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استضاف امللعب اجلديد لنادي توتنهام هوتسبر 
اإلنكليزي لكرة القدم املباراة التجريبية األولى بعد 
أشهر من التأخير، في خطوة اعتبرها مدرب الفريق 
األول األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو »حلماً 

يتحقق«.
وكــان من املتوقع أن يتّم تدشني امللعب اجلديد 
الذي يتسع لنحو 62 ألف شخص قبل أشهر، إال أّن 
أعمال البناء شابها تأخير متكرر، وسط تقارير عن 
ارتفاع الكلفة اإلجمالية لتصل إلى نحو مليار جنيه 

استرليني )1،32 مليار دوالر(.
واستضاف امللعب مباراة بني فريق الناشئني 
في توتنهام )دون 18 عاماً( ونظرائهم في فريق 

ساوثهامبتون، انتهت بفوز الفريق املضيف 1-3.
ــد هي األولــى من اثنتني يفترض  ومــبــاراة األح
أن يستضيفهما امللعب قبل نيل شهادات السالمة 
املطلوبة الستضافة املباريات الرسمية، والتي يأمل 
مسؤولو نــادي شمال لندن في أن تكون أولها في 
الثالث من أبريل املقبل في مواجهة كريستال باالس 

ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ــذي جــال في امللعب اجلديد  ــال بوكيتينو ال وق
ــى( ال  اليوم: »أعتقد أّن األمــر )إقامة املــبــاراة األول

يصدق، ومن الصعب شرحه بكلمات معدودة«.
ــه، حماس  ــاف: »كلنا نتشارك الشعور ذات أض
كبير، كان شعوري ذاته يوم غادرنا +وايت هارت 
اليــن+ )امللعب الــقــدمي( في اليوم األخــيــر، بكينا، 
وحالياً في اليوم األول في امللعب اجلديد، نختبر 

املشاعر ذاتها«.
وتــابــع »نحنا بحاجة إلــى الــبــكــاء ألنــه حلم 

يتحقق«.
وكــان من املقرر أن يدشن امللعب اجلديد مطلع 
املــوســم احلــالــي بعدما استخدم توتنهام ملعب 

ــأرض مؤقتة في قرابة 680 يوماً منذ  وميبلي ك
خوضه مباراته األخيرة على ملعب »وايــت هارت 

الين«.
لكن موعد االفتتاح أرجئ بداية الى سبتمبر، قبل 

أن ميدد التأجيل لفترة غير محددة.

ويأمل توتنهام، صاحب املركز الثالث في ترتيب 
الــدوري املمتاز، في أن يكون ملعبه اجلديد جاهزاً 
الستضافة مانشستر سيتي في ذهــاب الــدور ربع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل 

املقبل.

وقــال بوكيتينو: »نحن في مكان جيد جــداً في 
الدوري املمتاز وبالطبع ينتظرنا حتد هائل في ربع 
نهائي دوري األبــطــال، وأعتقد كما كــّل مشجعينا 
الـ62،000 أنه سيكون من املذهل اللعب هنا وحتقيق 

حلم العبور إلى الدور نصف النهائي... لم ال؟«.

يرى مهاجم األرجنتني السابق، هرنان 
كريسبو، أن احلــظ خــان ليونيل ميسي 
مــع منتخب بـــالده، بعد اخلــســارة فــي 4 
مباريات نهائية، ورمبا لن يبتسم له احلظ 
في كأس كوبا أمريكا هذا العام، بعد األداء 
احملبط خالل الهزمية الودية 3-1 أمام 

فنزويال اجلمعة املاضي.
قال كريسبو: »في كرة القدم ال تستطيع 
أن حتقق كــل مــا تــريــده، والــوصــول إلى 
4 مباريات نهائية ال يعني أنك ستفوز 

حتماً«.
وخسر ميسي نهائي كأس العالم 2014 
مع األرجنتني، بجانب نهائي كأس كوبا 
أمريكا ثالث مرات، وأعلن اعتزاله اللعب 

دولياً في 2016 بعد ضياع اللقب القاري.
وتراجع ميسي )31 عاماً( عن قراره، 
وشــارك مع األرجنتني في كــأس العالم 
العام املاضي، وغادر البطولة من دور 16 

على يد فرنسا التي توجت باللقب الحقاً.
ويتطلع الحراز لقب بطولة كوبا أمريكا 
على أرض البرازيل التي تنطلق في يونيو 
املقبل، في فرصة قد تكون األخيرة له مع 

املنتخب.
وأضـــاف كريسبو: »أعتقد أن احلظ 
أدار ظهره مليسي في املنتخب، لكنه حقق 

جناحات على مستوى الناشئني والشباب، 
وفاز بذهبية األوملبياد وعوض إخفاقاته 
مع املنتخب األول بتحقيق ألقاب كثيرة مع 

برشلونة«.
ورغم انتقادات دييغو مارادونا املتكررة 
للجيل احلالي لألرجنتني، قال كريسبو إنه 

يشعر بالتفاؤل.

