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»NBA« خسارة ثانية على التوالي جليمس مع ليكرز في الـ

فوز صعب للهالل .. وسقوط مدٍو لألهلي في الدوري السعودي

فشل األسطورة ليبرون جيمس في قيادة 
فريقه اجلديد لوس أجنليس ليكرز لتحقيق 
الفوز األول في دوري ك��رة السلة األميركي 

للمحترفني.
أفسد هيوسنت روكتس على النجم ليبرون 
جيمس مباراته األول��ى في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني على أرض فريقه اجلديد 
لوس أجنليس ليكرز، بالفوز بنتيجة 124-
115 في اللقاء الذي شهد تبادالً للكمات بني 

العبي الفريقني.
وسجل جيمس املنتقل إثر املوسم املاضي 
من كليفالند كافالييرز إلى ليكرز، 24 نقطة 
في امل��ب��اراة التي أقيمت السبت على ملعب 
ستايبلز سنتر، إال أنه لم يتمكن من مواجهة 
جنمي هيوسنت جيمس ه��اردن وكريس بول 
مسجلي 64 نقطة )36 ل��ه��اردن، و28 نقطة 

و10 متابعات لبول(.
وقال »امللك« جيمس الذي اختير أفضل العب 
في الدوري أربع مرات خالل مسيرته »كانت 
لدينا فرصة للفوز باملباراة   ال أشعر بخيبة 
أم��ل على اإلط���الق. ل��م يقل أح��د أن املنافسة 

ستكون سهلة«.
وساهم جيمس في قيادة فريقه السابق 
كليفالند كافاليرز إلى الدور النهائي لدوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني في املواسم 
األرب��ع��ة األخ��ي��رة ملواجهة غ��ول��دن ستايت 
ووريرز أربع مرات توالياً، وإحراز اللقب في 
2016. إال أن الالعب الذي انتقل إلى صفوف 
ليكرز في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 150 
مليون دوالر، ال ي��زال يبحث عن ف��وزه األول 
بقميص فريقه اجل��دي��د ال��ذي تلقى السبت 
خسارته الثانية في مباراتيه في الدوري هذا 

املوسم.
وكان جيمس قد سجل 26 نقطة اخلميس، 
لكنه فشل في قيادة فريقه للفوز على بورتالند 
ترايل باليزرز في مباراة انتهت لصالح األخير 

.119-128
وش����دد ج��ي��م��س ع��ل��ى أن الع��ب��ي ليكرز 
س��ي��ق��وم��ون بتقييم أدائ��ه��م ف��ي امل��ب��ارات��ني 
األول��ي��ني، موضحاً »سنعمد إل��ى مشاهدة 
الشريط )عن املباراة(. هذا أفضل معّلم لنا، 
أن نتمكن من رؤية األمور التي قمنا بها بشكل 

خاطئ«.
وبدأ هيوسنت املباراة بشكل أفضل، وسجل 
سبع نقاط قبل أن يتمكن جيمس من التسجيل 

من محاولته األولى. وعلى رغم أن ليبرون قدم 
حملات أقل من مباراته األول��ى بقميص فريقه 
اجلديد، إال أنه أثار حماسة ال�19 ألف متفرج 
في م��درج��ات ملعب ل��وس أجنليس، السيما 
بكرة ساحقة »دان��ك« نفذها في الربع األول، 

وساهمت في معادلة النتيجة 14-14.
إال أن هيوسنت متكن من إنهاء ه��ذا الربع 
لصاحله 31-28، قبل أن يوسع الفارق بشكل 
طفيف في الثاني وينهيه 35-34. وفي الربع 
الثالث، متكن هيوسنت م��ن تقليص الفارق 
وال��ت��ف��وق 35-32، قبل أن يعود هيوسنت 
ويسيطر على الربع األخير وينهيه لصاحله 

