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واصلت أندية تورونتو رابتورز 
وبوسطن سلتيكس ونيو أورليانز 
بيليكانز بدايتها القوية في ال��دور 
األول م��ن »ب��اي أوف« دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، وباتت 

على مشارف الدور الثاني.
وت��غ��ل��ب ت���ورون���ت���و راب���ت���ورز 
م��ت��ص��در امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة على 
واش��ن��ط��ن وي����زاردز ال��ث��ام��ن 130-
119، وبوسطن سلتيكس الثاني على 
ميلووكي باكس السابع 106-120، 
فيما فاز نيو اورليانز على بورتاند 

ترايل بايزرز 102-111.
واس��ت��غ��ل ت��ورون��ت��و وبوسطن 
عاملي االرض واجلمهور على أكمل 
وج��ه ف��ي امل��ب��ارات��ني االول��ي��ني، فيما 
ح��ق��ق ن��ي��و اورل��ي��ان��ز االن��ت��ص��اري��ن 
خارج القواعد. وباتت االندية الثاثة 
بحاجة الى فوزين حلسم التأهل الى 
الدور الثاني من الباي اوف )نصف 

نهائي املنطقتني(.
في املباراة االولى، وضع تورونتو 
ح��دا لبداياته املخيبة في السنوات 
العشر االخيرة في الباي اوف وتقدم 
للمرة االول��ى -2صفر، وذلك بفضل 
37 نقطة لنجمه دميار ديروزن الذي 
ساهم ايضا ب�4 متريرات حاسمة و5 

متابعات.
وق��ال دي���روزن عقب امل��ب��اراة »ال 
أدخل املباريات وأنا أفكر في تسجيل 
30 أو 40 نقطة، وه��ذه الليلة كنت 

أرغب فقط في اللعب بقتالية«.
وأض�����اف ال��ل��ي��ت��وان��ي ي��ون��اس 
ف��االن��س��ي��ون��اس 19 نقطة م��ع 14 
متابعة والبديل سي دجاي مايلز 18 
نقطة، وكايل الوري 13 نقطة مع 12 

متريرة حاسمة و7 متابعات.
وقال فاالنسيوناس »نحن أقوياء 
كفريق، واالم���ر ال يتعلق مبؤهات 
فردية لاعبني«، مضيفا »حققنا الفوز 
كفريق ه��ذا املساء. كنا جيدين على 
مستوى الدفاع، وكل واحد منا ساعد 
االخ��ر. انها رياضة جماعية وعندما 
نلعب معا ويدعم بعضنا البعض فهذا 

أمر ممتع«.
وحطم تورونتو ارقامه القياسية 
في عدد النقاط املسجلة في ربع واحد 
)44( وش��وط واح��د )76( ومباراة 
في تاريخ مشاركاته في الباي اوف 

.)130(
وضرب تورونتو بقوة في الربع 
االول حيث سجل 11 ثاثية وكسبه 
بفارق 17 نقطة )44-27(، قبل ان 
يواجه مقاومة من الضيوف في الربع 

الثاني )32-31(، فانهى الشوط 
االول لصاحله بفارق 18 نقطة )76-

.)58
وقلص واشنطن ال��ف��ارق ال��ى 10 
ن��ق��اط )90-100( بكسبه ال��رب��ع 
الثالث 32-24، لكن اصحاب االرض 
صمدوا ام��ام انتفاضة الضيوف في 
الربع االخير وكسبوه بفارق نقطة 

واحدة 29-30.
وب����رز ج���ون وول ف���ي ص��ف��وف 
واشنطن ال��ذي ب��ات مطالبا بكسب 
املباراتني املقبلتني على ارضه يومي 
اجلمعة واالحد املقبلني، بتسجيله 29 
نقطة مع 9 متابعات، بيد انه لم يجد 
املساندة ال��ازم��ة من زمائه الذين 
كان افضلهم البدالء مايك سكوت )20 
نقطة( وتاي الوسون وكيلي اوبري 

جونيور )14 لكل منهما(.
وأع���رب وول ال���ذي ان��ع��ش ام��ال 
فريقه عندما قلص الفارق الى 5 نقاط 

من رميتني حرتني في الربع االخير 
)103-108(، عن أسفه للخسارة 
وقال »منذ بداية الباي اوف، الفريق 
ال��ذي يسجل ع��ددا اكبر من الرميات 

