجل البديل 
جوش هارت 30 نقطة و10 متابعات. وأوقف 
إينغرام أربع مباريات وروندو ثالث مباريات 
بعد شجار مع العب هيوسنت روكتس كريس 

بول )أوقف مباراتني( السبت.
ورأى جنم غولدن ستاينت ووريرز دراميوند 
غرين أن مدة االيقاف يجب أن تكون أطول، نظراً 
لطبيعة الشجار متهماً رابطة الدوري بتطبيق 

معايير مزدوجة.
ووص��ف غرين م��دة االي��ق��اف ب�”التافهة” 
مقارنة مع إيقافه ملباراة في نهائي دوري 2016 
بعد محاولته لكم ليبرون جيمس في فخذه 
“كانت تافهة. لست مع انتزاع األموال من أحد. 
لكنني أوقفت مباراة واحدة في النهائي حملاولة 
لكم أحدهم. الشبان يلكمون بعضهم البعض 
ويوقفون ملباراتني أو ثالث. حاولت لكم أحدهم 

وليس على وجهه«.

كوري يحسم من خارج القوس
 وفي املنطقة الغربية أيضاً، حقق غولدن 

ستايت ووريرز الباحث عن لقبه الثالث توالياً 
فوزه الثالث مقابل خسارة بعد فوزه السهل 
على ضيفه فينيكس صنز 123-103 في 
أوكالند، معوضاً سقوطه األخير أم��ام دنفر 

ناغتس 100-98.
وقاد املوّزع ستيفن كوري الئحة املسجلني 
لدى ووريرز مع 29 نقطة، بينها 18 من خارج 
القوس، وأضاف كل من الهداف كيفن دورانت 
والنجم كالي تومسون 22 و16 نقطة توالياً، 
فيما سجل اليافع دياندريه إيتون )20 عاماً( 
من باهاماس 20 نقطة و14 متابعة مقابل 28 

لزميله الشاب أيضاً ديفون بوكر )21 عاماً(.
وق��ال م��درب ووري��رز ستيف كير “نعرف 

متاماً مفاتيح جناحنا، وعندما ال نقوم بذلك 
جنعل املباراة صعبة ومننح الفريق اخلصم 

فرصاً إضافية على صعيد امتالك الكرات«.
وس��ق��ط ب��وس��ط��ن سلتيكس، أح���د أب��رز 
أندية املنطقة الشرقية، أمام ضيفه أورالندو 
ماجيك 90-93، بفضل 24 نقطة و12 متابعة 
م��ن الع��ب االرت��ك��از املونتينيغري نيكوال 

فوتشيفيتش.
وتقدم أورالندو باكراً 28-19 وحافظ على 
األفضلية بني الشوطني 48-45. ول��م يكن 
بوسطن الذي سجل له جنمه كايري إيرفينغ 
22 نقطة ق��ادراً على اللحاق بضيفه طوال 

املباراة.

وق�����اد ال���ع���م���الق ال���ي���ون���ان���ي ي��ان��ي��س 
أنتيتوكومنبو فريقه ميلووكي باكس إلى 
حتقيق فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه 
نيويورك نيكس 124-113 بتسجيل 31 

نقطة و15 متابعة.
وأض��اف للفاز كريس ميدلتون 30 نقطة 
بينها 21 من خ��ارج القوس وأري��ك بليدسو 
16 نقطة و13 متريرة حاسمة، فيما كان تيم 
ه��اردواي جونيو األفضل تسجيالً مع نيكس 
)24 نقطة(. واكتفى آل هورفورد بتسجيل 15 
نقطة وغوردون هايوورد 11 نقطة، ليتعرض 

بوسطن خلسارته الثانية في أربع مباريات.
وح��اف��ظ ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز على سجله 

اخلالي من الهزائم محققاً فوزه الرابع توالياً 
على ضيفه تشارلوت هورنتس 106-127.

ول��م تكن 26 نقطة سجلها كيمبا ووك��ر 
لتشارلوت كافية، إذ قاد كاوهي ليونارد فريقه 
إل��ى ف��وز واث��ق بتسجيله 22 نقطة وأض��اف 
للفائز البديل العب االرتكاز الليتواني يوناس 
فاالنتسيوناس 17 نقطة و10 متابعات وكل 

من كايل لوري وداين غرين 16 نقطة.
وأصبح العب االرتكاز دياندريه جوردان 
أول العب في داالس مافريكس يحقق ثالث 
ثنائيات مزدوجة )داب��ل داب��ل( في 24 عاماً، 
عندما سجل 18 نقطة و16 متابعة وقاد فريقه 
اجلديد إل��ى احل��اق اخلسارة الثالثة توالياً 

بضيفه شيكاغو بولز 109-115.
وك��ان بوبي جونز آخ��ر الع��ب يحقق هذا 
االجن���از ف��ي ع��ام 1994، علماً ب��أن معدل 
ج��وردان يبلغ 17 نقطة و12،2 متابعة في 