ــا متفائل مبستقبل الكرة  وتــابــع: »أن
األرجنتينية التي تنجب موهبة رائعة من 
حني آلخر مثل مارادونا وميسي وكيمبس، 
ــأن تعمل  لكن أنــصــح األنــديــة احمللية ب
بشكل أفضل ألنها تشكل القاعدة األساسية 
لتشكيل منتخب ينافس على البطوالت 

الكبرى«.

خيبة أمل ميسي تبدو واضحة بعد اخلسارة أمام فنزويال

كريسبو: احلظ خان ميسي مع األرجنتني

األولى التجريبية  مباراته  يستضيف  اجلديد  توتنهام  ملعب 

ملعب توتنهام اجلديد

دجوكوفيتش 
يواصل زحفه نحو 

لقب سابع قياسي

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول زحفه نحو لقب 
جديد في دورة ميامي األميركية للماسترز تنس، وذلك بتأهله إلى 
ثمن النهائي بفوزه األحد على األرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 5-7 

و4-6 و1-6.
ويسعى دجوكوفيتش إلى التأكيد بأن خروجه املبكر من الدور 
الثالث لدورة إنديان ويلز لم يكن سوى حادث عابر، على أمل الذهاب 
حتى النهاية والفوز باللقب للمرة السابعة، ما سيخوله االنفراد 

بالرقم القياسي الذي يتشاركه حالياً مع األميركي أندريه أغاسي.
ولم يكن الفوز على ديلبونيس سهالً على دجوكوفيتش الذي بدا 
غاضباً من نفسه جــراء تفريطه بتقدمه 5-2 في املجموعة األولى 
ثم خسارته للثانية، وعليه جتنب األخطاء إذا ما أراد تخطي العقبة 
التالية املتمثلة باإلسباني روبرتو باوتيستا آغوت الذي تغلّب بدوره 

على اإليطالي فابيو فونييني بسهولة 6-4 و4-6.
وأقّر الصربي، الفائز بألقاب البطوالت الكبرى الثالث األخيرة، بعد 
املباراة مع ديلبونيس »بصراحة، فقدت تركيزي. كان يتوّجب علي أن 
أكون أفضل من الناحية الذهنية في أواخر املجموعتني األوليني. لعبت 
بشكل جيد في الشوطني األخيرين من املجموعة األولى، التقدم على 
إرساله ووضع نفسي في املقدمة. ثم لعبت بشكل سيء في شوطني 

على إرسالي. يجب التنويه بفيديريكو، لقد استغل فرصته«.
وظهر الغضب على دجوكوفيتش في املجموعة الثانية حني تلقى 
إنذاراً من احلكم بسبب رميه املضرب بعدما فّرط بتقّدمه على منافسه 
األرجنتيني 3-1، لكن الوضع اختلف في املجموعة الثالثة احلاسمة، 
إذ استعاد الصربي زمام املبادرة وتقّدم 3-1 دون أن يسمح هذه املرة 
لديلبونيس بالعودة. وخالفاً ملا قدمه في املجموعتني األوليني، كان 
دجوكوفيتش راضياً عن أدائه في املجموعة الثالثة، قائالً »أعتقد أن 
األشواط األربعة األخيرة كانت رائعة، بالتالي أنهيت اللقاء بشكل 

إيجابي«.
وواصل األميركي جون إيسنر السابع في البطولة حملة الدفاع 
عن لقبه بالفوز على اإلسباني ألبرت راموس-فينوالس 7-5 و6-7 
)8-6( بفضل إرساالته الساحقة التي وصلت سرعتها إلى 223 
كلم/ساعة، ليلتقي في ثمن النهائي البريطاني كايل إدموند الذي 

أقصى الكندي ميلوش راونيتش بالفوز عليه 6-4 و4-6.
وفي أبرز املباريات األخرى، تأهل أيضاً إلى ثمن النهائي الكرواتي 
بورنا شوريتش احلــادي عشر في البطولة بفوزه على الفرنسي 
جيرميي شـــاردي 6-7 )2-7( و6-2 و6-3، واألســتــرالــي نيك 

كيريوس بفوزه على الصربي دوسان اليوفيتش 6-3 و1-6.

