
واصل ميلووكي باكس وهيوسنت 
روكتس انطالقتهما القوية في الدور 
األول من األدوار اإلقصائية »بالي 
أوف« ل��دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وف��از ميلووكي باكس 
على ديترويت بيستونز 99-120 
وهيوسنت روكتس ضيفيهما يوتا 

جاز 98-118.
وهو الفوز الثاني تواليا مليلووكي 
باكس وهيوسنت روكتس وبفارق 
كبير بعدما خرجا منتصرين 121-
86 و122-90 تواليا األحد املاضي، 

ووضعا قدما في الدور الثاني.
وحذا حذوهما بوسطن سلتيكس 
بتحقيق الفوز الثاني على ضيفه 
إنديانا بيسرز وهذه املرة بصعوبة 
99-91 بعدما حسم املباراة األولى 
84-74 األح���د أي��ض��ا. وي��خ��وض 
ك��ل م��ن ميلووكي متصدر املوسم 
املنتظم واملنطقة الشرقية )60 
فوزا و22 خسارة( وهيوسنت رابع 
املنطقة الغربية وبوسطن راب��ع 
الشرقية مباراتني خ��ارج قواعده 
وف��ي ح��ال كسبهما سيبلغ ال��دور 
الثاني )ربع نهائي ال��دوري، نصف 
نهائي املنطقتني(، والذي يتأهل إليه 
الفريق ال��ذي يسبق منافسه للفوز 
بأربع من سبع مباريات. في املباراة 
األول���ى، تابع ديترويت بيستونز 
ثامن الشرقية معاناته الكبيرة أمام 
ميلووكي باكس وفشل في إيجاد حد 
لوقف تألق جنمه اليوناني يانيس 

أنتيتوكومنبو، وبدا واضحا تأثره 
الكبير بغياب هدافه باليك غريفني 

املصاب في ركبته اليسرى.
وسجل اجلناح اليوناني، املرشح 
جل��ائ��زة أفضل الع��ب ف��ي ال���دوري، 
26 نقطة م��ع 12 متابعة، بينها 
10 دفاعية، و4 متريرات حاسمة 
وصدتني في 30 دقيقة فقط، لكن 
الفضل في الفوز يعود أيضا لتألق 
إريك بليدسو صاحب 27 نقطة مع 
6 متريرات حاسمة في 28 دقيقة 
فقط، وكريس ميدليتون الذي سجل 
24 نقطة مع 8 متريرات حاسمة و5 

متابعات في 33 دقيقة.
وض��رب ميلووكي باكس بقوة 
في الربع األول وحسمه في صاحله 
ب��ف��ارق 11 نقطة )38-27(، لكن 
ال��ض��ي��وف حققوا ع���ودة ق��وي��ة في 
الربع الثاني وحسموه في صاحلهم 
بفارق 12 نقطة )32-20( وأنهوا 
الشوط األول في صاحلهم بفارق 

نقطة واحدة )58-59(.
واس���ت���ع���اد م��ي��ل��ووك��ي ب��اك��س 
توازنه في الربع الثالث بفضل تألق 
أنتيتوكومنبو الذي سجل خالله 13 
نقطة ليقود فريقه إلى حسمه بفارق 
18 نقطة )35-17(، قبل أن يحسم 

الربع األخير بنتيجة 23-27.
وكان لوك كينارد أفضل مسجل 
ف��ي ص��ف��وف دي��ت��روي��ت بيستونز 
برصيد 19 نقطة، وأض��اف كل من 
أندري دروموند وريجي جاكسون 

18 نقطة مع 16 متابعة لألول و8 
متريرات حاسمة للثاني.

وف��ي الثانية، لم يجد هيوسنت 
روكتس أي صعوبة لتجديد فوزه 
على يوتا جاز في مباراة تألق فيها 

كالعادة جنمه جيمس هاردن الذي 
حقق »تريبل دب��ل« بتسجيله 32 
نقطة، بينها 25 نقطة في الشوط 
األول، مع 13 متابعة و10 متريرات 

حاسمة، في 33 دقيقة.

