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رحيل نجم هولندا ال�ساطع

حناوي عر�ض مع جارودي ن�شاطات
النادي الريا�ضي وت�سلم كتابه من القلب

ُفجع الوسط الكروي حول العالم
برحيل نجم هولندا يوهان كرويف
عن عمر يناهز  68سنة بعد صراع
مع المرض.
قليل هم الالعبون الذين يمكننا
مقارنتهم بنجوم م��ن طينة بيليه
أو بيكنباور أو م��ارادون��ا .لكن األمر
م��خ��ت��ل��ف م���ع ك���روي���ف رغ����م ع��دم
ح��ص��ول��ه ع��ل��ى أي ل��ق��ب دول���ي مع
منتخب هولندا ،ورغم مشاركته في
دورة وحيدة من دورات كأس العالم
 .FIFAإذ امتلك هذا الالعب الداهية
من الموهبة ما جعله نجما ً ساطعا ً
في سماء كرة القدم العالمية ،وم ّكنه
من دخول تاريخ أعالم كرة القدم من
أوسع أبوابه.

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
في مكتبه في الوزارة ،رئيس النادي
الرياضي المهندس هشام جارودي
يرافقه امين سر ال��ن��ادي المهندس
مازن طبارة .وتم عرض لنشاطات
ال���ن���ادي واالوض�������اع ال��ش��ب��اب��ي��ة
والرياضية وبرامج عام .2016
وق���دم ج����ارودي ك��ت��اب��ه للوزير
حناوي بعنوان «م��ن القلب» الذي
يحتوي على خالصة  50عاما ً من
العمل ال���ذي ق��ام ب��ه ج����ارودي في
محافل الهندسة واالعمال الخيرية
والرياضية.

أسطورة أياكس

نشأ يوهان كرويف داخل ملعب
نادي أياكس أمستردام وترعرع بين
أحضانه ،حيث كانت والدته تعمل
في قسم النظافة التابع للنادي.
أما والده فقد توفي بعد أزمة قلبية
عندما كان يوهان في الثانية عشرة
من العمر .وق��د ق��رر الطفل يوهان
تكريس حياته لبلوغ ه��دف واحد
ووح��ي��د :اح��ت��راف ك��رة ال��ق��دم .وبدأ
التم ّرن مع نادي أمستردام وهو لم
يتجاوز  7س��ن��وات .ث��م غ��ادر بعد
وخصص حياته لكرة
ذلك المدرسة،
ّ
القدم عن سنّ  13سنة رغم رفض
وال��دت��ه لألمر جملة وتفصيالً قبل
مماتها.
وق��د اك��ت��ش��ف ال��داه��ي��ة ري��ن��وس
ميتشيلز براعة ذلك الطفل النحيل
مبكراً ،وأخضعه لبرنامج مك ّثف من
التمارين المجهدة بقصد تحسين
لياقته ال��ب��دن��ي��ة وإع����داده لحياة
االحتراف الشاقة .والتحق كرويف
بالفريق األول لنادي أياكس عند
سن  17عاماً ،وبعد ذلك بسنتين،
أي في عام  ،1966توج بطالً لدوري
هولندا ألول مرة ،وهو لإلشارة اللقب
الذي حازه  9مرات.
واشتهر كرويف بين عشاق كرة
القدم بأنه الع��ب أنيق ،ذو فنيات
مذهلة وسرعة فائقة ،ولعبه نظيف،
وتدخالته رزي��ن��ة .كما ذاع صيته
بفضل تمريراته الحاسمة والدقيقة،
ومزجه بين براعة صانع األلعاب
ودقة الهداف.
أم��ا على المستوى الشخصي،
فقد عُ ��رف ك��روي��ف بثقته الكبيرة
ف��ي ال��ن��ف��س ،ودف��اع��ه المستميت
عن أفكاره ،وع��دم خوف في الحق
لومة الئم .وكان هذا األمر ذا عواقب
وخيمة على مسيرة هذا الالعب ،إذ تم
إقصاؤه سنة  1973من حمل شارة
كابتن ن��ادي أياكس بعد تصويت
رفاقه في النادي ،ثم اتهم بالغرور
والثقة ال��زائ��دة في النفس بعد أن
ق��ال في أح��د ال��ح��وارات« :ال أعتقد
أنه سيأتي يوم ينسى فيه أحد اسم
كرويف» ،وبعد أن صرح« :أتفادى
ارتكاب األخطاء قبل وقوعها».