مقتل مشجعة بسبب التدافع 
في زميبابوي قبل مباراة 

بتصفيات أمم افريقيا
أكد احتاد كرة القدم في زميبابوي مقتل مشجعة بسبب التدافع 
خارج االستاد الوطني في هاراري قبل مباراة ضد الكوجنو في 

تصفيات كأس األمم االفريقية.
وذكــرت تقارير محلية أن املشجعة ماي تاديوا قتلت خارج 
بوابة لالستاد بسبب تدافع اجلماهير حلضور مباراة كانت 
مصيرية ألصحاب الضيافة. وقــال احتــاد زميبابوي للعبة في 
بيان أمس االثنني ”تعازينا القلبية لعائلة وأصدقاء املشجعة التي 
فارقت احلياة بسبب التدافع خالل مباراة ملنتخب )احملاربني( 

أمس“.
وأضاف ”يجب أن نواصل جهودنا جلعل عملية دخول االستاد 

أكثر سالسة ولتجنب تكرار مثل هذه احلوادث املؤسفة“.
وفازت زميبابوي -2صفر لتضمن بلوغ نهائيات أمم افريقيا 

التي تستضيفها مصر في يونيو حزيران ويوليو متوز هذا العام.

مورينيو: زيدان لم يبدأ 
بعد مسيرته كمدرب

أعــرب املدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن 
رغبته الشديدة في العودة للممارسة مهنة التدريب مرة 
أخرى، بعد أن ابتعد عنها خالل األشهر املاضية عقب إقالته 

من تدريب نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
ــال بلوس  ــع شــبــكــة كــن ــي مــقــابــلــة م قـــال مــوريــنــيــو ف

التليفزيونية: »أفتقد التدريب كثيراً، لن أخفي هذا«.
يشار إلــى أن املــدرب البرتغالي رفــض ثالثة أو أربعة 
عــروض للتدريب خالل الفترة املاضية، حيث أنه ينتظر 
احلصول على فرصة مع ناد يسمح له بتطبيق استراتيجيته 

اخلاصة في العمل على حد قوله.
وأضـــاف مورينيو: »أفــكــر فــي الــفــوز بــالــدوري للمرة 

اخلامسة والفوز بدوري األبطال مجدداً مع نادي ثالث«.
ورداً على ســؤال عن املدير الفني احلالي لنادي ريال 
ـــدان، أجـــاب مورينيو:  ــن الــديــن زي مــدريــد، الفرنسي زي
ــدان؟، ال أعتقد أننا قــادرون على التحدث عن مسيرته  »زي
حتى اآلن، ولكن خالل وقت قصير فعل ما لم يفعله أحد، 

وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا ثالث مرات متتالية«.
وأشار مورينيو إلى أن زيدان أكثر شخص مناسب لتولي 
املهمة الفنية لريال مدريد في الوقت الراهن، مؤكداً أن فترة 
واليته الثانية مع الفريق هي البداية احلقيقية ملسيرته 

كمدرب.
وقال مورنيو أيضاً أن على زيــدان أن يقوم مبهام أكبر 
من تلك التي كان يقوم بها خالل فترة واليته األولــى مع 

»امللكي«.
واختتم املدرب البرتغالي املخضرم، قائالً: »اآلن بدأ أولى 
خطواته في مسيرته، عليه القيام ببناء فريق واتخاذ قرارات 
وشراء وبيع العبني، عليه القيام بتدريبهم وتعليمهم فلسفة 

لعب محددة«.