                 .18-26

لكمات واستبعاد ثالثة العبني
وطبع املباراة االشكال الذي وقع في الربع 
األخير، وأدى إلى استبعاد بول من هيوسنت، 
وراجون روندو وبراندون إينغرام من ليكرز، 

والذين يواجهون احتمال فرض عقوبات.
وقام الالعبون بتوجيه اللكمات لبعضهم 
البعض، السيما بعدما قام بول بوضع يده 
على وجه راندو ودفعه، قبل أن يتدخل العبو 
الفريقني السيما جيمس ال��ذي أبعد كريس 

بول.
وقال مدرب هيوسنت مايك دانتوني »رأيت 

ما حصل من بعيد. كان األمر محتدماً جدا«.ً 
في املقابل، قال ه��اردن أن اإلشكال »تطور 
بشكل سريع، لكن في ما عدا ذل��ك، أنا سعيد 
ألننا حققنا فوزنا األول« هذا املوسم، ملمحاً 
إل��ى أن ب��ول ق��ال أن رون��دو ق��ام بالبصق في 
وجهه، مضيفاً »كرجل، األم��ر الوحيد الذي 
ميكنك القيام به رداً على ذلك، هو الدفاع عن 

نفسك«.
ويعول ليكرز الذي أنهى املوسم املاضي مع 
35 فوزاً و47 خسارة، على جيمس لقيادته إلى 
األدوار النهائية »بالي أوف« للمرة األولى بعد 
خمسة مواسم، وهي أط��ول فترة يغيب فيها 
فريق املدينة املتوج ب�16 لقباً في دوري كرة 

السلة للمحترفني، عن هذه األدوار.
واعتبر جيمس )33 عاماً( أن الفريق يعتمد 
على الالعبني الشبان، وأنه يحتاج إلى وقت 
للتحسن. وقال »ال يزال الطريق طويالً أمامنا«، 
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن األداء السبت كان 

أفضل من املباراة األولى.

فوز ثالث تواليًا لتورونتو
وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، واصل 
تورونتو رابتورز سلسلته املثالية في مطلع 
املوسم اجلديد، محققاً انتصاراه الثالث توالياً، 
وه���ذه امل���رة على ح��س��اب مضيفه واشنطن 

ويزاردز 113-117.
وعمد تورونتو إلى إراحة جنمه كاوهي 
ليونارد لكون الفريق كان يخوض مباراته 
الثانية خ��الل 24 ساعة فقط )ف��از على 
بوسطن سلتيكس 113-101 اجلمعة(، 
وبرز في غيابه كايل الوري بتسجيل 28 
نقطة بينها 13 في الربع األخير، إضافة 

إلى 12 متريرة حاسمة.
أما واشنطن ال��ذي تلقى خسارته الثانية 
في مباراتني، وطرد مدربه سكوت بروكس في 
الربع األخير الحتجاجه على قرارات التحكيم، 
فكان األفضل في صفوف برادلي بيل مع 32 

نقطة، أضاف إليها جون وول 25 نقطة.
وف���ي م��ب��اري��ات أخ����رى، ف���از ت��ش��ارل��وت 
ه��ورن��ت��س ع��ل��ى م��ي��ام��ي ه��ي��ت 112-113، 
وداالس مافريكس على مينيسوتا متبروولفز 
140 - 136، وب��وس��ط��ن سلتيكس على 
نيويورك نيكس 103 - 101، وفيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز على أورالن��دو ماجيك 116 

- 115، وبورتالند ترايل باليزرز على سان 
أنطونيو سبيرز 121 - 108، ودنفر ناغتس 
على فينيكس صنز 119 - 91، وديترويت 
بيستونز على شيكاغو بولز 116-118، 
وإنديانا بايسرز على بروكلني نتس 132 
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عودة محتملة لوستبروك
أعلن بيلي دونافان مدرب أوكالهوما سيتي 
ثاندر، أن جنمه راسل وستبروك املبتعد منذ 
خضوعه لعملية جراحية في الركبة الشهر 

املاضي، قد يعود إلى املالعب في مباراة األحد 
ضد سكرامنتو كينغز.

