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ويتح�سر وينتقد
مدرب لبنان ي�شيد
ّ

الأرجنتين تث�أر من ت�شيلي
ع��اد المنتخب األرجنتيني بفوز
م��ه��م م��ن تشيلي  1-2ف��ج��ر أم��س
ضمن مواجهات الجولة الخامسة من
تصفيات منتخبات أميركا الجنوبية
المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في
روسيا .2018
واف��ت��ت��ح ال��م��ن��ت��خ��ب التشيلي
التسجيل في الدقيقة  11برأسية
فيليب غوتيريز ثم أدرك العب باريس
س��ان جيرمان الفرنسي أنخل دي
ماريا التعادل لألرجنتين في الدقيقة
 20بتصويبة رائعة.
وف��ي الدقيقة  ،25تمكن المدافع
غابريال ميركادو من تدوين انتصار
مهم للضيوف بعد أن أضاف الهدف
الثاني بطريقة مميزة.
وصعد المنتخب األرجنتيني إلى
المركز الرابع موقتا ً برصيد  8نقاط
فيما بقي المنتخب التشيلي في
المركز السادس برصيد  7نقاط.
وث����أر ال��م��ن��ت��خ��ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي
لهزيمته أم��ام نفس الفريق بركالت
الترجيح ف��ي نهائي بطولة كأس
أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا
 »2015في تشيلي علما ً بأن الفريقين
سيلتقيان أيضا ً في افتتاح مسيرتهما
بالدور األول من فعاليات النسخة
االستثنائية لكوبا أمريكا والتي
تستضيفها ال��والي��ات المتحدة في
حزيران المقبل.
ج��اءت بداية المباراة حماسية
من الفريقين حيث سعى كل منهما
للضغط الهجومي على منافسه
ولكن الغلبة في الدقائق األولى كانت
لمدافعي الفريقين.
وأج���رى منتخب تشيلي تغيرا ً
اضطراريا ً في وقت مبكر للغاية من
المباراة بنزول فرانسيسكو سيلفا
في الدقيقة السابعة بدال ً من ماتياس
فيرنانديز لإلصابة.
ووصلت الكرة إلى دي ماريا داخل
منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة
إثر هجمة سريعة للتانغو وتمريرة
رائعة من ميسي ولكن دي ماريا أطاح
بالكرة فوق عارضة مرمى تشيلي.
وج���اء ال���رد ق��اس��ي�ا ً م��ن منتخب
تشيلي ف��ي الدقيقة التالية حيث
استغل غوتيريز الضربة الركنية
التي لعبها زميله فابيان أورليانا
وقابلها بضربة رأس متقنة لتسكن
الكرة المرمى على يسار الحارس
سيرخيو روميرو ويكون هدف التقدم
المبكر ألصحاب األرض.
وأث���ار ال��ه��دف حفيظة المنتخب
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ليندفع الع��ب��وه في
ال��ه��ج��وم المكثف بحثا ً ع��ن هدف
التعادل وتسببوا في إزع��اج شديد
لدفاع تشيلي.
وأسفر الضغط األرجنتيني عن
هدف التعادل في الدقيقة  20حيث
قطع المنتخب األرجنتيني الكرة في

وس��ط الملعب وب��دأ هجمة مرتدة
سريعة تالعب فيها إيفر بانيغا بدفاع
تشيلي داخل حدود منطقة الجزاء ثم
هيأ الكرة أمام دي ماريا الذي سددها
مباشرة بيمناه في الزاوية البعيدة
على يسار ال��ح��ارس م��ح��رزا ً هدف
التعادل الثمين.
وواص���ل���ت اإلص���اب���ات ع��ن��اده��ا
لمنتخب تشيلي في الدقائق التالية
ليخرج مارسيلو دي��از مصابا ً في
الدقيقة  21ويلعب مكانه برايان
رابيو.
واستغل المنتخب األرجنتيني
هذه التغييرات المبكرة التي تسببت
ف��ي اه��ت��زاز أداء أص��ح��اب األرض
وأحرز راقصو التانغو هدف التقدم
في الدقيقة . 25
وج��اء الهدف إثر ضربة حرة في
الناحية اليمنى لعبها بانيغا ثم
تناقلت الكرة أكثر من مرة بين العبي
الفريقين داخل وخارج المنطقة قبل
أن يمررها دي ماريا برأسه من حدود
المنطقة لتصل إلى ميسي على بعد
خ��ط��وات م��ن المرمى ول��ك��ن ميسي
فضل التمرير على التسديد وهيأ
الكرة لزميله ميركادو ال��ذي قابلها
بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.
وت��ب��ادل الفريقان الهجمات في
الدقائق التالية ولكن دون خطورة
على المرميين حيث افتقدت هجمات
تشيلي للفعالية المطلوبة فيما
عانى مهاجمو األرجنتين من التكتل
الدفاعي ألصحاب األرض.
وأه���در سيرجيو أغ��وي��رو فرصة
ذه��ب��ي��ة لتسجيل ال��ه��دف الثالث
للتانغو في الدقيقة  40إثر تمريرة
عرضية من الناحية اليمنى قابلها
بضربة رأس أخطأت المرمى.
بعدها تالعب أغ��وي��رو بالمدافع
التشيلي غاري ميديل ولكن التحامه