 زيدان يجدد رغبته
 في التعاقد مع ماني

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا، أمس اإلثنني، أن جنم 
نــادي ليفربول اإلجنليزي، الالعب السنغالي ساديو ماني، 
دخل إلى دائرة اهتمام املدير الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني، 
الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع 

الالعب خالل الفترة املقبلة.
يشار إلى أن ساديو يلعب لصالح ليفربول منذ ثالث أعوام، 
عندما انضم لصفوفه قادماً من ساوثهامبتون اإلجنليزي مقابل 

41 ميلون و200 ألف يورو.
وأوضحت صحيفة ماركا اإلسبانية، أن زيدان كان يتطلع 
إلى ضم الالعب السنغالي خالل فترة واليته األولى على رأس 
اجلهاز الفني لريال مدريد، كما قام بالتواصل تليفونياً مع ماني 

لينقل له رغبته تلك.
ولعب ماني مع ليفربول 111 مباراة، سجل خاللها 53 هدفاً، 

وصنع 21 هدفاً أخرين.
وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن ريــال مدريد توصل 
التفاق مع الالعب في الصيف املاضي لالنتقال لصفوفه، ولكن 

الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل زيدان عن »امللكي«.
ولكن بعد عودة املدرب الفرنسي مرة أخرى ملنصب املدير 
الفني لريال مدريد، جتدد احلديث مرة أخــرى عن ضم ماني 
الذي يعتبره زيدان إضافة قوية لهجوم النادي املدريدي في 

الصيف املقبل.
ويعتبر ماني الــذي كان أحد أهم أسباب تخطي ليفربول 
لعقبة دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفني 
في مرمى بايرن ميونخ األملاني، الالعب املفضل لزيدان في 

الوقت الراهن بعد الفرنسي كليان مبابي.
وقــدر موقع »ترانسفيرماركت« القيمة املالية لالعب 

السنغالي بـ85 مليون يورو.

 استبعاد إقامة مباريات من الدوري 
اإليطالي في الصني قريبًا

أكد رئيس رابطة دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم، 
جايتانو ميتشيكي، أنه من املستبعد إقامة مباريات من املسابقة 
في الصني خالل املستقبل القريب، لكن قد يتم نقل مباريات من 

كأس إيطاليا.
ذكرت مصادر مقربة من االحتاد اإليطالي، أنه سيتم مناقشة 
إمكانية إقامة مباريات من الدوري بالصني، في غضون ثالث 

أعوام خالل اجتماع مع مسؤولني صينيني.
ورغم ذلك استبعد رئيس الرابطة ميتشيكي بعد االجتماع 

إقامة مباريات من الدوري في الصني قريباً.
وقــال للصحافيني: »ال أعتقد أننا ميكن أن نسير في هذا 
الطريق في األعــوام القليلة املقبلة، ميكن مناقشة إقامة كأس 

السوبر أو بعض مباريات كأس إيطاليا«.
واقترح رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، إقامة بعض 
اجلــوالت االفتتاحية من الــدوري اإليطالي في دول أوروبية 

أخرى.
وأضاف: »أود استخدام أغسطس خلوض بعض مباريات 
الــدوري في أوروبـــا، ملــاذا ال نبدأ املوسم في باريس ولندن 

وبرلني ومدريد أو برشلونة؟«.
وتــابــع: »اجلماهير اإليطالية لــن تفقد فــرصــة حضور 
املباريات بسبب وجود الكثير منهم على الشواطئ في كافة 

األحوال«.

 اخلسارة الثانية لكانافارو 
مع الصني

ُمني املدافع الدولي اإليطالي السابق، فابيو كانافارو، 
بخسارته الثانية على التوالي، في مستهل مشواره كمدرب 
للمنتخب الصيني، وجاءت على يد أوزبكستان 0-1، في إطار 

كأس الصني الدولية الودية.
كان كانافارو )45 عاماً( استهل مهمته اجلديدة بخسارة 

بالنتيجة ذاتها أمام تايالند في إطار هذه الدورة الرباعية.
وفشل املنتخب الصيني في التسجيل في مباراته الثانية 
توالياً بقيادة كانافارو الذي حل بدالً من مواطنه مارتشيلو 
ليبي، ما سيزيد النقمة عليه من وسائل اإلعالم واجلمهور الذين 

انتقدوا خيار التعاقد معه بسبب سجله املتواضع كمدرب.
وقابلت جماهير ملعب غوانغشي سبورتس سنتر في مدينة 
نانينغ الشمالية، فشل منتخب بالدها في تسديد أي كرة على 
مرمى املنافس، بصافرات االستهجان مع اطالق احلكم صافرة 
النهاية. وأجرى كانافارو الذي احتفظ مبنصبه كمدرب لفريق 
غوانغجو إيفرغراندي، إلى جانب توليه مهمة اإلشراف على 
املنتخب الوطني، 5 تبديالت على التشكيلة التي خاضت اللقاء 

األول أمام تايالند.
ومنح املهاجم إلدور شومورودوف الفوز ألوزبكستان بهدف 
في الدقيقة 35، مانحاً منتخب بالده املركز الثالث بعد أن خسر 
ــواي التي تلعب  مباراته األولــى بثالثية نظيفة أمام األوروغ

الحقاً مع تايالند على املركز األول.