عندما اكتشف العالم
اآللة البرتقالية

ك��ان��ت مسيرة ك��روي��ف قصيرة
بعض الشيء ،خصوصا ً بالنسبة
لمثله ممن دخلوا خانة أفضل العبي
كرة القدم على مر العصور ،حيث بدأ
المشوار مع المنتخب البرتقالي شهر
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أيلول  1966أمام المنتخب المجري،
وخاض معه  48مباراة دولية قبل
االعتزال سنة  ،1977بعدما ساهم
في تأهل منتخب بالده إلى نهائيات
كأس العالم األرجنتين .1978
وقد دخل هذا الالعب األنيق تاريخ
كرة القدم بعد مشاركته الموفقه في
نهائيات ألمانيا  ،FIFA 1974التي
تأهل إليها المنتخب الهولندي بعد
مسار عسير ،ومن دون أن يرشحه
أح��د لبلوغ ال��م��ب��اراة النهائية .إذ
استعصى في البداية على الفريق
أن يتأقلم مع نهج المدرب رينوس
ميتشيلز ،ال��ذي حل في آخر لحظة
محل المدرب فرانتيزك فادرهونك.
لكن األمر تغير بعد الدور األول ،وما
لبث أن أبهر المنتخب البرتقالي
الجمهور وال��ع��ال��م ،وأص��ب��ح أحد
المرشحين الكبار للفوز بالكأس
العالمية الغالية.
ثم كشر الهولنديون عن أنيابهم
وأظهروا للعالم نجاعة كرة القدم
الشاملة التي شكل كرويف طويالً
أحد أقطابها .فرغم كونه على الورق
مهاجم البرتقاليين األوسط ،إال أنه
ك��ان يجوب الملعب ط��وال ً وعرضا ً
باحثا ً عن الفرصة السانحة ،بينما
ك��ان زم�ل�اؤه يتقنون م��ب��دأ تغيير
ال��م��واق��ع بشكل يجعلهم يبلغون
األه���داف الفنية المسطرة بغض
ال��ن��ظ��ر ع��ن م��واض��ع��ه��م األص��ل��ي��ة.
وق��د أدهشت ه��ذه الخطة الجديدة

ع���ش���اق ك����رة ال���ق���دم واع��ت��ب��رت
ح��ي��ن��ذاك ث���ورة حقيقية ف��ي عالم
المستديرة.
دقت ساعة المنتخب البرتقالي
وس��ط��ع نجم ق��ائ��ده ك��روي��ف ب��دءا ً
من ال��دور الثاني ،حيث تمكن من
كسر شوكة األرجنتينيين وانتصر
ع��ل��ي��ه��م ب��ح��ص��ة ت��اري��خ��ي��ة 0-4
(سجل كرويف هدفين منهما) .ثم
ف��از على منتخب ألمانيا الشرقية
بهدفين مقابل ال ش��يء ،والق��ى بعد
ذلك الكتيبة البرازيلية في مباراة
اعتبرت حينذاك نهائي قبل األوان.
وقد تفوق الهولنديون في هذا النزال
 0-2أيضا ً وأخرجوا منتخب السامبا
من هذه الدورة بخفي حنين ،وتمكن
ك��روي��ف م��ن تسجيل ه��دف جميل
في الدقيقة  ،65إذ استغل تمريرة
ك��رول العرضية وأدخ��ل الكرة في
الشباك ببراعة بعد تسديدة نصف
هوائية.
وت��أل��ق ك��روي��ف وزم�ل�اؤه أيضا ً
في مباراة النهائي ،وأبهروا العالم
ب��ال��ت��م��ري��رات ال��ق��ص��ي��رة وال��ل��ع��ب
الجماعي ال��رائ��ع .وسجلوا هدف
المباراة األول من ركلة ج��زاء بعد
سلسلة من اللمسات الباهرة ،ومن
دون أن يتمكن األل��م��ان م��ن لمس
الكرة ولو مرة واحدة ،إذ تمت عرقلة
الداهية كرويف في منطقة العمليات
م��ن ط��رف هوينيس بعد أن راوغ
فوجتس ،وكلف نيسكنز بتسديد

