
 90 دقيقة كانت فا�صلة بني فقدان الأرجنتيني 
ليوني��ل مي�ص��ي مهاج��م بر�صلونة ال�صب��اين لكرة 
الق��دم مرك��ز ال�ص��دارة يف �صباق��ه نح��و الف��وز 
باحل��ذاء الذهبي الأوروب��ي )جائزة متنح لأف�صل 
هداف بالقارة العجوز( للمرة الرابعة يف تاريخه، 
وب��ني عودت��ه اخلاطف��ة للجلو���ش عل��ى "عر�ش" 

الهدافني يف اأوروبا.
لق��د احت��اج ال��دويل الأرجنتين��ي ل��� 24 �صاع��ة 
فق��ط ملحو اخل��ر ال�صيئ الذي ج��اءه من الدوري 
الرتغ��ايل اجلمعة وحتدي��داً يف لق��اء �صبورتينغ 
ل�صبونة وفيتكوري��ا غيماري�ش يف املرحلة ال�29 
م��ن امل�صابقة، ففي الدقيق��ة الثالثة وال�صتني من 
تلك املب��اراة اأنزل "الرغوث" ب�صف��ة موؤقتة من 
�ص��دة ترتي��ب الهداف��ني يف اأوروب��ا بر�صي��د 27 
هدف��ًا و54 نقطة، وت��رك مكانه له��داف ل�صبونة 

الهولندي با�ش دو�صت.
لكن "الرغ��وث" رف�ش ت�صليم مقعده يف املقدمة 
وحق��ق ثنائية اأمام ري��ال �صو�صييداد يف املرحلة 
الثاني��ة والثالث��ني م��ن مناف�ص��ات الليغا،كان��ت 
كفيلة برف��ع ر�صيده اإىل 29 هدف��ًا و)58 نقطة( 

دافع��ًا بالت��ايل دو�ص��ت )27 عام��ًا( اإىل الرتاجع 
للمركز الثاين بر�صيد 28 هدفًا و)56 نقطة(.

ورغ��م تراجع��ه اإىل املرك��ز الث��اين يظ��ل دو�ص��ت 
مهاج��م فولف�صبورغ الأملاين يف املو�صم املا�صي 
كابو�ص��ًا يالحق الأرجنتيني حت��ى الرمق الأخري 
م��ن املو�ص��م احل��ايل، فالهولن��دي يرهن يف كل 
مب��اراة عل��ى ملكت��ه الفائق��ة لفن��ون التهدي��ف 
ومعرفته العميقة ب�صباك اخل�صوم، ويوؤكد اأن حلم 
الظف��ر ب��اأول حذاء ذهب��ي له يكر م��ع كل هدف 

يحققه يف الدوري الرتغايل.
اأف�ص��ل  عل��ى  الهولن��دي  املهاج��م  ويتف��وق 
املهاجم��ني القنا�صني يف الق��ارة، مثل البولندي 
روب��رت ليفاندوف�صك��ي مهاج��م باي��رن مينويخ 
اإىل  نقط��ة(  و52  هدف��ًا   26( الثال��ث  الأمل��اين 
جانب الغابوين بيري اإميريي��ك اأوباميانغ مهاجم 
 50 وبر�صي��د  هدف��ًا   25( الأمل��اين  دورمتون��د 
نقط��ة( يليهم الأوراغوياين لوي�ش �صواريز مهاحم 

بر�صلونة )24 هدفًا و47 نقطة(.
ويف ح��ال جنح دو�ص��ت يف مهمته ف�صيكون ثالث 
لع��ب يحق��ق ذل��ك م��ع ل�صبون��ة، بع��د املهاج��م 

الأرجنتين��ي هيكت��ور يازال��دي الفائ��ز بجائ��زة 
احل��ذاء الذهب��ي مو�ص��م 1974-1973 و�صج��ل 
حينها 46 هدفًا، والرازيلي ماريو جاردل الذي 
اأكم��ل مو�ص��م 2002-2001 يف �صدارة هدايف 
اأوروبا بت�صجيله يف الدوري الرتغايل )42 هدفًا 