بعدما تسبب ف��ي غضب املشجعني 
خالل الفوز على مانشستر يونايتد في 
دوري أب��ط��ال أوروب����ا، سيكون العب 
برشلونة فيليب كوتينيو حتت الضغط 
للحفاظ على مستواه، عندما يستضيف 
فريقه متصدر دوري ال��درج��ة األول��ى 
اإلسباني منافسه ريال سوسيداد، غدا 
ال��س��ب��ت. فشل ال��الع��ب ال��ب��رازي��ل��ي في 
االرتقاء ملستوى التوقعات منذ انضمامه 
ق��ادم��اً م��ن ليفربول ف��ي يناير 2018، 
في صفقة قياسية للنادي مقابل 165 
مليون يورو، وأطلقت جماهير برشلونة 

االستهجان ضده بسبب أدائه املتواضع.
ول��م يحرز كوتينيو س��وى 5 أه��داف 
وص��ن��ع ه��دف��ني ف��ق��ط ف��ي 30 م��ب��اراة 
بالدوري، لكنه دافع عن نفسه بأداء جيد 
في الفوز 3-0 على يونايتد في إياب دور 
رب��ع النهائي ب��دوري األب��ط��ال، وسجل 

هدفاً رائعاً بتسديدة هائلة.
لكن احتفاله بالهدف، حيث وضع 
أصابعه على أذنه بدا أنه إهانة جلماهير 

برشلونة، ووصفته صحيفة سبورت 
بأنه »إشارة قبيحة وتفتقر لالحترام«، 

وتركت مذاقاً مريراً.
ونقلت صحيفة ماركا عن البرازيلي 
ري��ف��ال��دو م��ه��اج��م ب��رش��ل��ون��ة السابق 
قوله: »لم تكن إشارة جيدة، أحرز هدفاً 
رائ��ع��اً لكن ليس من اجليد أن تتعامل 
مع اجلماهير بهذه الطريقة، اجلماهير 
انتقدته ألنها تعلم أنه يستطيع تقدمي 
امل��زي��د، برشلونة دف��ع أم����واالً طائلة 
م��ن أجله لكنه ليس املثل األع��ل��ى لدى 
اجلماهير، ويجب عليه إظهار الشخصية 

وصناعة الفارق«.
وأش��ارت وسائل إعالم إسبانية، إلى 
أن برشلونة منفتح على بيع الالعب )26 
ع��ام��اً( من أج��ل متويل خططه بتجديد 
تشكيلته ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ارت��ف��ع معدل 

أعمارها.
وحسم برشلونة صفقة ضم فرينكي 
دي يونغ من أياكس أمستردام مقابل 75 
مليون يورو بدءاً من الصيف املقبل، ومن 

املتوقع أن ينضم زميله املدافع ماتياس 
دي ليخت، ويبدو أن بيع كوتينيو احلل 

الرتفاع سعره.

لكن إذا كرر الالعب البرازيلي مستواه 
ال��رائ��ع ال��ذي قدمه ض��د يونايتد حتى 
نهاية امل��وس��م، وساعد برشلونة على 

حصد ثالثية ال��دوري والكأس ودوري 
األبطال فرمبا يقنع النادي بأنه يستحق 

االستمرار.
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جيمس هاردن جنم هيوسنت روكتس يواصل تألقه في دوري السلة األميركي

كوتينيو

سحب قرعة بيع تذاكر أوملبياد 
طوكيو محليًا الشهر املقبل

قالت اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو 2020 
أمس إنه سيكون بوسع املقيمني في اليابان التقدم 
لشراء تذاكر دورة األلعاب بدءا من التاسع من مايو 
املقبل. وسيكون بوسع املقيمني في البالد املشاركة 
في نظام القرعة في الفترة من التاسع وحتى 28 