ال��ك��رة معلنا ً ه��دف ال��م��ب��اراة األول
وم��ن دون أن يلمس األل��م��ان الكرة
ولو مرة وحيدة .رغم ذلك لم يستطع
المنتخب البرتقالي الحفاظ على هذا
التقدم طويالً ،حيث أح��رز منتخب
البلد المضيف ه��دف التعادل من
ركلة جزاء أيضا ً قبل نهاية الشوط
األول بدقيقتين فقط (نفذها بنجاح
جيرد مولر) .وتعذر على الكتيبة
الهولندية في شوط المباراة الثاني
اختراق الدفاع األلماني بقيادة سيب
ماير ،وضاع منها لقب عالمي كان
في المتناول .رغ��م ذل��ك تم اختيار
ي��وه��ان ك��روي��ف أف��ض��ل الع���ب في
الدورة.
وق��د أع��ل��ن ك��روي��ف خ�لال دورة
ألمانيا نيته ع��دم ال��م��ش��ارك��ة في
الكأس العالمية التالية باألرجنتين
لرفضه االب��ت��ع��اد ع��ن أس��رت��ه مدة
طويلة .وقرر بعد ذلك إنهاء مسيرته
الدولية مبكرا ً لكثرة المشاكل بينه
وبين االتحاد الهولندي.

نجومية مستحقة

رغ��م ذل��ك واص��ل كرويف التألق
م��ع األن���دي���ة ،وح����از ب��ي��ن 1971
و 1973ك��أس أوروب���ا ث�لاث م��رات
متتالية برفقة ن��ادي أي��اك��س .ثم
انتقل بعد ذلك إلى إسبانيا وانتزع
برفقة برشلونة لقب الدوري بمجرد
انضمامه إلى الكتيبة الكتالونية.
أعلن كرويف اعتزاله كرة القدم
سنة  ،1978بيد أنه عاد للميادين
ف��ي أي���ار  ،1979وك���ان ذل���ك في
ال��والي��ات المتحدة األميركية ،ثم
عاد بعد ذلك إلسبانيا حيث انضم
لصفوف ن��ادي ليفانتي ال��ذي كان
يلعب ف��ي دوري ال��درج��ة الثانية
االسباني .ورجع كرويف في صيف
 1981إلى ناديه األصلي أياكس،
واستطاع الفوز معه بلقب الدوري
وكأس هولندا من جديد.
ث��م التحق سنة  1983بنادي
ف��اي��ن��ورد ،خصم أي��اك��س وغريمه
التقليدي ،وفاز معه أيضا ً بالثنائية.
ورغم بلوغ كرويف عتبة الثالثين،
فقد ت��م اخ��ت��ي��اره أف��ض��ل الع��ب في
ه��ول��ن��دا مرتين متتالين (سنتي

 1983و ،)1984قبل أن يعتزل كرة
القدم نهائيا ً سنة .1984

وعاد المعلم
إلى برشلونة

وتحمل كرويف مسؤولية تدريب
نادي أياكس موسم 1986-1985
رغم افتقاره للتجارب الفنية الالزمة
واإلع��داد المالئم ،وفاز معه بالمزيد
من األل��ق��اب (ك��أس أوروب���ا لألندية
الفائزة بالكأس سنة  )1987وساهم
ف��ي اك��ت��ش��اف ال��ع��دي��د م��ن النجوم
من أمثال دينيس بيركامب وأرون
وينتر وبرايان روي واألخوين روب
وريتشارد ويتشج.
ثم غادر كرويف نادي أياكس مرة
ثانية ،وأسندت له بعد ذل��ك مهمة
تدريب ن��ادي برشلونة اإلسباني.
وتمكن من إعادة ترتيب أوراق النادي
الكتالوني بعد أن أبعد ع��ددا ً كبيرا ً
من الالعبين واستقدم آخرين .وقد
استطاع ترك بصمته على أداء النادي
في وقت وجيز ،وأه��دى عشاق كرة
القدم مجموعة قوية اشتهرت بين
الجمهور باسم فريق األح�لام .وقد
ن��ال برفقة برشلونة لقب ال��دوري
اإلسباني أربع مرات متتالية ،وحاز
معه كأس أوروبا سنة .1992
انفصل كرويف عن نادي برشلونة
سنة  ،1996بعد أن قضى معه مدة
 8سنوات .وقد اضطر إلى اإلقالع عن
التدخين بعد العملية الجراحية التي
خضع لها سنة  ،1991ثم عاودته
المشاكل الصحية ب��دءا ً من ،1997
فقرر االبتعاد عن التدريب إلى األبد
مخلفا ً وراءه م��وروث��ا ً ضخما ً من
الالعبين واأللقاب.
انتهت بذلك مسيرة ه��ذا الالعب
الخارق والفريد ،الذي قال عن تجربته
برفقة الكتيبة البرتقالية« :لقد أثبتنا
للعالم أن بإمكان الالعبين االستمتاع
بكرة القدم ،وأن كرة القدم مناسبة
للضحك وقضاء أوق��ات شيقة .أمثل
جيالً أثبت للعالم أن الجمع بين
اللعب الجميل والمتعة واأللقاب أمر
ممكن وفي المتناول».