وح�صده ل� 82 نقطة(.
اأم��ا بالن�صبة حلامل جائزة الك��رة الذهبية خم�ش 
م��رات ف�صيكون ه��ذا احلذاء الذهبي ه��و ال�صاد�ش 
لفريق��ه بر�صلون��ة والراب��ع ل�صخ�ص��ه بع��د مو�صم 
)2010-2009 و�صج��ل 34 هدفًا وح�صل على 

68 نقطة( ومو�صم )2011 2012- و�صجل 50 
هدف��ًا و ح�ص��ل عل��ى 100 نقط��ة(، و يف مو�ص��م 
2013-2012 �صج��ل مي�ص��ي 46 هدفًا وجمع 

92 نقطة(.
�صع��ود دو�صت ل�صدة الهدافني وتنازله عن املركز 
�رسيع��ًا مل�صلح��ة الأرجنتين��ي، حتم��ًا �صيجع��ل 
ال�رساع اأك��ر احتدامًا بني الالعبني يف اجلولت 
الأخ��رية من امل�صابقت��ني الرتغالية وال�صبانية، 
فالأرجنتين��ي ال��ذي ميل��ك حظوظ��ًا لني��ل حذاء 
املع��دن النفي�ش �صيما اأنه �صيلع��ب مباريات اأكر 
م��ن نظ��ريه الهولن��دي املطال��ب بت�صجي��ل ع��دد 
اأكر م��ن الأهداف يف اجل��ولت اخلم�ش املتبقية 

بالدوري الرتغايل يف حال اأراد حتقيق حلمه.
واليك��م ترتيب الالعبني الأوائ��ل يف ال�صباق نحو 
احل��ذاء الذهب��ي: -1ليوني��ل مي�ص��ي )بر�صلون��ة 
ال�صب��اين(: 29 هدف��ًا )58 نقط��ة(، -2  با���ش 
دو�ص��ت )�صبورتينغ ل�صبونة الرتغايل(: 28 هدفًا 
)56 نقط��ة(، -3 روب��رت ليفاندوف�صكي )بايرن 
ميوني��خ الأمل��اين(: 26 هدف��ًا )52 نقط��ة(، -4 
بي��ري اإميريي��ك اأوباميان��غ )بورو�صي��ا دورمتوند 

الأمل��اين(: 25 هدف��ًا )50 نقطة(، -5 اأندريا 
 50( هدف��ًا   25 الإيط��ايل(:  )تورين��و  بيلوت��ي 
نقط��ة(، -6 ادي��ن دزيك��و )روما الإيط��ايل(: 25 
هدف��ًا )50 نقطة(،-7 روميل��و لوكاكو )ايفرتون 
الإنكلي��زي(: 24 هدف��ًا )48 نقط��ة(، -8 اأنتوين 
مودي�صت )كولن الأملاين(: 23 هدفًا ) 46 نقطة(، 
لوي���ش �صواريز )بر�صلونة(: 23 هدفًا )46 نقطة(، 
 23 غونزال��و هيغواي��ن )يوفنتو���ش اليط��ايل(: 
هدفًا )46 نقط��ة(، -9اإدين�صون كافاين )باري�ش 
�صان جريم��ان الفرن�صي(: 29 هدفًا )43.5 نقط( 
)م�صت��وى الدوري الفرن�صي هو 1.5، بالتايل فاإن 
اأه��داف الالع��ب امل�صجل��ة ت�رسب يف ع��دد 1.5 
ولي���ش يف عدد 2 مثل بط��ولت ا�صبانيا وانكلرتا 
م��اورو   10- والرتغ��ال(،  وايطالي��ا  واأملاني��ا 
اإي��كاردي )انرت ميالن اليط��ايل(: 21 هدفًا )42 
نقط��ة(،-11 دري�ش مريتنز )ناب��ويل اليطايل(: 
20 هدف��ًا )40 نقط��ة(، - هاري كني )توتنهام 
 12- نقط��ة(،   40( هدف��ًا   20 النكلي��زي(: 
كري�صتيان��و رونالدو )ريال مدريد ال�صباين(: 19 