مايو على أن يتعرفوا على النتيجة في 20 يونيو.
ول���ن ي��ك��ون ب��وس��ع املقيمني خ���ارج ال��ي��اب��ان 
املشاركة في هذا النظام وسينبغي عليهم شراء 
التذاكر من مجموعة محددة من موزعني معتمدين 

إلعادة البيع.
ويختلف نظام التوزيع من دول��ة ألخ��رى لكن 
عملية البيع عامليا ل��ن تنطلق حتى 15 يونيو 
حزيران. وحتصل كل جلنة أوملبية وطنية على 
ع��دد محدد من التذاكر يتم بيعها عبر موزعني 

معتمدين.
ومت حجز ما بني 70 و80 باملئة من العدد الكلي 
للتذاكر للبيع احمللي مع منح اجل��زء املتبقي إلى 

زبائن ورعاة عامليني.
وق��ال��ت ال��ي��اب��ان ف��ي عرضها للتقدم بتنظيم 
األوملبياد إنها ستوفر 7.8 مليون تذكرة للبطولة 
لكن املنظمني رفضوا تأكيد عدد التذاكر املطروحة 

للبيع في العملية املبدئية.
وأعلن املنظمون أسعار التذاكر احمللية العام 
املاضي وتتراوح ما بني 19 دوالرا للمجموعات 
وحتى 2680 دوالرا وهي أغلى تذكرة في حفل 
االفتتاح. وستكون أرخ��ص تذكرة فردية مقابل 
2500 ين )22.34 دوالر( وستكون تذاكر ألعاب 
القوى هي األغلى، كما كان األمر ذاته في البطولة 

املاضية، مقابل 130 ألف ين )161.68 دوالر(.
وتقترب أسعار أوملبياد طوكيو من البطولة في 
لندن بينما ستكون أغلى من ريو 2016 لكن فارق 

العملة املتغير يجعل املقارنات صعبة.
وهذا أول طرح لتذاكر األلعاب التي تنطلق في 

24 يوليو 2020.

أعطى رفائيل ن��ادال مواطنه اإلسباني روبرتو باوتيستا 
أجوت درسا في اللعب على املالعب الرملية ليفوز 6-1 و1-6 
ويبدأ مشوار دفاعه عن لقب بطولة مونت كارلو لألساتذة للتنس 

بطريقة رائعة أول من أمس.
وفي مباراته األولى منذ تعرضه إلصابة في الركبة في إنديان 
ويلز الشهر املاضي، لم يظهر نادال، املصنف الثاني على العالم، 
أي عالمات على تراجع مستواه وتقدم سريعا -5صفر في 

املجموعة األولى على ملعب رنييه الثالث.
وجن��ح باوتيستا أج��وت في الفوز بشوط لكن ن��ادال حسم 
املجموعة األولى وزاد من ضغطه على منافسه حني كسر إرساله 

مجددا في بداية املجموعة الثانية.
ولم يكن هناك أي سبيل إليقاف ن��ادال ال��ذي جنح كثيرا في 
خداع باوتيستا أجوت وأمطره بالعديد من الضربات األمامية 

القوية بال كلل.
وبعد أن أنقذ ثالث نقاط خلسارة إرساله والنتيجة 2-1، أظهر 
نادال ملسته احلاسمة على الشبكة ليتقدم 4-1 ومضى بعد ذلك 

ليحسم فوزه املقنع.
وزاد ن��ادال، الفائز بلقب مونت كارلو 11 م��رة، من مسيرة 
انتصاراته في البطولة إل��ى 16 مباراة وسيواجه البلغاري 

جريجور دمييتروف في الدور الثالث.
وقال نادال احلاصل على 17 لقبا في البطوالت األربع الكبرى 

”كانت بداية رائعة، من اجليد العودة إلى هنا“.
وأض��اف ”لدي بعض الذكريات الرائعة على ه��ذا امللعب، 

أستمتع حقا باللعب هنا“.
واستعاد األملاني ألكسندر زفيريف بعضا من مستواه في فوزه 

6-1 و6-4 على الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم.
وبلغ زفيريف املصنف الثالث، الذي يعيش في مونت كارلو، 
قبل نهائي البطولة العام املاضي لكنه يواجه صعوبات في 