دجوكوفيتش

ــس بطاقته الــى  ــت ضــمــن هــيــوســن روك
ــالي أوف« للموسم  األدوار اإلقصائية »ب
السابع تواليا منذ أن ضم جيمس هاردن من 
أوكالهوما سيتي ثاندر عــام 2012، وذلك 
بفوزه الكبير على نيو أورليانز بيليكانز 
113-90 أمس في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. ضمن هيوسن روكتس بطاقته 
الى األدوار اإلقصائية »بالي أوف« للموسم 
السابع تواليا منذ أن ضم جيمس هاردن من 
أوكالهوما سيتي ثاندر عــام 2012، وذلك 
بفوزه الكبير على نيو أورليانز بيليكانز 
ــي دوري كـــرة السلة  ـــد ف 113-90 األح

األميركي للمحترفني.
وبعد أن سجل 118 نقطة في املباراتني 
األخيرتني، لم يكن هاردن بحاجة الى تقدمي 
كل ما لديه أمام ثاندر، إذ اكتفى بخوض أقل 
من 29 دقيقة سجل خاللها 28 نقطة، وذلك 
بعدما أنهى فريق املـــدرب مايك دانتوني 

الشوط األول متقدما بفارق 19 نقطة.
وبفوزه الرابع عشر في آخر 16 مباراة 
والـ47 هــذا املــوســم، عــزز هيوسن مركزه 
الثالث في املنطقة الغربية بفارق مباراة 
أمام بورتالند ترايل باليزرز وحلق بغولدن 
ستايت ووريــرز حامل اللقب ودنفر ناغتس 
الى البالي أوف. وفي ظل جلوس هاردن على 
مقاعد البدالء لفترات طويلة من اللقاء، ناب 
عنه إيريك غوردن )18 نقطة( وكريس بول 
)10 نقاط مع 13 متريرة حاسمة( ودانويل 
هــاوس جونيور )14 نقطة( في احملافظة 
على تقدم هيوسن الذي لم يغب عن البالي 
أوف منذ قدوم هاردن موسم 2013-2012 
في صفقة تبادل مع أوكالهوما سيتي ثاندر، 
ووصــل في هــذه الفترة الــى نهائي املنطقة 
الغربية مرتني في 2014 و2018 حني خسر 

في املناسبتني أمام غولدن ستايت.
ــــاردن الــــذي ســجــل 57 نقطة  ورأى ه
األربعاء ضد ممفيس غريزليز دون أن يجنب 
فريقه الهزمية و61 نقطة اجلمعة ضد سان 
أنتونيو سبيرز، أنه »لعبنا باحتراف الليلة 
مــن البداية حتى النهاية. لــم نكن جيدين 
فــي بعض املــبــاريــات الــســابــقــة... تخاذلنا 
وتسببنا ألنفسنا باخلسارة. بالتالي، ما 
قدمناه )األحد( كان جيدا على كافة األصعدة 
والنواحي«. ووريــرز يستعيد الصدارة مع 
ــذي يتصدر  ــودة كـــوري  وجنــح هـــاردن ال ع
ترتيب الهدافني مبعدل 36،4 نقطة في املباراة 
الواحدة، في 10 من محاوالته الـ19 خالل 
مباراة األحــد، بينها 6 ثالثيات من أصل 21 
لفريقه في املباراة التي برز خاللها من ناحية 
بيليكانز فرانك جاكسون بـ19 نقطة مع 6 
متريرات حاسمة دون أن يكون ذلــك كافيا 
لتجنيب فريقه الــذي لم يتقدم على ضيفه 