املباراة الواحدة.
وف��ي ثاني م��ب��اراة له في ال���دوري، سجل 
الالعب الصاعد السلوفيني لوكا دونسيتش 
)19 عاماً(، القادم من ريال مدريد اإلسباني، 
19 نقطة ل��داالس في 36 دقيقة. في املقابل، 
أصبح زاك الفني )34 نقطة( ثالث العب من 
شيكاغو بولز يسجل 30 نقطة أو أكثر في أول 
ثالث مباريات من املوسم، وذل��ك بعد مايكل 

جوردان في 1986 وبوب لوف في 1971.
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  املصري البورسعيدي يتطلع لبلوغ أول نهائي قاري في تاريخه
 ي����س����ع����ى امل�����ص�����ري 
البورسعيدي إلى التأهل ألول 
نهائي قاري في تاريخه، لكنه 
يواجه مهمة صعبة أمام ممثل 
الكونغو الدميقراطية، فيتا 
كلوب، في إياب ال��دور نصف 

النهائي اليوم األربعاء.
ول���م ي��ت��ج��اوز امل��ص��ري 
ال���دور نصف النهائي في 
ث����الث م���ش���ارك���ات ق��اري��ة 
س���اب���ق���ة، إذ خ��س��ر أم���ام 
االف��ري��ق��ي ال��ت��ون��س��ي 0-
4 ف��ي النتيجة االجمالية 
بنصف نهائي كأس أفريقيا 
ألب��ط��ال ال��ك��أس ف��ي 1999، 
وسقط أمام شبيبة القبائل 
اجل��زائ��ري 1-2 ف��ي نصف 
نهائي كأس االحتاد االفريقي 

بشكلها القدمي 2002.
واكتفى املصري بالتعادل 
سلبياً ف��ي ل��ق��اء ال��ذه��اب في 
ب��ورس��ع��ي��د، مم���ا ي��ع��ن��ي أن 
عليه ه��ز شباك منافسه في 
كينشاسا، إن أراد التأهل 

للدور النهائي.

وقال نائب رئيس املصري، 
محمود اخلولي: “هناك تركيز 
شديد بني الالعبني.. ومنافسة 
ش��دي��دة على حجز مكان في 

التشكيلة األساسية«.
وما يزيد من صعوبة مهمة 
فريق امل���درب حسام حسن، 
ال��ذي متتلئ مسيرته كالعب 
بالعديد من األلقاب االفريقية، 

أنه لم ينتصر سوى
 م��رة واح��دة خ��ارج أرضه 
في مشواره الطويل بالبطولة 

الذي بدأ في فبراير.
وحتقق انتصار املصري 
ال��وح��ي��د ب��ع��ي��داً ع��ن ملعبه 
في إي��اب دور رب��ع النهائي، 
ح��ني ه���زم احت���اد العاصمة 
اجلزائري 1-0، ليتأهل بفوزه 

2-0 في النتيجة اإلجمالية.
وف���ي امل��واج��ه��ة األخ���رى 
ب���ال���دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي، 
يلتقي ال��رج��اء البيضاوي 
املغربي على أرضه مع إنيمبا 
النيجيري في الدار البيضاء، 

بعد فوزه ذهابا 0-1.

النجم ليبرون جيمس

»NBA« ليبرون جيمس يسقط للمرة الثالثة تواليًا مع ليكرز في الـ

جانب من تدريبات املصري أمس
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80 مصابًا في أعمال شغب 
بالدوري اجلزائري

 أصيب نحو 80 شخصاً بينهم 30 شرطياً خالل شغب 
أعقب م��ب��اراة خ��الل عطلة نهاية األس��ب��وع ف��ي اجل��زائ��ر، 
بحسب ما أف��ادت مصادر طبية وم��ن الشرطة، في أحدث 

أعمال عنف تطال مالعب كرة القدم في البالد.
ووقعت أعمال الشغب مساء السبت في ختام مباراة 
أقيمت في ب��رج بوعريريج )نحو 200 كلم جنوب شرق 
العاصمة( بني النادي احمللي ومولودية اجلزائر، ونفت 
املصادر أن يكون أي من الالعبني قد أصيب، على عكس ما 

أشارت إليه تقارير محلية قبل يومني.
وأف��اد مصدر ف��ي الشرطة فضل ع��دم كشف اس��م��ه، أن 
“ثالثني شرطياً تعرضوا إلصابات خفيفة متت معاجلتها«.
إلى ذلك، أشار مصدر طبي في مستشفى برج بوعريريج 
إلى أن نحو 50 شخصاً: “تقدموا لتلقي العالج” بعد املباراة 
التي انتهت بفوز املولودية بهدف نظيف، ضمن اجلولة 11 

من الدوري احمللي.
وأكد املصدران أن أي العب لم يكن من بني املصابني.