.2019
وبعد خسارته في نهائي بطولة أكابولكو أمام األسترالي نيك 
كيريوس، خرج زفيريف مبكرا من بطوالت إنديان ويلز وميامي 

ومراكش.
وقال الالعب البالغ من العمر 21 عاما ”هذه أول مرة في املوسم 

احلالي أشعر فيها بأنني في صحة جيدة حقا.
”أتدرب جيدا لكني لم أجن��ح في األداء بصورة جيدة في 

املباريات“.
وجن��ح دومينيك تيم وصيف بطل فرنسا املفتوحة العام 
املاضي في 20 من 23 نقطة على إرساله األول ليقدم أداء قويا 

ويهزم السلوفاكي مارتن كليزان 6-1 و4-6.
كما تأهل اليوناني ستيفانوس تيتيباس املصنف السادس 

بفوزه على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكني 6-3 و5-7.

ميلووكي وهيوسنت يواصالن
 انطالقتهما القوية في »البالي أوف«

نادال

سان جيرمان يخسر من نانت ويؤجل تتويجه مجددًا بلقب الدوري الفرنسي

أه��در باريس سان جيرمان فرصة أخ��رى حلسم لقبه الثامن في 
دوري الدرجة األول��ى الفرنسي لكرة القدم بعد أن خسر بتشكيلة 

شهدت الكثير من التغييرات 3-2 أمام نانت املتعثر أول من أمس.
وكان الفوز سيضمن اللقب لسان جيرمان مع تبقي ست مباريات 
لكنه أضاع تقدمه بهدف داني ألفيس وترك التفوق ألصحاب الضيافة 
بأهداف دييجو كارلوس وعبد املجيد واري��س بجانب ه��دف ذاتي 

أللفيس.
وقلص ماتيهان جوكلو الفارق للزوار قبل دقيقة على النهاية في 

أول مشاركة له في الدوري.

وكان األداء مخزيا من سان جيرمان الذي ميلك 81 نقطة من 32 
مباراة ويتفوق بفارق 17 نقطة عن ليل صاحب املركز الثاني.

وسيتوج فريق املدرب توماس توخيل، الذي نال نقطة واحدة من 
آخر ثالث مباريات في الدوري، باللقب يوم األحد إذا فاز على ضيفه 

موناكو.
وفقد س��ان جيرمان جهود املصابني نيمار وإدينسون كافاني 
وتياجو سيلفا وماركينيوس وتوماس مونييه ما دفع توخيل للشكوى 

قبل أيام من غياب العمق بتشكيلته.
وغاب ماركو فيراتي وخوان بيرنات لإليقاف بينما حصل كيليان 

مبابي وأنخيل دي ماريا على راحة قبل مواجهتي موناكو يوم األحد 
في ال��دوري وستاد رين في نهائي كأس فرنسا يوم 27 من الشهر 

اجلاري.
وكان سان جيرمان بال أنياب هجومية باستثناء تسديدة من إيريك 

تشوبو-موتينج ارتدت من القائم في الشوط الثاني.
لكن س��ان جيرمان افتتح التسجيل عبر ألفيس بعد 19 دقيقة 
بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة بعد متريرة عرضية من ليوناردو 

باريديس.
ومنح كارلوس التعادل لنانت من ضربة رأس وبدا سان جيرمان، 

الذي تعرض لهزمية مذلة 5-1 من ليل يوم األحد املاضي، مهتزا.
ووضع واري��س أصحاب الضيافة في املقدمة قبل االستراحة ثم 
عزز نانت تفوقه بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني حني تابع 
كارلوس ركلة ركنية لكن الكرة اصطدمت بألفيس وسكنت شباك 

جيانلويجي بوفون.
واحتفل جوكلو )20 عاما( ب��أول مباراة له في دوري األض��واء 

بتسجيل هدف من تسديدة منخفضة.
وبهذا االنتصار ارتقى نانت للمركز 14 برصيد 37 نقطة بفارق 12 

نقطة عن منطقة الهبوط.