ولو ملرة واحــدة، هزميته الثامنة في آخر 9 
مباريات والـ44 هذا املوسم، علما أنه أصبح 
منذ فترة خــارج حسابات البالي أوف في 
املنطقة الغربية التي استعاد صدارتها غولدن 
ستايت بفوزه على ديترويت بيستونز 121-
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وبعد أن غاب عن مباراة السبت التي تلقى 
خاللها ووريــرز أسوأ هزمية له هذا املوسم 
ــه منذ 2007 بخسارته  واألكــبــر على أرض
أمام داالس مافريكس بفارق 35 نقطة، عاد 
ستيفن كوري الى حامل اللقب وقاده للفوز 
على ضيفه ديترويت بتسجيله 26 نقطة، ما 
سمح له باستعادة صدارة املنطقة من دنفر 
ناغتس الــذي مني بهزمية قاسية جدا على 
يد مضيفه إنديانا بيسرز بفارق 36 نقطة 
88-124. وال متكن أهمية كوري بتسجيل 
النقاط وحسب بل هو »مبثابة محرك الفريق« 
بحسب ما أشار زميله شون ليفينغستون، 
موضحا »سرعته وخــطــورتــه فــي أرضية 

امللعب، تفتحان اللعبة لنا جميعا«.
أما كوري الذي خاض 49 مباراة متتالية 
قبل أن يقرر ستيف كير إراحته في مباراة 
السبت، فتطرق الى اخلسارة القاسية أمام 
داالس بالقول »لم يشعر أحد بالرضا حيال 
ذلك، حتى الالعبني الذين لم يلعبوا. ميكنك أن 
ترى هذا االحلاح )في مباراة األحد(، السيما 
في الربع األول، من أجل حتديد وتيرة اللقاء 
ومحاولة جعل املباراة سهلة قدر اإلمكان على 

أنفسنا في الدقائق الـ48«.
وبفوزه اخلمسني الــذي ساهم فيه كالي 
تومسون )24 نقطة( وكيفن دورانت )14 مع 
11 متريرة حاسمة( ودراميوند غرين )14 
مع 8 متريرات حاسمة(، تقدم حامل اللقب 
بفارق نصف مباراة على دنفر، فيما تراجع 
ــى املــركــز السابع فــي املنطقة  ديــتــرويــت ال
الشرقية رغم جهود باليك غريفني )24 نقطة 
مع 8 متريرات حاسمة( ولوك كينارد )20 

نقطة(.
وفي انديانابوليس، حقق إنديانا بيسرز 
عودة موفقة الى ملعبه بعد جولة مخيبة في 
املنطقة الغربية خسرها خاللها مبارياته 
األربــع، وذلك بفوز كاسح على ضيفه دنفر 
ناغتس 124-88، محققا ثأره من األخير بعد 
أن خسر أمامه 100-102 في أولى مبارياته 

خالل جولته األخيرة في الغرب.
ويدين إنديانا، الضامن تأهله الى بالي 
أوف املنطقة الشرقية، بهذا الفوز الذي عزز 
بــه مــركــزه الــرابــع خلف ميلووكي باكس 
ــورز وفيالدلفيا سفنتي  ــت وتــورونــتــو راب
سيكسرز، الى الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 
الذي سجل 26 من نقاطه الـ35 في الشوط 
األول، فيما ساهم مايلز تورنر بـ17 نقطة 
مــع 11 متابعة، والليتواني دومانتاس 

سابونيس بـ15 مع 13 متابعة.

أللدريدج نقطة   48
 أمــا من ناحية دنفر الــذي مني بهزميته 
األولــى في آخــر 7 مباريات، فبرز الصربي 
نيكوال يوكيتش )19 نقطة مع 11 متابعة 
و8 متريرات حاسمة( وويــل بارتون )15 

نقطة(.
ولم يكن املدرب مايكل مالون راضيا على 
اإلطالق عن أداء فريقه الذي يعود الى ملعبه 
بعد ثالثة انتصارات من أصــل 4 مباريات 
خاضها ضد فرق من املنطقة الشرقية، قائال 
»راودنـــي ذلــك االحــســاس بــأن فوزنا بست 
مباريات متتالية، ثالث بينها في رحلتنا )في 
املنطقة الشرقية(، جعلنا نشعر أنه ميكننا 
الفوز مبجرد حضورنا الى امللعب. لقد كان 
مجهودا مخزيا من قبل اجلميع. كنا نفوز 
باملباريات، ونلعب بشكل جيد في اللحظات 
احلاسمة، لكن ما قدمناه الليلة كان مجرد كرة 

سلة غير متسقة«.

جيمس هاردن

تواليًا السابع  للموسم  اإلقصائيات  إلى  هيوسنت  يؤهل  هاردن 