هدفًا )38 نقطة(.
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ذك��رت تقاري��ر �صحفي��ة اإيطالي��ة، اأن الثق��ة مت��الأ اأرج��اء ن��ادي 
ديب��ال،  باول��و  الأرجنتين��ي  املهاج��م  ع��ودة  ح��ول  يوفنتو���ش 
وامل�صارك��ة يف اللق��اء املرتقب اأمام بر�صلون��ة الأربعاء املقبل يف 

معقله "كامب نو"، يف اإياب دور الثمانية بدوري اأبطال اأوروبا.
وتعر���ش ديب��ال لإ�صاب��ة بالت��واء يف الكاح��ل خ��الل مواجه��ة 
بي�ص��كارا، م�صاء اأم���ش ال�صب��ت، يف املواجهة التي 
البيانكون��ريي بهدف��ني دون رد،  ف��از به��ا 

باجلولة ال�32 من الكالت�صيو.
ووفًق��ا ملوق��ع "فوتب��ول اإيطالي��ا"، فاإن 
ديب��ال تعر�ش لكدمات والتواء طفيف يف 
الكاح��ل الأمين، ومت رب��ط الكاحل بهدف 
من��ع حدوث ت��ورم، و�صيكون جاه��ًزا للقاء 
املرتق��ب. وق��د اأبدى م��درب البيانكونريي 
يميليانو األِّيجري بع�ش التفاوؤل ب�صاأن  ما�صِّ
اله��داف الأرجنتين��ي رغم ذلك، قائ��اًل لقناة 
ميديا�صيت برمييام بعد انتهاء مباراة اليوم "لقد 
كان �صداًم��ا الت��وى عل��ى اإثره كاحل��ه، هناك �صبب 

لبع�ش التفاوؤل".
وع��ن م�صت��وى خوان ك��وادرادو ال��ذي قد يك��ون اأبرز 
�ص��الح يع��ول علي��ه األِّيج��ري يف ح��ال غاب 
ديبال، ق��ال مدرب مي��الن الأ�صبق "لديه 
م�صاح��ة للتح�صن، اأحياًنا يتم �رسبه لأنه 
ل يت�رسف بالكرة ب�رسعة، لذا هو يحتاج 
للتح�صن يف ذلك اجلانب. بيد اأنه بداأ ي�صبح 

لعًبا مهًما لنا".
اأم��ا ع��ن مب��اراة بر�صلونة، علَّ��ق قائ��اًل "بر�صلونة 
الأوىل  �صاع��ة  الن�ص��ف  مبا���رسة،  اإلين��ا  �صياأت��ي 
�صتكون مهم��ة للغاية. علين��ا اأن نلعب على هدف، 
مثلم��ا ح��دث يف ناب��ويل )يف اإياب ن�ص��ف نهائي 
كاأ���ش اإيطاليا(. علين��ا اأن نلع��ب ب�صجاعة واإميان 
بالنف���ش، لدينا الفر�صة للو�ص��ول لن�صف النهائي 

ولن تكون �صهلة". 

 اأثن��ى الإيطايل اأنطونيو كونتي، املدير الفني لفريق ت�صيل�صي الإجنليزي، 
على مدافعه ديفيد لويز، قائاًل: "اإنه واحد من اأف�صل املدافعني يف اأوروبا 

والع��امل". وا�صتعاد ت�صيل�صي خدمات لويز، ال�صيف املا�صي، 
بعد بيع��ه اإىل باري�ش �صان جريمان الفرن�صي يف 

�صي��ف 2014 عندم��ا كان جوزي��ه مورينيو، 
مدرًب��ا للبلوز. واأثب��ت تاألق لويز م��ع ت�صيل�صي 

ه��ذا املو�ص��م �صح��ة روؤي��ة كونت��ي، حي��ث 
اأظه��ر املدافع الرازيل��ي ن�صًجا م��ع الفريق 

