
بلغ غولدن ستايت ووري��رز حامل 
اللقب ف��ي ال��ع��ام��ن األخ��ي��ري��ن ال��دور 
النهائي ل��دوري ك��رة السلة األميركي 
للمحترفن للمرة اخلامسة تواليا عقب 
حتقيقه الفوز الرابع تواليا على مضيفه 
بورتالند ترايل باليزرز عندما تغلب 
عليه 119-117 بعد التمديد ضمن 

الدور النهائي للمنطقة الغربية.
   وحسم ووريرز لقب املنطقة الغربية 
وبات ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري 
األميركي للمحترفن يبلغ الدور النهائي 
للمرة اخلامسة تواليا وذلك منذ إجناز 

بوسطن سلتيكس قبل 53 عاما.
وعلى غرار املباراتن األخيرتن، قلب 
ووريرز الطاولة على باليزرز في الربع 
األخير فحّول تخلفه بفارق 17 نقطة 
إل��ى تعادل في نهاية الوقت األصلي 
)111-111(، قبل أن يحسم الشوط 

اإلضافي في صاحله 6-8.
ومرة أخرى وفي غياب هدافه كيفن 
دورانت الذي تعرض إلصابة في ربلة 
ال��س��اق ف��ي امل��ب��اراة األول���ى م��ن ال��دور 
النهائي للمنطقة الغربية، فرض ستيفن 
كوري نفسه جنما في صفوف ووريرز 

بتسجيله 37 نقطة.
وأن��ه��ى ك����وري امل���ب���اراة بثالثية 
م��زدوج��ة »ت��ري��ب��ل دب���ل« حيث حقق 
13 متابعة مع 11 متريرة حاسمة، 
وحذا حذوه دراميوند غرين بتسجيله 
18 نقطة مع 14 متابعة و11 متريرة 

حاسمة.
»ال نستسلم أبدا«

وبات كوري وغرين أول العبن في 
فريق واح��د ينهيان مباراة في البالي 

أوف بثالثية مزدوجة لكل منهما.
وقال غرين »هذا الفريق عرف فترات 
جيدة وأخرى مخيبة هذا املوسم، لكنه 
وجد دائما احللول عندما واجه مشاكل. 

هذه املباراة تعكس صورة موسمنا، ال 
نستسلم أبدا«.

وج���اءت ب��داي��ة امل��ب��اراة ق��وي��ة بن 
الفريقن وحسم ووري��رز الربع األول 
في صاحله بفارق نقطة واح��دة )36-
35(، قبل أن يفرض باليزرز أفضليته 
في الربعن الثاني )34-29( والثالث 
)26-22(، لكن حامل اللقب الذي غاب 
عنه أيضا أندري إيغيوداال ودمياركوس 
كازنس بسبب اإلص��اب��ة، انتفض في 
الربع األخير وكسبه 24-16 مدركا 

التعادل في نهاية الوقت األصلي.
وب���رز أي��ض��ا ف��ي ص��ف��وف ووري���رز 
ال���ذي كسب ال��ش��وط اإلض��اف��ي 6-8، 
ك��الي طومسون بتسجيله 17 نقطة 
وألفونزو ماكيني والبديل كيفون لوني 

بتسجيل ك��ل منهما 12 نقطة م��ع 14 
متابعة لألخير.

في املقابل، لم ينفع بورتالند ترايل 
ب��الي��زرز تألق الثالثي مايرز لينارد 
صاحب 30 نقطة و12 متابعة، وداميان 
ليالرد صاحب 28 نقطة و12 متريرة 
حاسمة وسي جاي ماكولوم الذي سجل 

26 نقطة مع 7 متريرات حاسمة.
ويلتقي ووري��رز في ال��دور النهائي 
الذي سينطلق في 30 مايو احلالي الفائز 
في الدور النهائي للمنطقة الشرقية بن 

ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز.
وي��ت��ف��وق ب��اك��س، أف��ض��ل ف��ري��ق في 
ال���دوري املنتظم، على تورونتو 2-
1، وتقام املباراة الرابعة الثالثاء في 

تورونتو.