وكانت قناة “الشروق” اجلزائرية قد أفادت ليل السبت، 
ع��ن ت��ع��رض ع��دد م��ن الع��ب��ي امل��ول��ودي��ة إلص��اب��ات ج��راء 

اعتداءات بالسالح األبيض.
وأصبحت مالعب ك��رة ال��ق��دم اجل��زائ��ري��ة منذ سنوات 
مسرحاً ألعمال عنف وصلت حد القتل، دون أن تتمكن 
العقوبات املالية والتأديبية التي يفرضها االحتاد من وضح 
حد لها وبلغت خطورة هذه الظاهرة أوجها في أغسطس 
2014 مبقتل الع��ب ن��ادي شبيبة القبائل الكاميروني 
ألبير إيبوسي على أرض امللعب بسبب مقذوف ألقي من 

املدرجات.

استئناف ضد عدم متابعة قضية 
2006 فساد خاصة مبونديال 

تقدم االدعاء مبدينة فرانكفورت األملانية، بطلب استئناف ضد قرار 
محكمة محلية، بعدم متابعة قضية ضد 3 مسؤولني بارزين سابقني 
بكرة القدم األملانية، تتعلق باتهامات تهرب ضريبي على هامش 

بطولة كأس العالم 2006.
وقالت متحدثة باسم االدعاء، أمس الثالثاء، إن الشكوى سيجرى 

نظرها من قبل محكمة استئناف إقليمية.
وكانت محكمة أملانية قررت في 15 أكتوبر اجلاري، عدم متابعة 
القضية ضد فولفجاجن نيرسباخ وثيو زفانتسيجر، رئيسي احتاد 
الكرة األملاني السابقني، وهورست آر.شميت السكرتير العام السابق 

لالحتاد.
وقال متحدث باسم محكمة فرانكفورت اجلزئية، حينها، إن احملكمة 
أقرت بعدم وجود أسباب كافية للمضي قدما في القضية، مضيفا أن 

االدعاء العام ميكنه االستئناف ضد القرار خالل أسبوع.
وتتركز القضية في قيام احتاد الكرة األملاني بدفع 7ر6 ماليني 
يورو )3ر7 ماليني دوالر( إلى االحتاد الدولي للعبة )فيفا( في عام 
2005، حيث مت اإلعالن حينذاك أنها تأتي كمساهمة في فعالية ثقافية 

متعلقة بكأس العالم في أملانيا، ولكن لم تتم إقامة تلك الفعالية.

  احتاد جدة يستأنف 
ضد عقوبة حسن معاذ

 أوضح املتحدث الرسمي لنادي احتاد جدة، حسني الشريف، 
أن اإلدارة ستستأنف على عقوبة الالعب حسن معاذ.

وتعرض معاذ لعقوبة اإليقاف ملدة عامني، بسبب اعتداءه 
بالضرب على حسني عبدالغني، العب أحد عقب نهاية لقائهما 
ضمن اجلولة السادسة من عمر بطولة ال���دوري السعودي 

للمحترفني.
وقال الشريف، إن تصرف معاذ مرفوض متاماً، ولكن هناك 
بعض البنود في تطبيق العقوبة غير صحيح، وفقاً خلطاب 
االحتاد السعودي لكرة القدم وآراء بعض القانونيني املختصني.
وبخصوص تعاقد االحتاد مع الالعب كينو، عقب الشريف 
بقوله: “احلديث عن كينو ليس وقته، االحتاد مركز بشكل كامل 

على مواجهة الهالل املقبلة«.
يذكر أن الهالل سيواجه نظيره االحتاد اخلميس املقبل، في 

إطار اجلولة السابعة بدوري احملترفني.

سوسييداد يواصل الترنح على ملعبه في »الليغا«
 أس��دل الستار على مواجهات اجلولة 
التاسعة م��ن ال���دوري اإلس��ب��ان��ي، بتعادل 
سلبي بني ريال سوسييداد وضيفه جيرونا، 

اإلثنني، على ملعب أنويتا.
ول��م يستغل الفريق الباسكي الدفعة 
املعنوية م��ن ال��ف��وز ف��ي اجل��ول��ة املاضية 
خ���ارج ال��دي��ار على ج���اره أتلتيك بلباو، 
ليستمر مسلسل فشله في حتقيق أي فوز 
أم��ام جماهيره منذ فتح ملعبه م��ن جديد 
هذا املوسم في مواجهة برشلونة باجلولة 

الرابعة، بسبب اإلصالحات.
واكتفى سوسييداد بإضافة نقطة جعلت 

رصيده 12 في املركز التاسع.
في املقابل، لم ينجح الفريق الكتالوني في 
اخلروج بأي انتصار للجولة اخلامسة على 
التوالي، بعد أن حقق 3 تعادالت وخسارتني.
وب���ات رص��ي��د ج��ي��رون��ا 10 ن��ق��اط في 

لقطة من مباراة ريال سوسييداد وضيفه جيرونااملرتبة ال�15.