وق��ال م��درب الفريق ال��ذي خسر مباراتيه 
األوليني هذا املوسم، أن وستبروك )29 عاماً( 
سيكون ضمن التشكيلة التي تستعد خلوض 
اللقاء، من دون أن يؤكد ما إذا كان سينزل إلى 

أرض امللعب أم ال.
وأوضح بشأن أفضل العب ملوسم 2016-
2017 »عندما أتناقش معه، األهم هو معرفة 
شعوره البدني غ��داة التمارين املكثفة. هو 
ي��ع��رف جسمه أف��ض��ل م��ن أي شخص آخ��ر، 

ويحتاج ألن يكون كل شيء على ما يرام«.

األسطورة ليبرون جيمس يفشل مجددا في قيادة فريقه اجلديد لوس أجنليس ليكرز للفوز

أحرز اإلسباني مارك ماركيز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم 
لل� MotoGP بانتصاره في جائزة اليابان الكبرى أمس األحد بعد سقوط 

منافسه على اللقب أندريا دوفيتسيوزو في اللفة قبل األخيرة.
وتساوى اإلسباني ماركيز )25 عاماً( مع االسترالي ميك دوهان في نيل 
اللقب للمرة اخلامسة وال يتفوق عليهما سوى اإليطالي فالنتينو روسي 

)سبعة ألقاب( ومواطنه جياكومو أغوستيني )ثمانية ألقاب(. 
ووّسع ماركيز، الذي نال لقبني سابقني في حلبة موتيجي، الفارق إلى 
102 من النقاط مع دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي قبل ثالثة سباقات على 

نهاية املوسم. 
انطلق دوفيتسيوزو من الصدارة وحافظ على املقدمة في معظم فترات 
السباق قبل أن يضغط ماركيز، الذي انطلق من املركز السادس، قبل أربع 

لفات على النهاية. 
وظل ماركيز يتعقب منافسه اإليطالي معظم الوقت حتى متلك التوتر من 

متسابق دوكاتي ليتخلى عن الصدارة.
وحاول دوفيتسيوزو اجتياز ماركيز في اللفة قبل األخيرة لكنه ضغط 
أكثر من الالزم ليسقط من دراجته وتعافى لكنه أنهى السباق في املركز 
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وأدرك ماركيز أنه ضمن اللقب اخلامس عندما أكمل اللفة األخيرة وهو 

يحتفل. 
وقال بعد االحتفال مع فريق هوندا »إنه شعور رائع حقاً«.

وأضاف »بعد سباق أراغون شعرت وتخيلت أن احلسم سيكون هنا لكن 
األمر اجليد هو انتهاز أول فرصة حلسم اللقب«. 

وك��ان ماركيز يطارد دوفيتسيوزو في ص��راع مثير بسباق تايالند 
وانتزع الفوز في اللفة األخيرة في سيناريو مشابه.

محمد كنو العب الهالل يحتفل على طريقته اخلاصة

ماركيز يحقق لقبه اخلامس 
ببطولة العالم

تغلب نادي الهالل، على نظيره الشباب، بهدف نظيف، السبت، على 
استاد األمير فيصل بن فهد بالرياض، في إط��ار اجلولة السادسة من 

الدوري السعودي للمحترفني. 
حمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع محمد كنو العب الهالل، في الدقيقة 65.