ال��ق��وي أس��ق��ط ميديل على األرض
ليشير الحكم إلى وجود خطأ وينهي
الهجمة بصافرته.
كما فشل دي م��اري��ا ف��ي اجتياز
غاري ميديل في الدقيقة  44إثر هجمة
سريعة أخرى للتانغو األرجنتيني.
وتحولت دف��ة الهجمات بعدها
في اتجاه المرمى األرجنتيني ولكن
الحظ عاند العبي تشيلي في عدد
من الفرص الخطيرة خالل الوقت بدل
الضائع لينتهي الشوط األول بتقدم
التانغو ألرجنتيني .-1 2
واس��ت��أن��ف ال��ف��ري��ق��ان هجومهما
المتبادل في الشوط الثاني وإن كان
منتخب تشيلي هو األكثر ضغطا ً في
محاولة للبحث عن هدف التعادل.
وك��اد المنتخب التشيلي يسجل
ه��دف التعادل في الدقيقة  52إثر
هجمة سريعة من الناحية اليسرى
وت���م���ري���رة ع��رض��ي��ة ل��ع��ب��ه��ا ج��ان
بوسيجور لتصل الكرة إل��ى زميله
أليكسيس سانشيز داخ��ل منطقة
ال��ج��زاء حيث لعبها أليكسيس من
ف��وق الحارس روميرو ولكن الكرة
ذهبت خارج القائم األيسر مباشرة.
ورد المنتخب األرجنتيني بهجمة
خطيرة ف��ي الدقيقة  58م��رر منها
ميسي الكرة عالية طولية باتجاه
زميله دي ماريا أمام مرمى تشيلي
ولكن الحارس المخضرم كالوديو
ب��راف��و التقط ال��ك��رة سريعا ليفسد
الهجمة.
وتوالت الهجمات الغير مجدية
م��ن الفريقين ف��ي ال��دق��ائ��ق التالية
وس��ط يقظة ال��دف��اع في الجانبين،
وعاند الحظ أغويرو في الدقيقة 65
لتذهب تسديدته بجوار القائم األيسر
مباشرة.
ودف��ع خ��ي��راردو مارتينو المدير
الفني للمنتخب األرجنتيني بمهاجمه

غ��ون��زال��و هيغوين ن��ج��م نابولي
اإليطالي بدال ً من أغويرو في الدقيقة
 67لتنشيط األداء الهجومي للفريق.
ولعب ماوريسيو بينيا في صفوف
منتخب تشيلي في الدقيقة  69بدال ً
من رابيلو.
وس��ن��ح��ت ال��ف��رص��ة لبينيا في
الدقيقة التالية مباشرة ولكنه سدد
الكرة في الشباك من الخارج وأهدر
فرصة التعادل.
وش��ق هيغوين طريقه بنجاح
وسط دف��اع تشيلي في الدقيقة 73
ولكن تسديدته ارتطمت بقدم أحد
الالعبين وخرجت لركنية لعبها دي
ماريا وخرجت لركنية مجددا ً ولكنها
لم تستغل جيداً.
وس���دد فرانسيسكو سيلفا كرة
قوية زاحفة من مسافة بعيدة في
الدقيقة  76مرت خارج القائم األيمن
للمرمى األرجنتيني.
ورد دي ماريا بتسديدة صاروخية
من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة
 79ولكن الكرة مرت خارج المرمى
مباشرة.
وواص��ل منتخب تشيلي اعتماده
على ال��ك��رات العرضية لصعوبة
اختراق الدفاع األرجنتيني المتماسك
ولكن الدفاع أبعد معظم هذه الكرات
العرضية أيضا ً كما فشل الهجوم
األرجنتيني ف��ي اس��ت��غ�لال تفوقه
الخططي والفني على دف��اع تشيلي
لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط
األول.