مراهق ومدرب و�أغلى العب في العالم
ي��س�لّ��ط م��وق��ع  FIFA.comف��ي أح��دث
استعراض إحصائي له الضوء على متصدر
هدافي آسيا وجنون في األرجنتين وماكينة
أهداف في البرتغال ومحرك هولندي بجانب
مراهق ومدرب وأغلى العب في العالم.
 85ع��ام�ا ً م��ن ك��رة ال��ق��دم اإلحترافية في
األرجنتين مرت ولم يتمكن أي فريق من أن
يفوز في مباراتين متتاليتين خ��ارج أرضه
بنتيجة  3-6حتى سجل رايسنغ كلوب هذه
اإلحصائية الغريبة يوم االثنين الماضي .إذ قاد
دييغو مليتو وليساندرو لوبيو كتيبة فاكوندو
سافا إلى تحقيق هذه النتائج غير المتوقعة
أمام يونيون سانتا في وأتليتكو رافيال ومما
يزيد األمر غرابة أن الفريق الملقب باألكاديمية
لم يسجل س��وى هدفين منذ تشرين الثاني
 .2014على الجانب اآلخر ،نجح رامون أبيال
في تسجيل ثالثة أهداف في  14دقيقة ليقود
فريقه ه��وارك��ان إل��ى ف��وز بنتيجة  2-4على
خصمة تيمبرلي مما يعني أن المعدل التهديفي
لالعب الملقب بـ «وانشوبي» بلغ ً
هدفا في كل
 90دقيقة في الدوري األرجنتيني كما أنه سجل
سبعة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها
في جميع المسابقات.
 54م��ب��اراة متتالية نجح خاللها نادي
أيندهوفن في هز الشباك حتى نجح أياكس
في وضع حد لهذه المسيرة األح��د الماضي.
ولم يفشل الفريق منذ خسارته بهدف نظيف،
أما هيرنيفين منذ  18شهر في تسجيل هدف
على األق��ل ف��ي جميع مبارياته ف��ي ال��دوري
الهولندي .وأصبح أركاديوس ميليك أول العب
يفتتح التسجيل في خمس مباريات متتالية
ألياكس حيث سجل سابع أهدافه في المباريات
الخمس الماضية .وقاد الفوز كتيبة فرانك دي
بوير إلى تخطي أصحاب األرض واعتالء قمة
جدول البطولة كما تعني هذه النتيجة نجاح
أياكس في التغلب خارج أرضه على أيندهوفن
مرتين متتاليتين وهو الرقم الذي لم يحدث منذ
 1971حين تحقق على يد فليبور فاسوفيتش،
وويم سوبير ،ويوهان نيسكنس ،وبيي كايزر،
ويوهان كرويف.
 29ه��دف �ا ً ف��ي  27م��ب��اراة ه��ي محصلة
ج��ون��اس التهديفية التي ق��ادت��ه إل��ى تصدّر
سباق الحذاء الذهبي األوروب��ي والعودة إلى
قائمة المنتخب البرازيلي بعد غياب  4سنوات.
ك��ان صاحب أس��رع ه��دف ف��ي ت��اري��خ دوري