وارتفع رصيد الهالل إل��ى 15 نقطة، في املركز الثاني خلف النصر 
صاحب الصدارة )18 نقطة(، علًما بأن الهالل ميتلك مباراة مؤجلة، بينما 

جتمد رصيد الشباب عند 9 نقاط في املركز الثامن.
ول��م يتعرض احلبسي، ح��ارس الهالل، الختبار حقيقي، لكنه أنقذ 

تسديدة لويز أنطونيو، وأبعدها إلى ركلة ركنية.
لم يتغير احلال كثيًرا مع بداية الشوط الثاني، حيث واصل الهالل، 
االستحواذ ومحاصرة العبي الشباب، قبل أن ُيشهر حكم املباراة، البطاقة 
احلمراء في وجه إيلير سيلفا العب الشباب، في الدقيقة 60، بعد تدخله 

العنيف ضد محمد كنو.
وفي الدقيقة 65، متكن الهالل، من هز شباك الشباب، عن طريق محمد 
كنو، الذي استخلص الكرة من املدافع الشبابي، وسدد كرة أرضية سكنت 

مرمى اخلصم.
وفي الدقيقة 81، أهدر هتان باهبري، فرصة تعديل النتيجة، بعدما مرت 

تسديدته بجوار مرمى الهالل، لتنتهي املباراة بفوز الهالل.

االتفاق يسحق األهلي 
وفي مباراة أخرى لقن فريق االتفاق، ضيفه األهلي، درسا قاسيا في 

فنون كرة القدم، بعدما اكتسحه 6 � 2.
وتقدم االتفاق في الدقيقة الثامنة عن طريق سعيد الربيعي، وأضاف 
زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، وقلص جوزيف 
دي سوزا النتيجة لألهلي في الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل الضائع من 

الشوط األول.
ومتكن حسني السيد، الظهير األيسر لالتفاق، من إحراز الهدف الثالث 

في الدقيقة 51، وأضاف زميله برايان أليمان الهدف الرابع في الدقيقة 63.
وأحرز محمد الكويكبي الهدف اخلامس في الدقيقة 67، وأضاف حسن 
جمال احلبيب الهدف السادس لالتفاق في الدقيقة 80، وسجل دجانيني 

تافاريس الهدف الثاني لألهلي بالدقيقة 85.
ورفع االتفاق رصيده إلى 11 نقطة في املركز اخلامس، فيما جتمد رصيد 

األهلي عند 13 نقطة في املركز الثاني.

وف��ي الدقيقة الثامنة متكن سعد الربيعي من إح��راز الهدف األول 
ألصحاب األرض، بعدما تلقى متريرة عرضية رائعة من برايان أليمان، 
ليسددها برأسه ومتر من بني أقدام حارس األهلي محمد العويس لتسكن 

الشباك.
وكان التونسي فخر الدين بن يوسف قريبا من تسجيل الهدف الثاني 
لالتفاق في الدقيقة 22 بعدما سدد كرة مفاجئة على مرمى األهلي ولكن 

الكرة مرت بجانب املرمى.
وفاجأ األرجنتيني كريستيان جوانكا، العب االتفاق، اجلميع بإحرازه 
الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 بعدما توغل في منطقة اجلزاء، وفشل 
باولو دياز مدافع األهلي في إيقافه ليسدد بعدها جوانكا الكرة في الزاوية 

الضيقة للمرمى معلنا عن الهدف الثاني.
وتوقف اللعب في الدقيقة األولى من الوقت احملتسب بدال من الضائع 
ملدة دقيقتني بسبب مطالبة العبي األهلي بركلة ج��زاء، وعاد احلكم إلى 

تقنية الفيديو، ولكنه استكمل اللعب بعدها دون احتساب ركلة جزاء.
وف��ي الدقيقة اخلامسة من الوقت احملتسب ب��دال من الضائع متكن 
جوزيف دي سوزا، العب األهلي، من استغالل خطأ حارس مرمى االتفاق 
راي��س مبوحلي وس��دد كرة برأسه لتسكن الشباك ليطلق بعدها احلكم 

صافرة نهاية الشوط األول بتقدم االتفاق على األهلي 2 � 1.
ومع بداية الشوط الثاني أجرى بابلو جويدي، املدير الفني لألهلي، 
تبديلني دفعة واحدة من أجل حتسني األداء بدخول عبدالرحمن عبدالله 
غريب ودجانيني تافاريس، بدال من سلمان املؤشر وخوسيه مانويل 