بيرو وفنزويال
يقتسمان النقاط

انتهت مواجهة المنتخب البيروفي
مع ضيفه الفنزويلي في ملعب بيرو
الوطني بالتعادل  2-2أمس الجمعة

ضمن المواجهات نفسها.
وتمكن المنتخب الفنزويلي من
إحراج صاحب الضيافة بعد أن تمكن
الالعب روميلو أوتيرو من تسجيل
ال��ه��دف األول م��ن رك��ل��ة ج���زاء في
الدقيقة  ،32وبعد ذلك أضاف ميكيل
فيالنوفا الهدف الثاني للضيوف في
الدقيقة .57
وبينما اعتقد الجميع بأن فنزويال
ستكون ف��ي ط��ري��ق مفتوح لحسم
المواجهة ،قلص المهاجم البيروفي
باولو غيريرو الفارق بعد أن سجل
ال��ه��دف األول ف��ي الدقيقة  61وفي
الوقت البدل الضائع تمكن الالعب
راؤول روي��دي��از م��ن تعديل الكفة
ألصحاب األرض.
ويحتل المنتخب البيروفي المركز
الثامن برصيد  4نقاط فيما يأتي
المنتخب ال��ف��ن��زوي��ل��ي ف��ي المركز
األخير بنقطة واحدة.

تعثر أول لإلكوادور

تعادلمنتخبااإلكوادوروباراغواي
 2-2في كيتو .وسجل للمضيف اينر
فالنسيا وآنخل مينا في الدقيقتين
( 20و )2+90وللضيف داريو لزكانو
في الدقيقتين  38و.59
هذا التعادل األول لإلكوادور بعد
أرب��ع��ة ان��ت��ص��ارات لكنها ستضمن
صدارة التصفيات لجولة أخرى على
األقل برصيد  13نقطة.
أم��ا ب��اراغ��واي فحققت التعادل
الثاني مقابل انتصارين وخسارة
ليصبح رصيدها  8نقاط في المركز
الثالث مؤقتاً.

كولمبيا تعود بفوز مهم
من أرض الباز

ع��اد المنتخب الكولومبي بفوز
مثير  2-3من أرض مضيفه منتخب
بوليفيا .وج���اءت ثالثية منتخب
كولومبيا ع��ب��ر رودري��غ��ي��ز ()10
وكارلوس باكا ( )41إيدوين كاردونا
( ،)2+90فيما سجل خوان كارلوس
أركي ( )50وأليخاندرو شوماسيرو
( )62هدفي بوليفيا.
وهو الفوز الثاني لكولومبيا في
التصفيات بعد األول على البيرو
2صفر في الجولة األول��ى مقابلخسارتين أمام مضيفتها األوروغواي
صفر -3ف��ي ال��ث��ان��ي��ة ،وضيفتها
األرجنتين صفر -1ف��ي ال��راب��ع��ة،
وتعادل مع مضيفتها تشيلي 1-1
في الثالثة.
ورف��ع منتخب كولومبيا رصيده
إل��ى  7ن��ق��اط ف��ي المركز ال��س��ادس
موقتاً ،فيما تج ّمد رصيد بوليفيا عن
 3نقاط في المركز الثامن.