ض��م��ن أوس���اس���ون���ا ال��ص��ع��ود 
ل��دوري الدرجة األول��ى اإلسباني 
لكرة القدم قبل ثالث مباريات من 
نهاية دوري الدرجة الثانية بعد 
فوز غرناطة على البسيط -1صفر.
ويتصدر أوساسونا، الذي هبط 
م��ن دوري األض����واء ف��ي 2017، 
دوري الدرجة الثانية برصيد 78 
نقطة من 39 مباراة وضمن انهاء 
املوسم في املركزين األول أو الثاني 
بعد خسارة البسيط صاحب املركز 
الثالث على أرض��ه ليتأخر بفارق 

عشر نقاط عن املتصدر.
وقضى أوساسونا 14 موسما 
قي دوري الدرجة األولى اإلسباني 

قبل أن يهبط ف��ي 2014. وع��اد 
في 2016 قبل أن يهبط في العام 

التالي.
وك��ان أفضل مركز يحتله في 
دوري األض��واء الرابع في 2006 
وبلغ ال��دور قبل النهائي في كأس 
االحتاد األوروبي في 2007 بينما 
ح��ص��ل ع��ل��ى م��رك��ز وص��ي��ف بطل 

كأس ملك اسبانيا في 2005.
ويتأخر غرناطة صاحب املركز 
الثاني بأربع نقاط عن أوساسونا 
ويتفوق بست نقاط على البسيط 
ويحتاج إلى انتصار آخر لضمان 
ال���ع���ودة ل����دوري األض�����واء بعد 

هبوطه في 2017.
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لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز وبورتالند ترايل باليزرز

 فرحة جماهير أوساسونا

جيان يعتزل دوليًا قبيل 
انطالق كأس أمم إفريقيا

أعلن أسامواه جيان هداف غانا عبر العصور اعتزاله اللعب دوليا قبل 
شهر من انطالق كأس أمم افريقيا لكرة القدم.

ويأتي القرار بعد استبعاده من ارتداء شارة قيادة منتخب بالده.
ولم يلعب جيان مع منتخب غانا منذ سبتمبر أيلول 2017 بسبب 
مشاكل مع االصابات إضافة إلى عدم خوض مباريات كافية مع فريقه 
التركي قيصري سبور. وقال جيان في بيان ”بعد التشاور مع أسرتي 
وفريقي وبصفتي قائدا ملنتخب غانا ق��ررت االع��ت��ذار عن ع��دم خوض 
البطولة بعد قرار املدرب منح شارة القيادة لالعب آخر رغم اني استدعيت 
ضمن تشكيلة كأس األمم“. وتابع ”أرغب أيضا في اعتزال اللعب دوليا 
بصفة دائمة“. وسجل جيان البالغ من العمر 33 عاما 51 هدفا في 
106 مباريات دولية وهز الشباك في ست بطوالت متتالية لكأس األمم 

االفريقية وثالث بطوالت لكأس العالم بن 2006 و2014.
وجيان أكثر العب افريقي سجل أهدافا في كأس العالم برصيد ستة 

أهداف.

بولونيا يضمن البقاء في »الكالتشيو«
ضمن بولونيا البقاء في دوري الدرجة األولى عندما عاد بتعادل ثمن 
من العاصمة روما أمام مضيفه التسيو 3-3 في ختام املرحلة السابعة 

والثالثن ما قبل األخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وك��ان التسيو الطرف األفضل في الشوط األول وجن��ح في ترجمة 
سيطرته إلى هدف ملهاجمه األرجنتيني خواكن كوريا عندما تلقى كرة 
من البرازيلي لوكاس ليفا، فهيأها لنفسه بالكعب متالعباً بالدفاع فانفرد 

باحلارس ولعبها بيمناه على ميينه )14(.
وضغط بولونيا مطلع الشوط الثاني وسجل هدفن في دقيقتن 
عبر أندريا بولي بتسديدة بيسراه من زاوي��ة صعبة إث��ر متريرة من 
األرجنتيني رودريغو باالسيو )50( وماتيا ديسترو بتسديدة بيمناه من 
مسافة قريبة إثر متريرة من باالسيو أيضاً )52(، قبل أن يدرك األنغولي 
كيسانغا بارتولوميو جاسينتو التعادل لالتسيو في الدقيقة 59 بتسديدة 

بيمناه إثر متريرة من تشيرو إميوبيلي.
ومنح ريكاردو أورسوليني التقدم لبولونيا في الدقيقة 63 من مسافة 
قريبة عندما استغل رأسية ديسترو عقب ركلة ركنية، لكن البديل الصربي 
ميلينكوفيتش-سافيتش أدرك التعادل لالتسيو في الدقيقة 80 من ركلة 

حرة مباشرة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس البولندي شسكوروبسكي.
وحقق بولونيا األهم بانتزاعه نقطة التعادل ألنها ضمنت له البقاء 
بن الكبار بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جنوى 

الثامن عشر املهدد باللحاق بكييفو وفروزينوني إلى الدرجة الثانية.
في املقابل، رفع التسيو املنتشي بتتويجه بلقب كأس إيطاليا على 

حساب أتاالنتا، رصيده إلى 59.

