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تأهل غولدن ستايت ووري��رز 
حامل اللقب وفيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز إل��ى ال���دور الثاني من 
ب��الي اوف ال��دوري األميركي في 
ك��رة السلة للمحترفني بعد أن 
حقق كل منهما فوزه الرابع مقابل 

خسارة واحدة في الدور األول.
وتغلب غ��ول��دن ستايت ال��ذي 
ح��ل ثانيا ف��ي املنطقة الغربية 
خ����الل امل���وس���م امل��ن��ت��ظ��م خلف 
هيوسنت روك��ت��س، الثالثاء على 
سان أنطونيو سبيرز السابع في 
املواجهة اخلامسة بينهما 91-99.

وح��ج��ز ب��ط��ل 2015 و2017 
ووصيف بطل 2016 بطاقة التأهل 
الثانية الى نصف نهائي املنطقة، 
بعد ان كانت االولى من نصيب نيو 
اوليانز بيليكانز السادس الذي 
حقق اربعة انتصارات متتالية على 

بورتالند ترايل باليزرز الثالث.
وفي الدور املقبل يلتقي غولدن 

ستايت مع نيو اورليانز.
وحسم غولدن ستايت النتيجة 
في االرباع الثالثة األولى )20-22 
و27-18 و30-27( متقدما بفارق 

بفارق 14 نقطة خسر منها ست 
نقاط في الربع األخير )26-20(.

 موسم للنسيان 
وفي غياب النجم ستيفن كوري 
ب��داع��ي االص��اب��ة، ع��اش النجوم 
اآلخ��رون بعض اللحظات املخيفة 
عندما قلص سان انتونيو الفارق 
الى نقطتني قبل دقيقة واح��دة من 
النهاية، لكن كيفن دوران��ت )25 
ن��ق��ط��ة( وك���الي ط��وم��س��ون )24 
نقطة( ودراميوند غرين  )17 نقطة 
و19 متابعة و7 متريرات حاسمة( 
انهوا اللقاء بالشكل املطلوب الذي 

امن لهم الفوز وبطاقة التأهل.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ك���ان الم��ارك��وس 
الدريدج )30 نقطة و12 متابعة( 
وباتي ميلز )18 نقطة( األفضل في 

صفوف سان انطونيو.
وع���ل���ق امل�����درب س��ت��ي��ف كير 
ال��ذي يشرف على غولدن ستايت 
للموسم ال��راب��ع ت��وال��ي��ا، »كانت 
معركة جميلة. كنا محظوظني 
وخرجنا منها منتصرين. هم فريق 

بطولة وق��دم��وا افضل م��ا لديهم 
لوقت طويل. انهم صورة ملدربهم«.
وبات يتعني على سان انتونيو 
نسيان ه��ذا امل��وس��م، وه��ي ليست 
املرة االولى في حقبة اشراف غريغ 
بوبوفيتش التي بدأت عام 1996، 
التي يخرج فيها الفريق من الدور 
االول في البالي اوف، وسبق ان 
حصل ذلك في 2000 و2015 وفقد 

اللقب في هذين العامني.
ومت��ي��ز م��وس��م 2018-2017 
بحصيلة سلبية بالنسبة الى سان 
انتونيو تضمنت 47 ف��وزا )14 
فقط خ��ارج ارض���ه( و35 هزمية 
)27 خ���ارج ق��واع��ده(، وه��ي من 
اس��وأ النقاط االحصائية في عهد 

بوبوفيتش.
وألول مرة منذ 1997، كان سان 
انطونيو املعروف بثبات واستقرار 
مستواه، م��ه��ددا بعد التأهل الى 
االدوار النهائية، وقد تاثر مستواه 
مب��ج��رد غ��ي��اب جن���م واح����د عن 
صفوفه بسبب االصابة هو كاوهي 
ليونارد )26 عاما( صاحب 25،5 
كمعدل وسطي في املباراة الواحدة 

في موسم 2017-2016.
ب���دوره، ب��ات فيالدلفيا ثالث 
املنطقة الشرقية اول املتأهلني الى 
الدور الثاني عن هذه املنطقة بعد 
ان فاز في املواجهة اخلامسة على 

ميامي هيت السادس 91-104.

 عملية اعادة بناء 
وبعد شوط اول متكافىء انتهى 
بالتعادل 46-46 )ال��رب��ع االول 
23-21 والثاني 23-25(، احسن 
دج��اي دج��اي ريديك )27 نقطة( 
والكاميروني جويل امبيد )19 
نقطة و12 متابعة( واالسترالي بن 
سيمونز )14 نقطة و10 متابعة(، 
قيادة فيالدلفيا الى الفوز الرابع 
على منافسه ال��ذي اعتمد اسلوبا 
جماعيا سجل خالله خمسة العبني 
م��ا ي��زي��د على 11 نقطة اب��رزه��م 
كيلي اولينيك )18 نقطة( وتايلور 
ج��ون��س��ون )16( والسلوفيني 

غوران دراغيتش )15(.
وش��ه��د فيالدلفيا ال���ذي حقق 
اسوأ حصيلة قبل عامني فقط )10 

انتصارات مقابل 72 خسارة في 
ال���دوري املنتظم(، نهضة كبيرة 
وبلغ االدوار االقصائية بعد أن 
شهد حسب مدربه  »عملية اعادة 