يوهان كرويف �أيقونة الكرة ال�شاملة
يعتبر يورهان كرويف الذي توفي الخميس
ع��ن  68سنة تجسيدا ً للكرة الشاملة التي
اعتمدها ناديه أياكس أمستردام ملك أوروبا
في السبعينات ،وهي فلسفة اللعب التي نقلها
أيضا ً مدربا ً لبرشلونة وأسفرت عن بطوالت
وأمجاد.
وأمتع كرويف إلى جانب يوهان نيسكينز،
رود كرول وآري هان ،العالم بفنياتهم ،وأحرز
إلى جانب هؤالء جميع األلقاب الممكنة ،ولم
ينقصه إال التتويج مع المنتخب الهولندي.
ولد كرويف في أمستردام في  25نيسان عام
 ،1947وكان مايسترو خط الوسط في صفوف
فريق المدينة أياكس أمستردام ،علما ً بأن والده
الذي كان يعمل بقاال ً كان يحذره من ممارسة
كرة القدم.
لكن كرويف تمرد على أوامر والده وأصبح
شأنه في ذلك شأن الكثيرين ممن تخرجوا من
أكاديمية أياكس التي تعتبر بالفعل مشتالً
للنجوم.
وسيبقى الرقم  14الذي حمله طوال مسيرته
رم���زا ً لفنّ ك��روي��ف ال��ذي ك��ان يملك انطالقة
سريعة وذكا ًء حادا ً في التعامل مع الكرة حتى
أطلق عليه لقب «بيليه األبيض».
ولو قدر لكرويف أن يحرز كأس العالم ولو
مرة واحدة لنافس بال ّ
شك الملك بيليه على لقب
أفضل العب في العالم.
وت��درج كرويف في صفوف صغار اياكس
ثم الناشئين قبل أن يعطيه المدرب الشهير
رينوس ميكلز فرصته بين الكبار للمرة األولى
ضد ليفربول اإلنكليزي وكان في الثامنة عشرة
من عمره.
وأقيمت المباراة في أمستردام ضمن الدور
الثاني من مسابقة كأس أبطال أندية أوروبا
وسط ضباب كثيف لم يكن ليحجب اإلنجاز
الذي حققه «المبتدئ» حيث قاد فريقه إلى فوز
كبير .2-5
ثم ساهم كرويف في بلوغ فريقه نهائي
المسابقة ذاتها عام  1969لكنه مني بهزيمة
ثقيلة أم��ام ميالن اإلي��ط��ال��ي  .4-1ول��م تنل
الخسارة من كرويف وزمالئه فبعد سنتين كان
أياكس قد أصبح رائد الكرة الحديثة فيما عرف
آن��ذاك بالكرة الشاملة التي تعتمد على دفاع
المنطقة وضغط متواصل على الخصم وتكامل
بين خطوطه الثالثة أي أن الكل يهاجم والكل
يدافع في آنٍ واحد.
وتربع أياكس بقيادة كرويف على العرش
األوروبي ثالث سنوات متتالية في  1971و72
و ،73كما نجح في قيادة منتخب ب�لاده إلى
نهائي مونديال  1974في ألمانيا وخسر أمام
الدولة المضيفة مع أنه قدم عروضا ً أفضل.
ويملك كرويف سجالً ناصعا ً مع أياكس
حيث ف��از معه ببطولة هولندا ثماني مرات
وبالكأس المحلية  5مرات وسجل في صفوفه
 215هدفا ً في  307مباريات قبل أن ينتقل إلى
برشلونة اإلسباني مقابل مبلغ خيالي في 25
تشرين األول عام .1973
وك���ان برشلونة يحتل م��رك��زا ً وس��ط �ا ً في
الترتيب ويبحث عن لقب غ��اب عن خزائنه
ط��وي�لاً .وخ��اض كرويف أول م��ب��اراة له ضد