تعامل دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم بسخرية مع فيلم جديد 
عن حياته وطالب مبقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر املقبل.

وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي املمتد لساعتن عن النجم 
األرجنتيني املثير للجدل ُكتب ”دييجو م��ارادون��ا: املتمرد والبطل 
واحملتال والرب“ لكن الالعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه 
من كلمة ”احملتال“. وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية ”لعبت كرة 
القدم وحصلت على املال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في 
االحتيال على أي شخص. ”إذا وضعوا ذلك جلذب الناس للحضور 
ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق اخلطأ. ال أحب هذا 
العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذه��ب إلى الفيلم. ال تذهبوا 
وتشاهدوه“. وكان آصف كاباديا مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن 

مارادونا لم يشاهد الفيلم واعترف أنه سيكون مهتما مبعرفة رد فعله.
وأبلغ كاباديا رويترز ”هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو 
عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن األمر سيكون مفعما 

باملشاعر بالنسبة له“.
وغاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في املكسيك، عن العرض األول 
للفيلم في مهرجان كان يوم األحد. ومن املقرر عرض الفيلم للجمهور 

في 14 يونيو املقبل.

استدعاء فالنسيا إلى صفوف اإلكوادور
بعد أسبوع على إس��دال الستار على مسيرة طويلة في صفوف 
نادي مانشستر يونايتد امتدت 10 سنوات، استدعى مدرب اإلكوادور 
هرنان داريو غوميز القائد أنطونيو فالنسيا خلوض غمار كوبا أميركا 
البرازيل 2019. ولقيت خطوة املدرب انتقادات واسعة محلياً ال سيما 
ب��أن فالنسيا )33 عاماً( لم يخض س��وى 10 مباريات في ال��دوري 

اإلنكليزي املمتاز وتعرض إلصابات متكررة هذا املوسم.
وداف��ع غوميز عن ق��راره بقوله »ثمة العبون لم يخوضوا الكثير 
من املباريات لكنهم العبون مهمون عندما يدافعون عن ألوان املنتخب 
الوطني«. وأض��اف »ل��ن أتخلى عن فالنسيا إل��ى أن يقول لي بأنه 
سيعتزل«. وفالنسيا هو قائد منتخب اإلك��وادور وخاض 94 مباراة 
وسجل 11 هدفاً. وعلى الرغم من كونه شغل مركز الظهير األمين في 
صفوف مانشستر يونايتد في األعوام األخيرة، لكن غوميز يعهد إليه 

مركز اجلناح األمين.
وأوقعت قرعة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو 
إلى 7 يوليو املقبلن، اإلكوادور في املجموعة الثالثة إلى جانب تشيلي 

حاملة اللقب واألوروغواي البطلة 15 مرة واليابان ضيفة البطولة.
يذكر أن اإلك��وادور هي إحدى دولتن إلى جانب فنزويال لم يسبق 
لهما أن أحرزتا اللقب القاري. أما أفضل نتيجة حققتها في النهائيات 

فكانت حلولها رابعة عامي 1959 و1993 عندما استضافت البطولة.

غولدن ستايت يبلغ نهائي دوري السلة 
األميركي للمرة اخلامسة تواليًا

مارادونا 

التعادل يخيم على قمة الهالل والدحيل في أبطال آسيا

تعادل نادي الهالل السعودي مع مضيفه الدحيل القطري )2-2(، ضمن منافسات اجلولة األخيرة من املجموعة الثالثة في دوري أبطال 
آسيا. تقدم الدحيل بهدف سجله يوسف العربي في الدقيقة 15، ثم رد الهالل بهدفن سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتن 29 

و55، لكن البديل خالد منير مزيد خطف هدف التعادل 2-2 للدحيل في الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب بدل الضائع للمباراة.
وكانت نتيجة املباراة مبثابة حتصيل حاصل بالنسبة للفريقن، حيث حسم الفريقان بالفعل تأهلهما إلى دور 16، كما كان الهالل حسم 

فوزه بصدارة املجموعة التي شهدت أيضاً انتصاراً شرفياً الستقالل طهران اإليراني على العن اإلماراتي 1-2.
ورفع الهالل رصيده في صدارة املجموعة إلى 13 نقطة، مقابل 9 نقاط للدحيل في املركز الثاني، وتاله في املركز الثالث استقالل طهران 

برصيد 8 نقاط، بينما أنهى العن مشواره في البطولة برصيد نقطتن في املركز الرابع.

مارادونا يطالب مبقاطعة فيلمه أوساسونا يعود لـ »الليغا«
اجلديد بسبب وصفه باحملتال

لقطة من مباراة الهالل والدحيل