خ�سارة موجعة للبنان في الوقت القاتل
�أمام كوريا الجنوبية
عاد منتخب لبنان لكرة القدم بخفي حنين من كوريا
الجنوبية ،بخسارته أمام العمالق الكوري بصعوبة – 0
 1على ملعب آنسان في التصفيات اآلسيوية المزدوجة،
وجاء الهدف في الدقيقة .93
وب��ات لبنان ينتظر ف��وزه في المباراة األخ��ي��رة في
تصفيات كأسي العالم  2018وأمم آسيا  ،2019على
ميانمار ،ليضمن التأهل الى النهائيات اآلسيوية ،ليرفع
رصيده الى  13نقطة متقدما ً على الكويت التي ال تزال
تحتفظ بمركز الوصيف بـ 10نقاط بالتساوي مع لبنان
ومتفوقة عليه بالمواجهات.
غاب عن لبنان ظهيره األيمن علي حمام ومهاجمه
محمد حيدر بسبب االصابة ،واعتمد لبنان اسلوب الدفاع
والهجمات المرتدة ،وهاجم أصحاب االرض من كل
االتجاهات ،لكنه قابل دفاعا ً صلبا ً ومتماسكاً.
وكانت افضل فرصة كورية في الشوط األول لهوانغ
يوغول ( )34حين سدد الكرة هوائية من داخل المنطقة
تلقاها من زميله جانغ هينسوون وتعملق الحارس
مهدي خليل بتحويلها ركنية عن يمينه ،ثم قطع الحارس
خليل ( )39ك��رة عرضية اخ��رى خطرة ارسلها جانغ
هينسوون.

وحاصرالكوريون ضيوفهم اللبنانيين داخل المنطقة
ولم يجد العبو لبنان سبيالً سوى التخلص من الكرة
بإبعادها ،ال��ى أن أعلن الحكم انتهاء ال��ش��وط االول
بالتعادل السلبي.
وسار الفريقان على المنوال نفسه في الشوط الثاني،
هجمات كورية وتألق دفاع من لبنان ،وأنقذ الحارس
خليل ( )55فرصة خطرة برأسية لكيم كيهي مبعدا ً الكرة
عن الزاوية اليسرى.
واهدر محمد زين طحان ( )58أغلى فرصة في المباراة
حين انفرد وأرس��ل الكرة من داخل المنطقة الى خارج
المرمى إث��ر أمامية من حسن معتوق ،وكانت فرصة
خطرة لهوانغ يوجو ( ،)64حين أرسل الكرة من داخل
الصندوق أرضية المست القائم األيسر ،وكان اول تبديل
للبنان في الدقيقة .73
وأشرك المدرب رضا عنتر مكان عباس عطوي ،ولكن
الضغط الكوري استمر حتى الدقيقة  93حين سجل
الالعب البديل لي جيونج هدف الفوز في الوقت اإلضافي،
وذل��ك بكرة أرضية خاطفة من مشارف الصندوق الى
الزاوية اليسرى البعيدة وسط  4مدافعين بعدما تلقى
عرضية من كي سانغيونغ .0 – 1

خطة لعودة الجمهور �إلى المالعب اللبنانية

وضع اجتماع المدير العام لقوى
األمن الداخلي اللبناني اللواء إبراهيم
بصبوص مع ممثلي االتحاد اللبناني
لكرة القدم ورواب��ط جماهير األندية،
أول من أمس ،اللمسات األخيرة على
خطة عودة الجمهور إلى المالعب في
لبنان.
وبموجب الخطة ستتعاون القوى
األمنية مع االتحاد ورواب��ط الجمهور
لضبط التشجيع وتنظيمه في المالعب،
علما ً أن بصبوص حث رؤساء روابط
جمهور على مواكبة مشجعي أنديتهم،
بالتعاون مع القوى األمنية ،وضبط
المشاغبين وتسليمهم لرجال األمن
المولجين تأمين المالعب.

وسيسمح االت��ح��اد ب��دخ��ول 50
ع��ن��ص��را ً م��ن االن��ض��ب��اط م��ج��ان�ا ً إلى
ال��م�لاع��ب ،ليساهم ف��ي تفعيل عمل
لجان الروابط ،ومساهمتها معه ومع
القوى األمنية في إنجاح عملية عودة
الجمهور إلى المالعب.
أم��ا ج��وان��ب الخطة فتتمثل في:
التنسيق الكامل بين القوى األمنية التي
ستكون موجودة في المالعب وبين
روابط األمنية التي ستكون مسؤولة
عن االبالغ عن أي مشاغب ليتم سحبه
من المدرجات ،وكذلك تزويد القوى
األمنية الموجودة بكاميرات لرصد كل
ما يحدث على المدرجات ومالحقة
الخارجين عن اآلداب العامة ومفتعلي

الشغب ومطلقي الشتائم والهتافات
الطائفية.
ومن ضمن الخطة أيضاً ،توقيف أي
مسبب للشغب أو مطلق للشتائم فورا ً
وفرض غرامة مالية كبيرة عليه ومنعه
م��ن دخ��ول الملعب م��ج��دداً ،وكذلك
حرمان الفريق الذي يتسبب جمهوره
بأي إشكال من المواكبة الجماهيرية
حتى لو استكملت جميع مبارياته في
الدوري من دون جمهور .ومن المنتظر
أن تعود الجماهير إلى المالعب بشكل
طبيعي على أن تتقاسم القوى األمنية
مع االتحاد وروابط الجمهور مسؤولية
تنظيم وضبط هذه العملية.