تحسر المدير الفني لمنتخب لبنان المونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش على الخسارة في الوقت القاتل
أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف ،مبديا ً أسفه لبعض
القرارات التحكيمية والتركيز على رفع البطاقات الصفر
في وجه العبيه.
وكان منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم حقق فوزا ً
قاتالً على ضيفه اللبناني 1-صفر في الوقت القاتل
الخميس في الجولة التاسعة قبل االخيرة من منافسات
المجموعة السابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة
ال��ى نهائيات مونديال  2018في روسيا وك��أس آسيا
 2019في االمارات.
وقال رادولوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة
في آنسان أمام حوالى  30ألف متفرج« :المنتخب الكوري
ال يحتاج لمجاملة أو مساعدة ألن أداءه وإستحواذه على
الكرة خير معبر عن قدراته ،فضال عن مسيرته في هذه
التصفيات وما قبلها».
وأضاف أن الحكام سقطوا في هذا االمتحان ولم يكونوا
بمستوى الفريقين والجمهور ال��رائ��ع والملعب الجيد
واألجواء المحيطة عموما.
وهنأ رادولوفيتش المنتخب الكوري على فوزه ،كما
أثنى على أداء منتخب لبنان ال��ذي أكد تطور مستواه
وصمد أمام أصحاب األرض وأحرجهم وإستسبل لخلق
ف��رص ،مقدرا شجاعة ال��ح��ارس مهدي خليل وتطبيق
زمالئه التعليمات.
وزاد« :نحن حللنا جيدا مباراتنا السابقة أمامهم ،وركزنا
على التغطية في خطي الهجوم والوسط مع المتابعة
الدفاعية ،ولعل أفضل تعبير عن إحراجنا الكوريين على
أرضهم أن عشرات المصورين كانوا يتكتلون خلف مرمانا
متوقعين أن يدك باألهداف .وكدنا أن نخسرهم رهان
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إكمال التصفيات من دون تعادل أو هزيمة».
وش��دد رادولوفيتش على ض��رورة التركيز اآلن على
اللقاء المرتقب مع ميانمار الثالثاء في صيدا ،لضمان
نقاطه الثالث في إطار التطلع إلى خوض الدور التالي
المؤهل لكأس آسيا  .2019ويصل منتخب ميانمار إلى
بيروت األحد عن طريق الدوحة.
واعتبر قائد الدفاع يوسف محمد أن الالعبين قدموا أداء
بطوليا بصرف النظر عن النتيجة« ،إذ لعبوا متضامنين
بروحهم وعقلهم .وأستطيع القول إنها أفضل مباراة لهم
في هذه التصفيات عكست ما يمكننا تحقيقه».
من جهته ،لفت القائد رضا عنتر الذي حل بديال لعباس
عطوي في الشوط الثاني ،إلى أن «من يختبر وتيرة األداء
الميداني ،ي��درك مدى الضغط ال��ذي مارسه الكوريون
علينا ورباطة الجأش التي تحلى بها الالعبون ودفاعهم
والمستميت وعطاءهم حتى النهاية».
وتعود بعثة منتخب لبنان إلى بيروت السبت ،ويلتحق
العبوه صباح األحد بمعسكر داخلي في بيروت ،ويجرون
تدريبا بعد الظهر على ملعب صيدا.
على صعيد آخر ،كان الجهازان الفني والطبي لمنتخب
لبنان على متابعة يومية لحالتي الظهير علي حمام
والمهاجم محمد حيدر .وعاينهما مجددا في بيروت
الدكتور ألفرد خوري ،الذي أفاد طبيب المنتخب الدكتور
جوني إبراهيم أن حمام تعافى مبدئيا من اإلصابة في
ركبته التي تعرض لها مع فريقه ذوب آهان اإليراني ،وقد
عاود التدريب.
كما أن حالة حيدر تحسنت بعد إصابته بتشنج عضلي
حاد الجمعة الماضي.
وفي ضوء ذلك ،سيقرر الجهاز الفني إمكانية التحاقهما
بصفوف المنتخب استعدادا للمباراة أمام ميانمار.

بعثة لبنان للريا�ضات التقليدية ال�شعبية �إلى الجزائر
غ��ادرت بعثة لجنة ال��ت��راث وال��ري��اض��ات التقليدية
الشعبية واالتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية
ب��رئ��اس��ة م���ارون خليل خليل ،وبمشاركة اب��ط��ال من
الجيش ومدنيين ،أمس الخميس ،إلى الجزائر ،للمشاركة
بمهرجان الرياضات التقليدية الشعبية ،ال��ذي تنظمه
االتحادية الجزائرية لهذه األلعاب ،ما بين  24آذار الجاري
و 1نيسان المقبل ،في مدينتي وهران وقسنطينة ،بإشراف
االتحاد العربي.
وي��ش��ارك لبنان ال��ى ج��ان��ب  9دول عربية ف��ي هذا
المهرجان ،على ان تشارك كل دولة برياضات خاصة بها،
علما ان لبنان سيشارك برفع الجرن والمحدلة والمخل،

بقيادة حكمي الجيش اللبناني جوزف داوود وحاتم حنا.
كما ينظم خليل للمشاركين زيارات الى المعالم االثرية
في الجزائر ،باالضافة الى تنظيم محاضرات في الرياضات
التقليدية الشعبية لجميع الدول المشاركة للتعرف على
عادات وتقاليد كل بلد من البلدان وهي :الجزائر ،لبنان،
فلسطين ،السعودية ،قطر ،المغرب ،االم��ارات ،األردن،
تونس ،السودان.
من ناحية أخ��رى ،حدد االتحاد العربي ايام  13أيار
المقبل و 14و 15منه موعدا لتنظيم بطولة آسيا في لبنان
لرفع الجرن والمحدلة والمخل ،على ان تتخللها عروض
للدول العربية المشاركة.