اللن��دين، وال��ذي �صاه��م يف احتالله��م ل�صدارة 
الرمييريلي��ج. وقال كونت��ي، يف ت�رسيحات نقلها 

موق��ع "فور ف��ور ت��و": "عندما و�ص��ل ديفيد اإىل 
اإجنل��رتا، �صمع��ت الكث��ري م��ن الأ�صي��اء ال�صيئة 

عن��ه، مث��ل: مل��اذا ع��اد اإىل ت�صيل�ص��ي؟ لأن��ه 
�ص��يء  ب�ص��كل  ي��وؤدي  كان  املا�ص��ي  يف 

م��درب  واأ�ص��اف  مدافًع��ا".  يك��ن  ومل 
"لق��د كان ه��ذا  ال�صاب��ق:  يوفنتو���ش 
حتدًي��ا كبرًيا ل��ه، ولك��ن بالن�صبة يل 
عندم��ا قررن��ا �رسائه، كن��ا متاأكدين 

اأنن��ا تعاقدن��ا م��ع لع��ب جي��د  م��ن 
حًقا". وتابع مدرب املنتخب الإيطايل 

ال�صابق: "اأنه واحد من اأف�صل املدافعني 
يف اأوروب��ا واأمتنى اأن يك��ون من الأف�صل 

يف الع��امل". ووا�صل: "فوز لويز بجائزة لعب العام يف 
الرمييريليج؟ ل، اإنها اأ�صعب كثرًيا بالن�صبة للمدافعني، 
ولهذا ال�صبب باولو مالديني مل يفز بجائزة اأف�صل لعب 

يف العامل اأبًدا".
واأمت: "لك��ن ه��ذ املرك��ز، كقلب دف��اع يف اللع��ب بثالثة 

مدافع��ني يعد مثالًيا لطريقة لعب ديفيد لويز، لديه تقنية 
جي��دة، وهو لعب قوي، وي�صتطيع اأن يبداأ ا�صتحواذنا على 

الكرة وميتلك ال�صخ�صية لفعل ذلك".

ب��ات من املوؤكد اأن اإدارة نادي بر�صلونة الإ�صباين تفكر جديا يف ا�صتعادة 
مهاجم الفري��ق ال�صابق الإ�صباين جريارد دولوفيو من اإيفرتون الإجنليزي 
واملعار حاليا مليالن الإيطايل. اعرتف روبرت فرينانديز ال�صكرتري الفني 
لر�صلون��ة يف لق��اء مع اإحدى القن��وات التلفزيوني��ة الإ�صبانية اأن التفكري 
يف خي��ار اإعادة ال�رساء املوجود بعقد دولوفيو �صيكلف النادي 12 مليون 
ي��ورو وقال: "دون �صك �صيوف��ر لنا خيار اإعادة ال���رساء ا�صتعادة دولوفيو 
للع��ب �صم��ن �صفوف الفريق املو�ص��م املقبل". انتقل املهاج��م ال�صاب اإىل 
مي��الن يف يناي��ر املا�ص��ي على �صبي��ل الإعارة خ��الل ف��رتة النتقالت 
ال�صتوي��ة قادما م��ن اإيفرتون وقدم اداء جيدا يف "�صان �صريو" حيث �صجل 
هدف��ني واأ�ص��اف 3 متريرات حا�صمة خالل 13 مب��اراة خا�صها بقمي�ش 
الرو�صون��ريي. ب�صبب الظهور اجليد يف ميالن ا�صتدعاه جولني لوبيتيجوي 
م��درب املنتخ��ب الإ�صب��اين وا�صتط��اع ابن ال���23 عاما اأن يحج��ز لنف�صه 
مكان��ا يف ت�صكيل��ة الالروخا باأدائ��ه املميز خالل ودي��ة اإ�صبانيا وفرن�صا 
الت��ي اأحرز فيها هدفا. تخ��رج دولوفيو من اأكادميية ال�صباب يف بر�صلونة 
وتدرج يف الفئات ال�صنية الأ�صغر للنادي الكتالوين وانتقل مو�صم 2013 
اإىل اإيفرت��ون ثم اإ�صبيلية واأخريا ميالن. ل حيلة يف اأيدي الإدارة ال�صينية 
اجلديدة لالإبقاء عل��ى دولوفيو يف ميالنو ويتحكم م�صوؤولو بر�صلونة كليا 
يف م�صتقب��ل الالعب، وق��د �صوهد اأريدو بريدا املدي��ر الريا�صي للبلوغرانا 
يف مدرجات "�صان �صريو" اأم�ش خالل ديربي ميالنو ومن املوؤكد اأنه كان 
يتابع دولوفيو عن كثب متهيدا ل�صرتجاعه وفقا ملا ذكرته �صبكة "�صكاي 