الثاثية يفوز مببارياته«.
سلتيكس يؤكد تفوقه

وفي الثانية، أكد بوسطن تفوقه 
على ميلووكي باكس عندما تغلب 

عليه 106-120.
وفي غياب جنمه كايري ايرفينغ 
بسبب االصابة التي انهت موسمه، 
تكفل ال��واع��د جايلني ب���راون )21 
عاما( باجلانب الهجومي بتسجيله 
30 نقطة ف��ي 33 دقيقة، وأض��اف 
ت��ي��ري روزي���ي���ر 23 ن��ق��ط��ة م���ع 8 
متابعات، والبديل ماركوس براون 

18 نقطة.
ويعاني بوسطن ايضا من غياب 
غوردون هايوورد وماركوس سمارت 

ودانيال ثيس بسبب االصابة.

واوض���ح ب���راون أن سلتيكس لم 
يتأثر من كثرة اإلصابات التي هددت 
بعرقلة موسمه، مضيفا »ال أهتم 
لذلك. في النهاية نحن نريد الفوز في 

املباريات«.
وأضاف »نحن واثقون أكثر من أي 
وقت مضى. حاولت الفرق استبعادنا 
)عن ترشيحات املنافسة( طيلة العام 
وجنحنا ف��ي ك��ل م��رة أن نثبت أنهم 
ليسوا على صواب. هذا ما سنواصل 

فعله«.
وكعادته تألق العماق اليوناني 
يانيس انتيتوكومنبو )2،11 م( في 
صفوف ميلووكي بتسجيله 30 نقطة 
مع 9 متابعات و8 متريرات حاسمة 
الى جانب 25 نقطة لكريس ميدلتون، 
بيد ان ذل��ك ل��م يكن كافيا لتجنيب 

فريقهما اخلسارة الثانية.
وتخلف ميلووكي بفارق 20 نقطة 
)83-103( ف��ي ال��رب��ع االخ��ي��ر، ما 

دف��ع م��درب بوسطن ب��راد ستيفنس 
الى اشراك البدالء غريغ مونرو )12 
نقطة( وش��اي��ن الرك��ني )11 نقطة( 

والفرنسي غيرشون يابوسيل.
وفي الثالثة، تابع نيو اورليانز 
م��ف��اج��آت��ه وان���ت���زع ال��ف��وز ال��ث��ان��ي 
على التوالي من مضيفه بورتاند 
ت��راي��ل ب��اي��زرز عندما تغلب عليه 
111-102، وبات بحاجة الى كسب 
مباراتيه املقبلتني على ارضه اخلميس 
والسبت املقبلني حلجز بطاقته الى 

الدور املقبل.
وب��رز ج��رو هوليداي في صفوف 
بيليكانز بتسجيله 33 نقطة، بينها 
12 نقطة في الربع االخير، الى جانب 

انتوني ديفيس صاحب 22 نقطة.
وكان سي دجاي ماكولوم االفضل 
في صفوف بورتاند ترايل بتسجيله 
22 نقطة، فيما اكتفى داميان ليارد 

بتسجيل 17 نقطة.

لقطة من مباراة تورونتو رابتورز و واشنطن ويزاردز

قميص كوري األكثر مبيعا تورونتو وبوسطن ونيو أورليانز على مشارف الدور الثاني
للعام الثالث تواليا

تصدر قميص جنم غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري الئحة القمصان األكثر مبيعا بني 
العبي دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، 
وذلك بحسب ما كشفت رابطة الدوري الثاثاء.

ولم حتدد رابطة الدوري احلجم اإلجمالي 
للمبيعات لكنها أشارت إلى أن قمصان حامل 
اللقب والسلع املتعلقة بالفريق، كانت األكثر 
مبيعا خال موسم 2017-2018، الذي وصل 

إلى األدوار االقصائية »باي أوف«.
وح��ل جن��م كليفاند كافالييرز ليبرون 
جيمس، وص��ي��ف البطل وأف��ض��ل الع��ب في 
ال��دوري أرب��ع م��رات، في املركز الثاني خلف 
كوري، متقدما على زميل األخير وأفضل العب 

في موسم 2014 ونهائي 2017 كيفن دورانت.
كما حل كليفاند ال��ذي ت��وج باللقب عام 
2016 وخسر نهائي 2017 أم��ام غولدن 
ستايت، في املركز الثاني من حيث مبيعات 
السلع أمام فيادلفيا سفنتي سيكسرز، لوس 
أجنليس ليكرز، بوسطن سلتيكس، ميلووكي 

باكس وأوكاهوما سيتي ثاندر.
وتصدر جنم ميلووكي اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو الئحة مبيعات القمصان لاعبني 
األجانب وحل رابعا باملجمل، متقدما على العب 
بوسطن اجلديد كايري إيرفينغ ال��ذي صعد 
سبعة م��راك��ز مقارنة م��ع ترتيب املبيعات 

الصادر في يناير. 