بروكلين يف�سد ليلة جيم�س و�شيكاغو في �أزمة

غرناطة وسجل هدفين قبل أن يقود فريقه بعد
سبعة أشهر إلى اللقب الغالي بعد غياب 14
سنة ليصبح معبود الجماهير.
وقال رئيس نادي برشلونة آنذاك أغوستي
مونتال كوستا« :لقد كلفني ك��روي��ف كثيرا ً
للتعاقد معه لكنه أثبت أنه من طينة الالعبين
الكبار بقيادته الفريق إلى إحراز اللقب».
ولعب ك��روي��ف ف��ي صفوف برشلونة من
 1973إلى  1978وسجل له  48هدفا ً في 140
مباراة.
انتقل في نهاية مسيرته إلى فريقي لوس
أنجليس ازتيكس وواشنطن ديبلوماتس في
الدوري األميركي الشمالي لكرة القدم وسجل
في صفوف االخير  25هدفا ً في  53مباراة في
مدى سنة ونصف السنة.
وع���اد ك��روي��ف ال���ى اي��اك��س ع���ام 1981
وتوقع البعض ان يكون خسر الكثير من فنه
في المالعب لكن المشجعين تدفقوا لمشاهدة
ال��م��ب��اراة األول���ى الب��ن ال��ن��ادي ال��ب��ار وصانع
امجاده ،فلم يخيب امله وسجل هدفا تاريخيا
قلما سجله العب آخر.
وبقي مع اياكس حتى ع��ام  1983انتقل
بعدها الى فيينورد وفاز معه في موسم ببطولة
الدوري والكأس .لكن قصة الحب مع اياكس لم
تنته فصولها فقد استعين به لتدريب الفريق
وكان جوابه الطبيعي الموافقة.
وأح���رز ف��ي اول موسم معه ك��أس هولندا
فكان ذل��ك ج��واز سفره للمشاركة ف��ي كأس
الكؤوس االوروبية فتوج بطال لها على حساب
لوكوموتيف اليبزيغ االلماني الشرقي سابقا
بهدف سجله خليفته ماركو فان باستن.
وفي العام  1988انتهت قصة كرويف مع
اياكس بعد عرض خيالي لتدريب برشلونة.

وفي صفوف برشلونة بنى كرويف فريقا ً
رائ��ع �ا ً ض��م البرازيلي روم��اري��و والبلغاري
خريستو ستويتشكوف ونجح في الفوز ببطولة
إسبانيا أربعة مواسم متتالية ،لكنه بلغ ذروة
المجد عندما قاد الفريق إلى إحراز كأس أبطال
األندية األوروبية للمرة االولى في تاريخه عام
 1992على ملعب ويمبلي الشهير بفوزه على
سمبدوريا االيطالي بعد التمديد بهدف سجله
مدافعه الهولندي رونالدو كومان بركلة حرة
صاروخية من خارج المنطقة.
ولم ينقص سجل كرويف الحائز على جائزة
ال��ك��رة الذهبية ألف��ض��ل الع��ب ف��ي البطوالت
االوروبية  3مرات إال إحراز كأس العالم.
وقد سجل كرويف  33هدفا ً في  48مباراة
دولية حمل فيها شارة القائد  33مرة أيضاً.

حداد «وطني» بعد وفاة
األسطورة كرويف

ن ّكست األع�ل�ام ف��ي أم��س��ت��ردام بعد رحيل
أسطورة كرة القدم يوهان كرويف عن  68عاما ً
بعد صراع مع مرض السرطان.
ونعت هولندا «الطائر» كرويف الذي أبدع
ف��ي ال��م�لاع��ب ك�لاع��ب م��ع أي��اك��س أم��س��ت��ردام
وبرشلونة اإلسباني ثم كمدرب مع الفريقين
اللذين أحرز معهما ألقابا ً كثيرة أبرزها في كأس
األندية األوروب��ي��ة البطلة (ثالثة مع أياكس
كالعب وواحد مع برشلونة كمدرب).
«خسرت هولندا رياضيا ً فريدا ً من نوعه
وص��اح��ب قلب ك��ب��ي��ر» ،ه��ذا م��ا كتبه الملك
الهولندي فيليم-ألكسندر في صفحته على
موقع فايسبوك ،مضيفاً« :لقد أغنى كرتنا
وأع��ط��اه��ا وج��ه �ا ً ج��دي��داً .ك��ان ح��ق �ا ً أيقونة