�صبورت�ش" الإيطالية.

ليونيل ميسي يواجه تهديد هولندي صريح في سباق جائزة الحذاء الذهبي

متاعب بايرن ميونخ تتواصل وتنتقل من دوري أبطال أوروبا إلى البوندسليغا
وا�ص��ل باي��رن ميون��خ تخبط��ه م��ع 
ف��خ  يف  ووق��ع  ال�صلبي��ة  النتائ��ج 
التع��ادل ال�صلبي اأم��ام م�صت�صيفه 
باير ليفرك��وزن وذلك يف املباراة 
املقامة على اأر�صي��ة ميدان "باي 
اأرين��ا" حل�ص��اب اجلول��ة ال29 من 
الن��ادي  وكان  الأمل��اين.  ال��دوري 
البافاري ه��و امل�صيطر يف ج��ل اأطوار 
اللق��اء و�صاحب اأكر عدد م��ن الفر�ش، 
لكنه افتق��د للفعالية والرتكي��ز يف اللم�صة 
الأخ��رية ليخ��رج متعادًل وي�صي��ف لر�صيده 

نقطة واحدة فقط يف ال�صدارة "69" 

وبع��د بداية حمت�صمة غلبت فيه��ا احليطة واحلذر على 
اأداء الفريق��ني، انطل��ق بارين ليفرك��وزن نحو الهجوم 
��ا عدي��دة كان اأبرزه��ا  �صاغًط��ا بق��وة وخالًق��ا فر�صً
يف الدقيق��ة ال 14 م��ن "كف��ني كامب��ل"، فق��د ان�ص��ل 
ه��ذا الأخ��ري م��ن العمق و�ص��دد مبهارة، لك��ن احلار�ش 
"مانوي��ل نوي��ر" ت�صدى له��ا براع��ة. وا�صتمر �صغط 
اأ�صح��اب الأر���ش يف الدقائق القادمة م��ع عر�صيات 
كث��رية، فيما مل ينه�ش النادي البافاري من �صباته اإل 
بع��د مرور الن�صف �صاعة الأوىل، اإذ اأ�صبح اأكر �رسا�صة 
و�ص��دد ب�صكل متت��ال عر "خابي مارتني��ز" و"اأرتورو 
في��دال"، لكن ا�صتماتة الدف��اع حالت دون متكنهم من 
معانقة ال�صباك، فق��د اأخرج اأحد مدافعي اخل�صم الكرة 

م��ن على خط املرم��ى. وتوغ��ل "مولر" ه��و الأخر يف 
الدقيق��ة ال40 نحو العم��ق جمرًبا حظه م��ع "فيدال" 
"و"دوجال���ش كو�صتا" الذين حاول��وا بنف�ش الطريقة 
بع��د ذلك، لكن ا�صتب�صال الدفاع واحلار�ش "لينو" حال 
دون متكنه��م من معانقة ال�صباك. وحت�صن اأداء النادي 
البافاري ب�صكل اأف�صل يف ال�صوط الثاين، اإذ اأ�صبح اأكر 
ا كثرية متتالية م��ن "كينج�صلي  خط��ورة وخل��ق فر�صً
كوم��ان" املتوغل من الط��رف الأمين وكذلك "توما�ش 
مولر" ال��ذي تفنن يف اإهدار الفر���ش. وزادت حدة هذا 
ال�صغ��ط مع دخول اجلناح الطائر "اآريني روبني"، فقد 
توغل با�صتمرار من الرواق الأي�رس و�صدد يف منا�صبات 
عدي��دة على مرمى اخل�صم، اأبرزه��ا يف الدقيقة ال73 