ريتشياردو يريد عقدا ملدة عامني بسبب 
1 الغموض حول فورموال 

قال دانييل ريتشياردو إنه ال يريد التوقيع 
على عقد يربطه بالبقاء ف��ي بطولة العالم 
فورموال 1 للسيارات ملدة أربع سنوات بسبب 
الغموض حول مستقبل الرياضة وأصر على أنه 

يريد عقدا لعامني فقط.
وينتهي تعاقد السائق األسترالي البالغ 
عمره 28 عاما، وال��ذي فاز بسباق الصني في 
اجلولة املاضية ويعد من أبرز سائقي البطولة، 

مع رد بول بنهاية العام اجلاري.
ونقلت صحيفة ذا تاميز عن ريتشياردو قوله 
يوم األربعاء ”ال أريد التوقيع على أي عقد طويل 

جدا ألني ال أعرف ما سيحدث للرياضة.
”أشعر أن احلياة تسير بسرعة كبيرة. 
كل عام رمبا يحدث تغيير لذا ال أريد أن أربط 
نفسي بالبقاء ألربع سنوات ثم أقول لنفسي ‘ ال 

أريد أن أفعل ذلك مجددا ‘ .
”الشيء املثالي أن أوقع على عقد ملدة عامني. 

أعتقد أنه سيكفي التوقيع لعامني لكي أشعر 
بالراحة ثم سنرى كيف تسير األمور“.

وتنتهي قواعد فورموال 1 اخلاصة باحملركات 
بنهاية 2020 وتنتهي أيضا االتفاقات مع الفرق 
وحتدد الرياضة اآلن كيف سيصبح مستقبلها 

وما نوع احملركات املستخدم مستقبا.
وح��ذر فريق فيراري العريق أكثر من مرة 
أنه سيبتعد عن اللعبة إذا لم يشعر بالرضا عن 

التغييرات املنتظر حدوثها.
ورمب��ا يرتبط رد ب��ول بشراكة محركات 
جديدة ب��دءا من العام املقبل في ظل مفاضلة 

حالية بني البقاء مع رينو أو االنتقال إلى هوندا.
ول��م يعلن مرسيدس بعد ع��ن متديد عقد 
لويس هاميلتون بطل العالم أربع مرات الذي 
ينتهي تعاقده في نهاية العام اجلاري وقال إنه 
يريد أن يتعرف على مستقبل اللعبة أوال قبل 

االرتباط بعقد جديد.
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مستقبل مدرب شالكه معلق بدوري األبطال
ذك���رت ت��ق��اري��ر إع��ام��ي��ة أمل��ان��ي��ة، أم��س 
األربعاء، أن عقد دومينيكو تيديسكو، املدير 
الفني لشالكه، سيمدد تلقائيا حتى عام 
2021، مبجرد تأهل الفريق ل��دوري أبطال 
أوروب��ا. ويواجه شالكه منافسة قوية من 
ماحقيه، حيث يحتل امل��رك��ز ال��ث��ان��ي في 
ال��دوري، بفارق 8 نقاط أمام صاحب املركز 
اخلامس، قبل أرب��ع مراحل فقط من نهاية 
املسابقة. وذك���رت مجلة »ش��ب��ورت بيلد« 
وشبكة »سكاي سبورتس«، أن عقد تيديسكو 
الذي يفترض أن ينتهي في 2019، يتضمن 

بندا يحسم التمديد لعامني آخرين، في حال 
إن��ه��اء ه��ذا امل��وس��م، ضمن امل��راك��ز األربعة 

األولى بالبوندسليجا.
ويبلغ تيديسكو من العمر 32 عاما، ولم 
ي��درب من قبل سوى فريق مغمور، بدوري 
الدرجة الثانية األملاني، وقد اعتبر بعض 

النقاد تعاقد شالكه معه، مبثابة مخاطرة.
وت��ول��ى تيديسكو ت��دري��ب الفريق خلفا 
مل��ارك��وس فاينزيرل، بعد النهاية املخيبة 
آلمال شالكه في املوسم املاضي، عندما احتل 

املركز العاشر في البوندسليجا.