هولندية بامتياز».
وأعلن عن وفاة كرويف عبر صفحته الرسمية
على موقع تويتر حيث كتبت العائلة« :في 24
آذار  ،2016تو ّفي يوهان كرويف ( 68عاماً)
في برشلونة ُمحاطا ً بعائلته بعد صراع طويل
مع مرض السرطان .نطلب بحزن كبير احترام
خصوصية عائلته خالل فترة الحزن والعزاء».
وأصدر االتحاد الهولندي لكرة القدم بيانا ً
قال فيه« :لقد علمنا بحزن شديد بوفاة يوهان
كرويف .تعجز الكلمات عن التعبير».
أ ّما رئيس االتحاد المحلي للعبة ميكايل فان
براغ ،فقال بدوره« :لقد فقدنا أعظم العب على
اإلط�لاق في تاريخ الكرة الهولندية ،الصديق
وصاحب القميص رقم  14الشهير» ،مضيفاً:
«لقد صدمنا بخبر وف��اة ك��روي��ف ،لقد حلق
بالكرة الهولندية عاليا ً جدا ً واالتحاد الهولندي
مدين له إلى األبد».
وختم« :شخصيا ً أقول ...كرويف ،صديقي،
سأشتاق اليك».
ونكست األعالم في ملعب «أمستردام أرينا»
وق ّرر العاملون في متجر النادي استبدال جميع
القمصان على تماثيل العرض بقميص كرويف
رقم .14
وق ّرر االتحاد الهولندي تكريم كرويف بإيقاف
مباراة منتخبه الودية مع فرنسا الجمعة في
الدقيقة  ،14إشارة إلى الرقم  14الذي ارتداه
األسطورة ،وذلك من أجل الوقوف دقيقة صمت
بحسب ما أكد في بيان.
كما ستقوم أندية الهواة (التي تلعب في
نهاية األسبوع الحالي) بتكريم ذكرى كرويف.
ما يجب أن تقوم به يتعلق بها لكن قد يتضمن
األم��ر تنكيس األع�لام ،ارت��داء ش��ارة س��وداء أو
وقوف دقيقة صمت في الدقيقة .14

أمضى كليفالند كافالييرز وشيكاغو
بولز ليلة صعبة في نيويورك ،فسقط
األول أم��ام بروكلين نيتس 95-104
والثاني أمام نيويورك نيكس -106
 ،94الخميس في دوري ك��رة السلة
األميركي للمحترفين «ان بي اي».
على ملعب «باركليز سنتر» في
بروكلين وأمام  17732متفرجا ،سقط
ليبرون جيمس ورفاقه أمام أحد أسوأ
األن��دي��ة في ال���دوري ه��ذا الموسم ،إذ
يحتل نيتس المركز قبل األخ��ي��ر في
المنطقة الشرقية.
برغم ذلك ،قدّم جيمس بداية مباراة
طيبة مع  13من أصل  14محاولة و30
نقطة في األرباع الثالثة األولى.
لكن ماكينة كليفالند توقفت أمام
دفاع نيتس الشرس ،فلم يسجل أفضل
العب في الدوري أربع مرات أي نقطة
في الربع األخ��ي��ر .واستهل كليفالند
الربع األخير متقدما ً بفارق  3نقاط،
لكنه تراجع ومني بخسارته الحادية
والعشرين ه��ذا الموسم والخامسة
عشرة خارج ملعبه ،علما بأن متصدر
المنطقة الشرقية ضمن تأهله سابقا
إلى البالي أوف وصدارة مجموعته.
وق��ال ليبرون« :لقد رجعنا خطوة
إلى الوراء الليلة ،وهذا أمر غير مسموح
في هذه الفترة من الموسم».
وع��ج��ز الثنائي ك��اي��ري إيرفينغ
( 13نقطة) وكيفن ل��وف ( 11نقطة
و 12متابعة) عن تقديم مباراة جيدة
لكليفالند ،فقال مدربه تايرون لو« :لقد