من عل��ى م�ص��ارف منطقة اجل��زاء، اإذ اأر�صله��ا مقو�صة 
مبهارة، لكنها افتقدت ل�صيء من الدقة. وكان اأ�صحاب 
الأر�ش يبادرون بدورهم عر "كرمي بلعربيي" والذي 
اأ�ص��اع هدًفا حمقًقا عل��ى فريقه بع��دم ا�صتغالل خطاأ 
"نوي��ر" يف التمري��ر"، فيما �صه��دت الدقائق الأخرية 
ا�صتم��رار حم��اولت كتيب��ة "اأن�صيلوت��ي"، لك��ن بدون 
فعالي��ة اأمام يقظ��ة دف��اع ليفركوزن. وق��ال توما�ش 
مول��ر ملوقع ناديه الر�صمي: "خ�صن��ا املباراة بطريقة 
جيدة، ولكننا اأ�صعنا الكثري من الفر�ش، وعندما تهدر 
العدي��د م��ن الفر�ش ل��ن تتمكن م��ن الف��وز". واأ�صاف 
مول��ر: "كان اأمام��ي فر�صة كبرية للتهدي��ف، ولكنني 

اتخذت القرار اخلاطئ، ن�صعر بالنزعاج من اأنف�صنا".

مدربه: لويز من أفضل 
مدافعي العالم

برشلونة يحسم صفقة 
دولوفيو

جونسون يواجه بيلوتشي في نهائي هيوستن للتنس

دوري الـNBA: بداية صعبة لكليفالند في األدوار اإلقصائية

فاجاأ الأمريكي �صتيف جون�صون مواطنه 
ج��اك �صوك املر�صح الأبرز لإحراز اللقب 
بف��وزه علي��ه 6-4 و4-6 و3-6 يف 
طريق��ه اإىل املب��اراة النهائية من دورة 
هيو�ص��ن الأمريكي��ة الدولي��ة يف ك��رة 
امل�رسب. وكان �صوك الالعب امل�صنف 
اأح��رز  املتح��دة،  الولي��ات  يف  اأول 
دورتني منذ مطلع العام احلايل، لكن 
جون�ص��ون تخطى خ�صارت��ه لإر�صاله 
يف مطلع املجموعة احلا�صمة وخرج 
فائ��زاً ليخو�ش ثال��ث نهائي له يف 
م�صريته والأوىل على مالعب ترابية 

وعلى اأر�ش اأمريكية. وقال جون�صون الذي حاز 
لقب��ه الوحي��د يف دورة نوتنغه��ام الإنكليزية 
ع��ام 2016 اأن��ه "اأ�صب��وع جي��د بالن�صبة اإيل، 
م��ا يزي��ده رونق��ًا ب��اأين اأمل��ك فر�ص��ة اأح��رز 
اللقب اأم��ام اجلمه��ور الأمريك��ي". ولن تكون 
مهمة جون�صون �صهل��ة اأمام الرازيلي توما�ش 
بيلوت�صي الذي ح�ص��م جميع األقابه الأربعة يف 
م�صريت��ه عل��ى مالع��ب رملية كما ه��ي احلال 
يف هيو�ص��ن. واع��رتف جون�ص��ون بذلك بقوله 
"بيلوت�ص��ي لع��ب اخت�صا�ص��ي على املالعب 
الرتابية وهو يعرف ما يقوم به على هذا النوع 
م��ن املالعب و�صتكون الأم��ور اأكر تعقيداً من 