عودة �سان �أنطونيو وغولدن �ستايت
وت� ّأهل تورونتو

أبطال أوروب��ا قد انتظر طويالً ليسجل آخر
أهدافه :حيث مرت  92دقيقة و 5ثواني حتى
تجح في هز شباك بوافيستا .وقاد جوناس
بهذا الفوز فريقه بنفيكا للفوز في  11مباراة
متتالية في جميع المسابقات وهي المسيرة
التي شهدت خ��وض مباريات خ��ارج ملعبه
أمام خصمه العنيد سبورتنج لشبونة وأمام
زينيت ليعتلي الفريق صدارة جدول البطولة
بفارق هدفين عن أقرب منافسيه .ولم ينجح
من قبل سوى العبين في تسجيل أكثر من 30
هدفا ً في موسم واحد مع بنفيكا وهم إيزيبيو
ال��ذي فعلها ث�لاث م��رات ومانس ماجنوسن
الذي سجل  33هدفا ً في  32مباراة تحت قيادة
مواطنه السويدي زفن جوران إيريكسون في
موسم .1990-1989
 9أه��داف في ثالث مباريات هي محصلة
أدريانو في دوري أبطال آسيا  2016ليتخطى
بذلك عدد األهداف التي سجلها ريكاردو جوالرت

هداف النسخة الماضية في  14مباراة .وسجل
البرازيلي البالغ من العمر  28عاما ً  4أهداف
في اكتساح فريقه لبوريرام يونايتد بسداسية
نظيفة قبل أن يسجل ثالثة أهداف في فوز فريقه
بنتيجة  1-4على سانفريتشي هيروشيما
ليصبح سابع العب في تاريخ البطولة يسجل
ثالثيتين .وبعد تسجيله هدفين ف��ي مرمى
شاندونج لونينج يوم األربعاء الماضي أصبح
أدريانو على بعد  4أه��داف من معادلة الرقم
القياسي ألكبر عدد من األهداف في موسم واحد
ل��دوري أبطال آسيا والمسجل باسم موريكي
مهاجم جوانجزهو إيفرجراندي عام .2013

أرقام سريعة

 523مباراة قادت توماس شاف لتخطي
أودو التيك ليحتل المركز ال��راب��ع في قائمة
المدربين األكثر قيادة للمباريات في الدوري
األلماني خلف أوت��و ريهاجيل ( )863ويوب

هاينكيس ( ،)642وإيريك ربيك (.)568
 43ه��دف �ا ً ق���ادت غ��اري��ث ب��اي��ل ليصبح
أكثر العب بريطاني يسجل أهداف في تاريخ
الدوري اإلسباني .إذ ساهم آخر هدف سجله
الوايلزي الالعب البالغ من العمر  26سنة في
مباراته رقم  77والذي جاء في شباك أشبيليه
في تخطيه لجاري لينيكر الذي سجل  42هدفا ً
في  103مباراة بقميص برشلونة.
 18سنة و 141يوما ً هو عمر ماركوس
راش��ف��ورد حين تخطى واي��ن رون��ي ليصبح
أصغر هداف في تاريخ ديربي مانشستر في
الدوري اإلنجليزي في حقبته الجديدة .نجح
مهاجم يونايتد الذي ال يزال طالبا ً في تسجيل
الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت السبت
الماضي والتي تركت السيتي بدون أي فوز في
تسع مباريات خاضها أمام سداسي الصدارة
في موسم  2016-2015من الدوري اإلنكليزي
الممتاز.