لقطة من مباراة باريس سان جيرمان ونانت

يأمل ليون إيقاف نزيف النقاط والتمسك مبركزه الثالث األخير املؤهل الى دوري أبطال أوروبا 
املوسم املقبل، وذلك حني يستضيف أجنيه الثاني عشر اليوم اجلمعة في افتتاح املرحلة 33 من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
ويتواجه ليون مع أجنيه بعد املباراة األولى للمرحلة بني ديجون الثامن عشر ورين العاشر، على 
خلفية ثالث هزائم متتالية بدأها في الثاني من الشهر احلالي بخروجه من الدور نصف النهائي ملسابقة 
الكأس على يد رين باخلسارة في ملعبه 2-3، ثم سقط في نفس األسبوع بني جماهيره أمام ديجون 

1-3 في الدوري.
واستمرت معاناة ليون في املرحلة السابقة بخسارته على ملعب نانت 1-2، ما دفع مدربه برونو 

جينيسيو الى اتخاذ قرار ترك الفريق في نهاية املوسم.
ويتولى جينيسيو مهام املدرب منذ ديسمبر 2015، وكان من املقرر أن ينتهي عقده بنهاية املوسم 

احلالي. لكن تأكيده الرحيل يأتي بعد سلسلة من النتائج املخيبة والعالقة املتراجعة مع املشجعني.
وقال جينيسيو في مؤمتر صحافي السبت »منذ فترة، أواجه مناخا سلبيا، لكي ال أقول أكثر، وأعتقد 

أنه قد يكبح الفريق بشكل كبير«.
وأش��ار الى أن هذا املناخ وصل الى حد »متني خسارة فريقي أو عدم حتقيق النادي ألهدافه«، 
وأبرزها إنهاء املوسم في املركز الثاني لضمان املشاركة املباشرة في دور املجموعات لدوري أبطال 

أوروبا.
وبات ليون مهددا في املركز الثالث، آخر املراكز املؤهلة الى دوري أبطال أوروبا )الدور التمهيدي 
الثالث( للموسم املقبل، اذ أصبح الفارق بينه وبني سانت اتيان الرابع ثالث نقاط فقط، فيما يتخلف عن 

ليل الثاني بفارق ثماني نقاط قبل ست مراحل على انتهاء املوسم.
ولن تكون املباراة سهلة على ليون أمام أجنيه، إذ أن األخير لم يذق طعم الهزمية في املراحل الست 
املاضية، وخسر مرة واحدة فقط في املراحل ال�11 األخيرة، لكنه حقق خالل هذه السلسلة 6 تعادالت، 
بينها 5 على التوالي قبل أن يخرج من هذه الدوامة في املرحلة املاضية على حساب مضيفه كاين 

)-1صفر(.
وستكون األنظار موجهة األحد الى ملعب »بارك دي برينس«، حيث يأمل باريس سان جيرمان أن 
يحسم اللقب بني جماهيره بفوزه على ضيفه ووصيفه موناكو، بعد أن فرط بالفرص الثالث األولى 
التي سنحت له بتعادله مع ستراسبورغ 2-2 ثم خسارته األحد أمام مالحقه ليل 1-5، وصوال الى 
مباراة األربعاء املؤجلة ضد نانت حيث مني بهزمية أخرى 2-3 بتشكيلة رديفة غاب عنها غالبية 
جنومه إن كان بسبب االصابة أو اإليقاف، أو حتى ألسباب لم تعرف واحلديث هنا كيليان مبابي الذي 

كان خارج التشكيلة دون توضيح من قبل مدربه األملاني توماس توخل.

ليون يأمل في إيقاف نزيف 
النقاط أمام أجنيه

قبيحة« »إشارة  بعد  الضوء  دائرة  في  بداية مظفرة لنادال املسيطر كوتينيو 
في مونت كارلو


