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بات نيو أورليانز بيليكانز 
أول امل��ت��أه��ل��ن ف���ي األدوار 
النهائية في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفن، ببلوغه 
نصف نهائي املنطقة الغربية 
ب��ف��وزه على ب��ورت��ان��د ترايل 
ب��اي��زرز 131-123، وتقدمه 

في سلسلتهما 4 -صفر.
وي��دي��ن نيو أورل��ي��ان��ز بفوزه 
ال��راب��ع م��ن أص��ل سبع مباريات 
مم��ك��ن��ة، إل���ى ال��ث��ن��ائ��ي أن��ط��ون��ي 
ديفيس ودج��رو هوليداي اللذين 

سجا 88 نقطة لفريقهما.
وسجل ديفيس 47 نقطة و11 
متابعة ومتريرة حاسمة واحدة، 
وه���ول���ي���داي 41 ن��ق��ط��ة وث���اث 

متابعات وثماني متريرات.
وعادل الاعبان الرقم القياسي 
ألك��ب��ر ع���دد م��ن ال��ن��ق��اط يسجله 
»ث��ن��ائ��ي« ضمن »ال��ب��اي أوف«، 
وال�����ذي ح��ق��ق��ه الع��ب��ا ب��وس��ط��ن 
سلتيكس ج��ون هافليتشك وجو 

جو وايت عام 1973. كما أتاحت 
النقاط ال� 88 لديفيس وهوليداي 
تخطي رق��م الثنائي األس��ط��وري 
في شيكاغو بولز، مايكل جوردان 

وسكوتي بينب، بنقطة. 
ومتكن ديفيس وهوليداي من 
تسجيل 28 نقطة من آخر 29 نقطة 
لنيو أورل��ي��ان��ز ف��ي امل��ب��اراة التي 
استضافها على ملعبه، ومتكن 
بنتيجتها خاله من أن يصبح أول 
فريق هذا املوسم يتأهل إلى الدور 

الثاني من الباي أوف.
وه��ي امل���رة الثانية يبلغ نيو 

أورليانز بيليكانز هذا الدور.
ول��م تنفع النقاط ال��� 38 التي 
سجلها س��ي ج��اي م��اك��ول��وم، في 
إبقاء فريقه في املنافسة، السيما في 
ظل األفضلية الواضحة لبيليكانز 
في ه��ذه السلسلة، بعد ف��وزه في 
املباراتن األولين التي أقيمتا على 
ملعب بورتاند، واملباراة الثالثة 

التي أقيمت على ملعبه اخلميس.

وخالف نيو أورليانز الذي حل 
سادسا في ترتيب املنطقة الغربية 
التوقعات بكونه أصبح أول فريق 
يتأهل إلى ال��دور املقبل، في وقت 
ال ت���زال أن��دي��ة ك��ب��رى مثل حامل 
اللقب غولدن ستايت ووري��رز، أو 
هيوسنت روكتس صاحب أفضل 
سجل في الدوري املنتظم، حتتاج 

إلى انتصارات اضافية. 
وت���ل���ق���ى ه���ي���وس���نت ال��س��ب��ت 
أول خ��س��ارة ف��ي مواجهته ضد 
مينيسوتا متبروولفز 121-105، 
في أول مباراة ضمن هذه السلسلة 

تقام على ملعب مينيسوتا.
وحقق مينيسوتا أول ف��وز له 
في الباي أوف منذ 2004، وقلص 
الفارق مع هيوسنت إلى 1-2، قبل 
املباراة الرابعة التي تقام االثنن 

على ملعبه أيضا.
وكان أفضل مسجل في املباراة 
جنم هيوسنت جيمس ه��اردن مع 
29 نقطة، في حن ك��ان األفضل 

لدى مينيسوتا جيمي باتلر مع 28.
وبعد شوط أول متقارب انتهى 
ربعه األول 28-27 لهيوسنت، 
والثاني 25-23 ملينيسوتا، صنع 
املضيف الفارق في الربع الثالث 
ال��ذي أنهاه متوفقا بنتيجة 35-
24، وأضاف أربع نقاط في الربع 

األخير )30-34(.
وف���ي م��واج��ه��ة ث��ال��ث��ة ضمن 
املنطقة الغربية، تقدم يوتا جاز 
على أوكاهوما سيتي ثانر 1-2، 
بعد فوزه في املباراة الثالثة بينهما 
115-102، والتي أقيمت السبت 

على ملعب يوتا. 
وكان ريكي روبيو األفضل في 
صفوف ي��وت��ا، بتحقيقه »ترييل 
دب��ل« مع 26 نقطة، 11 متابعة، 
و10 مت��ري��رات ح��اس��م��ة. ول��دى 
أوكاهوما، كان راسل وستبروك 
ق��اب قوسن أو أدن��ى م��ن حتقيق 
األمر نفسه، إال أنه كان يحتاج إلى 
متريرة حاسمة اضافية )سجل 14 

نقطة، وأضاف 11 متابعة وتسع 
متريرات(، بينما كان أفضل مسجل 
في فريقه بول جورج مع 23 نقطة.