عاد سان أنطونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز إلى
السكة الصحيحة فر ّوض األ ّول ضيفه ميامي هيت -112
 ،88وسحق الثاني ضيفه لوس أنجليس كليبرز 98-114
األربعاء في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وب��ات تورونتو رابتورز ثاني المتأهلين إلى البالي
أوف ع��ن المنطقة الشرقية بعد كليفالند كافالييرز،
والخامس في البطولة بعد غولدن ستايت وسان انطونيو
واوكالهوما سيتي ثاندر (المنطقة الغربية) ،رغم خسارته
أمام مضيفه بوسطن سلتيكس  79-79مستفيدا ً من نتائج
الفرق األخرى في منطقته خصوصا ً خسارة شيكاغو بولز
في عقر داره أمام نيويورك نيكس  ،115-107األمر الذي
ضمن له أح��د المراكز الثمانية األول��ى في نهاية ال��دور
التمهيدي.
في المباراة األول��ى ،ق��اد ك��اوي ليونارد فريقه سان
انطونيو ،ثاني المنطقة الغربية ( 60انتصارا ً مقابل 11
خسارة) الى فوز مريح استقر فيه الفارق النهائي على
 24نقطة ،بتسجيله  32نقطة معادال ً رقمه القياسي في
البطولة رغم أنه لم يلعب سوى  24دقيقة وترك مكانه في
الربع الثالث بعدما تلقى ضربة على قدمه.
وأضاف الصربي بوبان ماريانوفيتش  19نقطة ،بينما
كان جايسون ريتشاردسون ودواي��ن واي��د األفضل في
صفوف الخاسر بتسجيلهما  17و 16نقطة على التوالي.
وحقق سان انطونيو الذي لم يعرف طعم الهزيمة في
ملعبه هذا الموسم ،فوزه السادس والثالثين منذ انطالق
النسخة الحالية ،والخامس واألربعين منذ آخر سقوط له
في آذار .2015
وفي المباراة الثانية ،لم يمنح غولدن ستايت حامل
اللقب والمتصدر ( 64فوزا ً مقابل  7هزائم) بعد تخلفه في
الربع األول  ،28-23ضيفه كليبرز الوقت اللتقاط األنفاس
وضغط في االرب��ع الثالثة األخ��رى وتألق العبوه فيها
( 21-28و 23-30و 26-33على التوالي).
وحقق غولدن ستايت فوزه الحادي والخمسين على
التوالي على ملعبه «اوراك��ل ارينا» حيث لم يهزم منذ

كانون الثاني  ،2015وذل��ك بفضل ستيفن ك��وري (33
نقطة) وكالي طومسون ( 32نقطة).
وسجل كوري  4ثالثيات وطومسون  7في مباراة اليوم
ّ
فرفعا عدد السالت الثالثية التي سجالها هذا الموسم الى
 580سلة.
وعلى الطرف اآلخر ،كان دي اندريه جوردان ( 19نقطة
و 20متابعة منها  18دفاعية) واوستن ريفرز ( 16نقطة)
أفضل المسجلين في صفوف الخاسر.
ب���دوره ،تابع كليفالند كافالييرز متصدّر المنطقة
الشرقية انتصاراته ورفع رصيده الى  51فوزا ً (مقابل 20
خسارة) بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس 104-113
بفضل «الملك» ليبرون جيمس ( 26نقطة) وكيفن لوف
( )24وكيري ايرفينغ ( 16نقطة و 8متابعات و 8تمريرات
حاسمة).
من جانبه ،يلهث فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وراء الفوز
العاشر الذي يجنبه معادلة أسوأ موسم في تاريخ الدوري
األميركي ،وكان قريبا ً من تحقيق هذا «الهدف-الحلم»،
لكنه سقط في الثانية األخيرة أمام مضيفه دنفر ناغتس
بفارق نقطة واح��دة  104-103بفضل سلة اليمانويل
مودياي في الثانية األخيرة.
ويحتل فيالدلفيا المركز األخير في البطولة برصيد 9
انتصارات و 63خسارة.
وتابع لوس أنجليس ليكرز ،أحد األندية األكثر شهرة
في البطولة ،نتائجه المخيبة ومني بهزيمته الخامسة
والخمسين (مقابل  15ف��وزاً) عندما سقط أمام مضيفه
فينيكس صنز  119-103رغم إنهاء الشوط األ ّول بالتعادل
( 47-47الربع األول  16-22والثاني .)31-25
وتغلب اتالنتا هوكس على واشنطن وي��زاردز -122
 ،101وديترويت بيستونز على اورالندو ماجيك -118
 ،102وي��وت��ا ج��از على هيوستن روك��ت��س ،87-89
ومينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز ،104-113
وبورتالند ترايل باليزرز على داالس مافريكس -109
.103