اآخ��ر مواجه��ة جمع��ت بينن��ا" يف اإ�ص��ارة اإىل 
اللق��اء الوحيد بينهما حت��ى الآن عندما خرج 
جون�صون فائزاً يف بطول��ة اأ�صرتاليا املفتوحة 
عام 2016. وتغل��ب بيلوت�صي ب�صعوبة اأي�صًا 
على الأمريكي اإرن�صتو اأ�صكوبيدو 7-5 و6-4 
و2-6. وح�ص��م بيلوت�ص��ي جمي��ع مباريات��ه 
وب��داأ  جمموع��ات  بث��الث  ال��دورة  ه��ذه  يف 
ي�صع��ر بالتعب وق��ال يف هذا ال�ص��دد "خو�ش 
مباري��ات م��ن ث��الث جمموعات كل ي��وم اأمر 
�صع��ب للغاية، مل اأح�صل عل��ى الراحة يف اأي 
يوم ويتعني علي اأن اأقدم م�صتوى اأف�صل يف 

النهائي".

حقق كليفالن��د كافاليريز حامل اللق��ب بداية �صعبة 
يف ال��دور الأول م��ن الأدوار الق�صائي��ة )بالي اأوف( 
لل��دوري الأمريكي يف ك��رة ال�صل��ة للمحرتفني بفوزه 
�صم��ن   109-108 ال�صب��ت  بي���رسز  اأنديان��ا  عل��ى 
مناف�ص��ات املجموع��ة ال�رسقي��ة. ويتاأه��ل اإىل ال��دور 
الث��اين الفريق الذي ي�صب��ق مناف�صه اإىل الفوز يف اأربع 
مباري��ات م��ن اأ�صل 7. وبع��د اأن ف�صل جن��م كليفالند 
ليرو�ش جيم�ش يف رمي��ة ثالثية قبل نهاية املباراة 
بع�رسي��ن ثاني��ة، اهدر لعب انديان��ا �صي جاي مايلز 
ت�صدي��دة يف الثاني��ة الأخ��رية كان��ت �صتمن��ح الف��وز 
لفريق��ه. وكان جيم���ش اأف�ص��ل م�صج��ل يف �صف��وف 
و6  حا�صم��ة  متري��رة  و13  نقط��ة   32( كليفالن��د 
متابع��ات(، واأ�صاف زمياله كاي��ري ايفرينغ وكيفن 

لف 23 و17 تواليًا. اأما الأف�صل يف �صفوف انديانا 
ف��كان بول ج��ورج مع 29 نقطة. وق��ال جيم�ش الذي 
خا���ش مبارات��ه الرق��م 200 يف الب��الي اأوف واخر 
�ص��ت مباري��ات نهائية يف ال��دوري الأمريكي"ل يهم 
كيف تف��وز يف البالي اأوف، فنحن نتقدم يف النتيجة 
0-1". ويف املجموعة ذاتها، تغلب ميلووكي باك�ش 
على تورونت��و رابت��ورز 83-97. وتاألق يف �صفوف 
الفائ��ز ياني�ش انتيتوكومنب��و و�صجل 28 نقطة وجنح 
يف 8 متابعات، واأ�صاف مالكومل بروغدون 16 نقطة 
، يف ح��ني كان دمي��ار دي��روزان الأف�صل يف �صفوف 

رابتورز بت�صجيله 27 نقطة و9 متابعات.
-�صان اأنطونيو ي�رسب بقوة-

ويف املجموع��ة الغربي��ة، حقق �ص��ان اأنطونيو �صبريز 

ممفي���ش  عل��ى  عري�ص��ًا  ف��وزاً 
غريزليز 111-82.

وح�صم �صان اأنطونيو املباراة 
ب�ص��كل �صبه نهائ��ي يف اأخر 
دقيقت��ني من الرب��ع الثالث 
ومطل��ع الربع الخري عندما 
كان متقدم��ا عل��ى مناف�صه 

اأن 64-74 قبل 
ي�صج��ل 10 نق��اط متتالي��ة 
ملناف�ص��ه،  �ص��يء  ل  مقاب��ل 

قب��ل اأن ي�صيف النقاط الت�صع 
الأخ��ري  الرب��ع  يف  الأوىل 

ليتقدم 93-64.

ديباال جاهز لمباراة برشلونة