وف���ي امل���ب���اراة ال��وح��ي��دة من 
مواجهات املنطقة الشرقية التي 
أقيمت ال��س��ب��ت، ب��ات فيادلفيا 
سفنتي سيكسرز على بعد فوز 
واح���د م��ن ال��ت��أه��ل، إذ ت��ق��دم على 
ميامي هيت بنتيجة 3-1 بعد 

فوزه 102-106.
وشهدت امل��ب��اراة حتقيق العب 
فيادلفيا األس��ت��رال��ي ال��ش��اب بن 
سيمونز )21 عاما(، »تريبل دبل« 
أي��ض��ا )10 على األق���ل ف��ي ثاث 
من الفئات االحصائية اخلمس: 
ن���ق���اط، م��ت��اب��ع��ات، مت���ري���رات 
حاسمة، صد للكرة، سرقة للكرة(، 
ليصبح خ��ام��س الع���ب متبدىء 
يحقق ذل��ك ف��ي ت��اري��خ ال���دوري، 
واألول منذ العام 1980 وأسطورة 
أورالندو ماجيك، إيرفن »ماجيك« 

جونسون. 

لقطة من مباراة نيو أورليانز بيليكانز و بورتاند ترايل بايزرز

نيو أورليانز أول املتأهلني 
في »البالي أوف«

إبراهيموفيتش يخسر مع لوس أجنليس 

قاد جوزيف مارتينيز وميغيل أمليرون فريقهما 
أتانتا يونايتد للفوز على مضيفه لوس أجنليس 
غاالكسي 2 -صفر في الدوري األمريكي لكرة القدم 

للمحترفن الليلة املاضية.
وشارك السويدي الشهير زالتان إبراهيموفيتش 
مع فريقه غاالكسي لكنه لم يتمكن من منع الهزمية 
أمام جماهير الفريق في ملعبه رغم أنه سبق وأحرز 
ثاثة أهداف في أول ثاث مباريات له في البطولة 
بعد انضمامه قادما من مانشستر يونايتد االنكليزي 

في 31 مارس املاضي.
أحرز مارتينيز الهدف األول لفريقه في الشوط 
األول من كرة مرتدة بينما عزز أمليرون تقدم فريقه 

من ركلة ج��زاء نفذها في الوقت اإلضافي للشوط 
الثاني ليعزز فريقه مسيرته اخلالية من الهزمية إلى 

ست مباريات متتالية.
وأه��در مارتينيز ركلة جزاء لفريقه في الشوط 
األول لكنه عوض هذا التعثر بعد ذلك بدقيقتن فقط 
محرزا هدفه السادس في ال��دوري هذا املوسم في 

الدقيقة 22 وهو يتصدر قائمة هدافي البطولة. 
وش��ه��دت امل��ب��اراة ع��ودة الع��ب وس��ط غاالكسي 
املكسيكي جيوفاني دوس سانتوس بعد تعافيه 
من إصابة في الساق غاب بسببها عن املاعب منذ 
منتصف م��ارس امل��اض��ي عندما ش��ارك بديا في 

الدقيقة 66. 

الكيني كيبتشوجي يتوج بلقب ماراثون لندن
رغ��م ارتفاع درج��ة احل��رارة ف��از العداء الكيني 
إيليود كيبتشوجي مباراثون لندن للمرة الثالثة 
األحد في حن احتل البريطاني مو فرح املركز الثالث 

مسجاً رقماً قياسياً بريطانياً جديداً رغم ذلك.
وب��دأ كيبتشوجي السباق بقوة مع مجموعة من 
املتنافسن لكنهم لم يتمكنوا من االستمرار بنفس 
السرعة بعد ارتفاع درجة احلرارة عن 20 درجة مئوية.

ورغم تخلف فرح بشكل واضح عن كيبتشوجي 
إال إنه سجل ساعتن وست دقائق و32 ثانية وهو 
رق��م قياسي بريطاني يتفوق على الرقم السابق 

املسجل باسم ستيف جونز منذ 1985.
وغاب كيبتشوجي عن ماراثون لندن في العام 
املاضي سعياً لكسر حاجز الساعتن في إيطاليا لكن 
العداء الكيني عاد ليضيف لقب سباق العام احلالي 

للقبي عامي 2015 و2016 بكل سهولة.
وسجل كيبتشوجي ساعتن وأربع دقائق و27 ثانية 

متقدماً مباشرة على اإلثيوبي توال شورا كيتاتا.

ويتخلف زمن كيبتشوجي اليوم بفارق دقيقتن 
ونصف عن الرقم القياسي العاملي للسباق واملسجل 

باسم مواطنه دينيس كيميتو.
م��ن جانبها ف��ج��رت ال��ع��داءة الكينية فيفيان 
تشيريوت مفاجأة كبيرة عندما فازت وللمرة األولى 
بسباق السيدات ضمن املاراثون ذاته متفوقة على 
مواطنتها م��اري كيتاني صاحبة الرقم القياسي 
النسائي في السباق والتي كانت أب��رز املرشحات 

للتتويج.
وكانت كيتاني )36 عاماً( سجلت الرقم القياسي 

لسباق السيدات في لندن في العام املاضي.
وفي سباق اليوم تقدمت كيتاني للصدارة وبدت 
مقبلة على تسجيل رقم قياسي جديد قبل أن تتراجع 
سرعتها بسبب ارتفاع درجة احلرارة عن  20 مئوية 
بينما انتهزت تشيريوت )34 عاماً( الفرصة للتقدم 
والفوز في نهاية املسافة مسجلة ساعتن و18 دقيقة 

و31 ثانية.

إبراهيموفيتش
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