بناء طويلة االمد« للفريق.
وقال براون »في العام 2013، 
جلست مع بعض املسؤولني في 
ال��ن��ادي وتبادلنا وجهات النظر 
حول ما ميكن اعادة بنائه وما نأمل 
بتحقيقه. وم��ع مر ال��زم��ن، ورغم 
استمرار فترة العثر، بقينا اقوياء 
في ما حاولنا القيام به ال بل قمنا 

بعمل اكبر«.
وف��ي املنطقة الشرقية ايضا، 
حقق بوسطن سلتيكس الثاني 
ف��وزه الثالث )مقابل هزميتني( 
على ميلووكي باكس السابع 92-
87، على أن يالقي الفائز منهما 

فيالدلفيا في الدور الثاني.
واع��ت��م��د ال��ف��ري��ق��ان االس��ل��وب 
اجلماعي في االداء، وسجل كريس 
ميدلتون )23 نقطة( مليلووكي 
الذي يستضيف املباراة السادسة 
اخلميس، وآل هورفورد 22 نقطة 

و14 متابعة لبوسطن.

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز

غارسيا ُتقصي شارابوفا 
من شتوتغارت للتنس

وّدع�����ت ال��روس��ي��ة م��اري��ا 
شارابوفا، املصنفة أولى عامليا 
سابقا، من ال��دور األول لدورة 
شتوتغارت األملانية في كرة 
امل���ض���رب، ب��خ��س��ارت��ه��ا أم���ام 
الفرنسية كارولني غارسيا 6-

3 و6-7 و6-4.
وه������ذه أول م�����رة حت��ق��ق 
املصنفة سابعة عامليا الفوز 
على شارابوفا التي تراجعت 
إلى املركز 41 عامليا، وذلك بعد 
7 س��ن��وات على أول مواجهة 
بينهما ف��ي ال���دور الثاني من 
روالن غ��اروس 2011، عندما 
أزعجت غارسيا، اليافعة آنذاك 
)17 عاما(، خصمتها الروسية.

وقالت غارسيا بعد فوزها 
الفعلي األول على شارابوفا 
م��ن أص��ل 5 مواجهات )ف��ازت 
ع��ل��ى ال��روس��ي��ة م���رة واح���دة 
ب��االن��س��ح��اب ع���ام 2015 في 
ن��ص��ف ن��ه��ائ��ي أك��اب��ول��ك��و(، 
»وأخ���ي���را ب��ع��د 7 أع����وام، لقد 

هزمتها !«.
وت��اب��ع��ت »ك���ان���ت م��ب��اراة 
متقاربة، لقد توقعت ذلك. هي 
مقاتلة كبيرة. ه��ذا الفوز هام 

جدا بالنسبة إلي«.
وك���ان���ت ش���اراب���وف���ا )31 
عاما( عادت العام املاضي إلى 
املالعب في شتوتغارت بالذات، 
بعد انقطاع دام 15 شهرا إثر 
إيقافها لتعاطي عقار ملدونيوم 

احمل���ظ���ور، وق���د بلغت آن���ذاك 
نصف النهائي.

وق��ال��ت ش��اراب��وف��ا »ل��م تكن 
النتيجة التي آمل بها، لكن هناك 
أمور كثيرة ميكن استخالصها 
م��ن ه���ذه امل���ب���اراة. ل��م أخ��ض 
ال���دورات منذ بعضة أسابيع 
لكني حافظت على صالبتي. 

جسديا شعرت بالقوة«.

وك��ان��ت غ��ارس��ي��ا ق��د غابت 
عن نصف نهائي كاس االحتاد 
األس����ب����وع امل���اض���ي وال����ذي 
خسرته بالدها أم��ام الواليات 
املتحدة، وهي تلتقي في الدور 
ال��ث��ان��ي األوك��ران��ي��ة اليافعة 
م��رت��ا كوستيوك )15 عاما( 
املصنفة 158 عامليا واملتأهلة 

من التصفيات.

حرمان باناثينايكوس من املشاركة 
القارية لثالثة أعوام

قرر االحتاد األوروبي لكرة القدم الثالثاء حرمان 
باناثينايكوس اليوناني من املشاركة القارية لثالثة 
أعوام، وذلك بسبب الديون املتراكمة عليه بحسب ما 

أعلنت السلطة الكروية األوروبية.
وك����ان االحت�����اد األوروب������ي )ي��وي��ف��ا( ع��اق��ب 
باناثينايكوس ب��اإلي��ق��اف م��ع وق��ف التنفيذ في 
ديسمبر املاضي، مانحا إياه حتى األول من مارس 

لتسوية وضعه املالي ودفع الديون املتوجبة عليه.
لكنه فشل في حتقيق هذا األمر، ما أدى إلى تفعيل 
العقوبة وتغرميه ب�100 أل��ف ي��ورو، وه��و نفس 

املبلغ الذي غرم به في كانون األول/ديسمبر.

وال يبدو باناثيناكوس ق���ادرا على املشاركة 
القارية املوسم املقبل بغض النظر عن العقوبة، إذ 
يحتل املركز السابع في الدوري احمللي في ظل األزمة 
التي يعيشها والتي أدت في وقت سابق من الشهر 
احلالي إلى إض��راب العبيه بسبب عدم حصولهم 

على رواتبهم.
كما غرم بحسم ثالث نقاط من رصيده من قبل 
رابطة ال��دوري بسبب األم��وال التي يدين بها إلى 

مدافعه األملاني السابق ينس فيمر.
ووافق رئيس النادي يانيس االف��وزوس السبت 

على بيعه إلى مجموعة استثمارية آسيوية.

غولدن ستايت وفيالدلفيا للدور الثاني في »بالي أوف«
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الروسية ماريا شارابوفا