افتقدنا للدقة بالتسديد ،لكنها ليست
المشكلة األكبر :لم ننجح باللعب لمدة
 48دقيقة» .ولم يرغب لو باإلجابة
ح��ول مضمون لقائه بجيمس بعد
الخسارة الكبرى أمام ميامي السبت
بفارق  21نقطة ،والتي أشعلت فتيل
اإلش��اع��ات ح��ول نية ل��ي��ب��رون بترك
كليفالند في نهاية الموسم.
ول��دى الفائز ،سجل العب االرتكاز
ب��روك لوبيز  22نقطة و 7متابعات،
وال��م��وزع شاين الركين  16نقطة و7
تمريرات حاسمة .وفي المباراة الثانية،
يبدو وضع بولز أكثر تعقيدا ،إذ مني
بخسارته العاشرة في آخر  11مباراة
خ���ارج أرض���ه ،وت��راج��ع إل��ى المركز
التاسع ضمن المنطقة الشرقية.
ع��ل��ى ملعب «م��ادي��س��ون سكوير
غاردن» وأمام  19812متفرجا ،سجل
موزع بولز ديريك روز  30نقطة ،لكنه

بقي وح��ي��دا ف��ي ظ��ل غياب اإلسباني
العمالق باو غاسول وتسجيل جيمي
باتلر  19نقطة .ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،برز
كارميلو أنطوني ل��دى نيكس مع 26
نقطة وأض���اف الالتفي كريستابس
بورزينغيس  19نقطة و 10متابعات.
وللمباراة الـ 57على التوالي ،سجل
كيفن دورانت  20نقطة على األقل عندما
قاد أوكالهوما سيتي إلى الفوز على
يوتا جاز .91-113
وس��ج��ل دوران�����ت  20ن��ق��ط��ة و9
تمريرات حاسمة و 8متابعات وأضاف
زميله الموزع راسل وستبروك  15نقطة
و 9تمريرات حاسمة و 7متابعات،
فيما كان تري بورك األفضل لدى يوتا
مع  17نقطة .ونجح إنديانا بيسرز
بتخطي نيو أورليانز بيليكنز ،84-92
وتغلب لوس أنجليس على بورتالند
ترايل باليزرز .94-96

ثبوت تناول  27ريا�ضي ًا رو�سي ًا عقار ملدونيوم
أعلن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو أنّ نتائج
عينات  27رياضيا ً روس��ي�ا ً ج��اءت إيجابية منذ األول
من كانون الثاني  2016بعد وجود آثار عقار ملدونيوم
المحظور فيها.
وقال موتكو لوكالة «آر-سبورت» اليوم الجمعة« :حتى
اآلن ،فإنّ  27شخصا ً في روسيا جاءت نتائجهم إيجابية
بمادة ملدونيوم» ،و» 127شخصا ً تقريبا ً حول العالم».
وأضافت الوكالة العالمية للمنشطات (وادا) عقار
ملدونيوم ضمن الئحة المواد المحظورة بدءا ً من مطلع
العام الجاري.
وسبق للعديد من الرياضيين الروس االعتراف بثبوت
تناولهم لمادة ملدونيوم بدءا ً من المصنفة األولى عالميا ً
سابقا ً في لعبة كرة المضرب ماريا شارابوفا.
كما ت ّم إيقاف السباحة يوليا إيفيموفا صاحبة برونزية

سباق  200م صدرا ً في دورة األلعاب األولمبية في لندن
 ،2012بعد فحص إيجابي .وتواجه الرياضة الروسية
وألعاب القوى على وجه التحديد صعوبات بالغة منذ
أشهر بعد صدور تقرير عن لجنة مستقلة شكلتها الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات ،أكد وجود عمليات تنشط
منظم في رياضة أم األلعاب الروسية ،ما دفع باالتحاد
الدولي إلى إيقاف نظيره الروسي مؤقتا ً عن المشاركة
في أيّ مسابقة دولية منذ تشرين الثاني الماضي وإيقاف
عدد من العدائين وفرض شروط صارمة على طريقة عمل
الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ،ما سيؤدي إلى
حرمان العدائين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو
صيف  2016ما لم ترفع العقوبة في اللحظة األخيرة وهو
أمر مستبعد حتى اآلن.