خورادو.
وفي الدقيقة 51 متكن املتألق، املصري حسني السيد، الظهير األيسر 
لالتفاق، من إحراز الهدف الثالث لفريقه بعدما استغل متريرة داخل منطقة 

اجلزاء وراوغ مدافع األهلي ووضع الكرة في املرمى.
وواصل أصحاب األرض ضغطهم على األهلي، وبالفعل متكن برايان 

أليمان من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 63.
وانهار األهلي متاما، واستغل العبو االتفاق احلالة السيئة للضيوف 

ليحرز محمد الكويكبي الهدف اخلامس في الدقيقة 67.
وأكمل حسن جمال احلبيب حفلة األه��داف بإحرازه الهدف السادس 

لالتفاق في الدقيقة 80 .
وتبادل الفريقان إه��دار الفرص حتى متكن دجانيني تافاريس من 
تقليص النتيجة لألهلي في الدقيقة 85، بعدما تلقى متريرة أرضية من عبد 

الله السعيد ليسددها بيسراه مباشرة معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.

أعلنت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد السعودي 
لكرة القدم، إيقاف العب احتاد جدة حسن معاذ، ملدة 

سنتني، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال.
جاء ذلك بعد اعتداء الالعب بالضرب على حسني 
عبد الغني، العب أحد، بعد نهاية املباراة التي جمعت 

الفريقني  اجلمعة .
وشهد املمر امل��ؤدي لغرف الالعبني بعد نهاية 
امل��ب��اراة ع��راك��ا ب��األي��دي ب��ني حسن معاذ وحسني 
عبد الغني، وأظهرت الصور آثار الدماء على وجه 
عبد الغني، الذي طلب حضور الشرطة املتواجدة 
بامللعب، وأص��ر على اإلب��الغ رسميا عن احلادثة، 

لرفعها للنيابة العامة.
وأعلنت جلنة االنضباط في حيثيات قرارها، 
أنه مت ثبوت مخالفة حسن معاذ ألحكام املادة 48 
من الئحة االنضباط واألخ��الق، ومعاقبة الالعب 
املذكور باملادة 48 واملادتني )39/3( و)39/4( 
من الالئحة، باإليقاف سنتني في جميع املباريات 
الرسمية، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 

ألف ريال سعودي.
وأوضحت اللجنة أن قرارها قابل لالستئناف أمام 
جلنة االستئناف باالحتاد السعودي لكرة القدم، 

وفًقا للمادة )139( من جلنة االنضباط واألخالق.
وأك���د م��ص��در مطلع ب��احت��اد ج���دة، أن ال��ن��ادي 

سيستأنف ضد العقوبة، مؤكدا أنها »مبالغ فيها«.
من جانبه أبدى نواف املقيرن رئيس احتاد جدة، 
حتفظه على ق��رار جلنة االنضباط، بإيقاف العبه 
حسن معاذ سنتني، مع تسليمه أنه ضد ما حدث في 

مباراة فريقه مع أحد، اجلمعة املاضي.
وكتب املقيرن عبر تغريدة على تويتر »نحن 
كاحتاديني نرفض مافعله العبنا حسن معاذ، فهو 
ليس من أخالقيات العميد«. واستدرك »ولكن في 
املقابل ما من ردة فعل إال وقد سبقها فعل، فهل وقف 
احتاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر 
قراره بإيقاف الالعب سنتني؟ وهل توقف قبل ذلك 

عند سؤال: ملاذا حسني عبد الغني دائما؟!«.
وت��اب��ع املقيرن »االحت���اد ليس ج���دارا قصيرا 
يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف الالعب فجرا 
والشهود نيام، يجعلنا أكثر متسكا بحق العميد 
في وجوب احترامه واحترام رجاالته وجماهيره، 

أمامنا االستئناف، وبعدها لكل حادث حديث«.
وشهد املمر امل��ؤدي لغرف الالعبني بعد نهاية 
امل��ب��اراة ع��راك��ا ب��األي��دي ب��ني حسن معاذ وحسني 
عبد الغني، وأظهرت الصور آثار الدماء على وجه 
عبد الغني، الذي طلب حضور الشرطة املتواجدة 
بامللعب، وأص��ر على اإلب��الغ رسميا عن احلادثة، 

لرفعها للنيابة العامة.
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إيقاف حسن معاذ عامني وتغرميه 
100 ألف ريال

قطع ل��وي��س هاميلتون خ��ط��وة كبيرة صوب 
لقبه اخلامس في بطولة العالم لسباقات فورموال 
وان بعدما وضع سيارته مرسيدس في مركز أول 

املنطلقني بجائزة أميركا الكبرى.
وجاء منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري 

في املركز اخلامس.  
 وسيتقاسم السائق البريطاني، ال��ذي سيحرز 
اللقب إذا حقق ثماني نقاط أكثر من من فيتل، الصف 
األم��ام��ي على خ��ط االن��ط��الق م��ع الفنلندي كيمي 

رايكونن زميل غرميه األملاني في فيراري.  
 وفيتل، الذي تأهل ثانياً السبت بفارق 0.061 
ثانية فقط عن هاميلتون، معاقب بالتراجع ثالثة 
مراكز على خط االنطالق بسبب ع��دم االبطاء من 
سرعته أثناء ظهور األعالم احلمراء خالل التجارب 

احلرة أمس اجلمعة.  
 وسجل هاميلتون 1:32.237 دقيقة متقدما 
على سائقي فيراري فيتل )1:32.298( والفنلندي 
كيمي رايكونن )1:32.307(، فيما ح��ل زميله 
ف��ي ال��ف��ري��ق الفنلندي فالتيري ب��وت��اس رابعا 

.)1:32.616(
ويتطلع هامليتون الى حسم لقب هذا العام في 
الواليات املتحدة، حيث يحتاج إلى كسب 8 نقاط 
أكثر من منافسه فيتل، ملعادلة رق��م األرجنتيني 

خوان مانويل فاجنيو بخمسة ألقاب في البطولة.
ويبتعد هاميلتون )33 عاماً( بفارق 67 نقطة 
عن فيتل في صدارة الترتيب العام، مع تبقي أربعة 

سباقات فقط على نهاية املوسم.
من جهة أخ��رى أك��د ج��اك فيلنيف، غ��رمي مايكل 
ش��وم��اخ��ر ال��ق��دمي أن ل��وي��س ه��ام��ي��ل��ت��ون، أجن��ح 
سائق على اإلطالق في تاريخ سباقات فورموال 1 

للسيارات.
ول��م تبدل السنوات م��ن رأي السائق الكندي 
الصريح في شوماخر، وه��و املنافس ال��ذي هزمه 
ليحرز لقب فورموال 1 عام 1997، في ظروف مثيرة 

للجدل.
وقال فيلنيف »أضع لويس فوق مايكل، بفارق 

أميال«.
وق��ال فيلنيف إنه يتوقع تفوق هاميلتون على 
الرقم القياسي في عدد الفوز بالسباقات، ألن هناك 
اآلن 21 سباقا كل ع��ام، ويبلغ متوسط السائق 

البريطاني 10 انتصارات في املوسم.
وأضاف »سيكون من الصعب إيقاف مرسيدس 

في وجود هذه اللوائح«.
وقال فيلنيف إن شوماخر، الذي لم يظهر علنا منذ 
حادث تزلج عام 2013، ليس ضمن قائمته اخلاصة 

ألفضل 5 سائقني على مر العصور.

هاميلتون أول املنطلقني في جائزة 
أميركا الكبرى


