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الفيفا

أصداء عالمية

نابوت وهاويت آخر الرموز الموقوفة في «الفيفا»
ال تـ ــزال ال ـتــوق ـي ـفــات ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ط ـ ــاول ـ ــت م ـ ـسـ ــؤولـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن فــي
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم يـتــردد
صـ ـ ــداهـ ـ ــا فـ ـ ــي أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء شـ ـ ـت ـ ــى ،وقـ ــد
اس ـت ـم ــرت مـفــاعـيـلـهــا أم ــس بــإيـقــاف
ل ـج ـنــة ال ـق ـي ــم ف ــي الـ ــ»فـ ـيـ ـف ــا» نــائ ـبــي
رئيسه ،الباراغواياني أنخل نابوت
والـ ـهـ ـن ــدوراس ــي ألـ ـف ــري ــدو ه ــاوي ــت،
اللذين اعتقال الخميس في زيوريخ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب ال ـق ـضــاء األم ـيــركــي
من بني  16موقوفًا ،ملدة  90يومًا عن
ممارسة أي نشاط في كرة القدم.
وأوضح «الفيفا» في بيان أن «إيقاف
ن ــاب ــوت وهـ ــاويـ ــت ي ــأت ــي بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
طلب غرفة التحقيق التابعة للجنة
األخ ــاق املستقلة بسبب اتهامهما
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتـحــدة بقبض أمـ ــوال فــي عمليات
تـ ـس ــوي ــق لـ ـه ــا ع ــاق ــة بـ ـحـ ـق ــوق بـيــع
النقل التلفزيوني لدورات في أميركا
الــاتـيـنـيــة وتـصـفـيــات ك ــأس الـعــالــم،
وأيضًا تلقي رشى باملاليني».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت حـكــومــة
ه ـ ـنـ ــدوراس بـ ــأن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
قــدمــت طلبًا رسـمـيــا إل ــى ه ـنــدوراس

رياضة

21

لتسليم رافــايــل كاليخاس ،الرئيس
السابق للبالد ،لالشتباه في صلته
بـفـضـيـحــة ال ـف ـســاد ال ـت ــي تـعـصــف بـ
«الفيفا».
وأضافت الحكومة في بيان مختصر
أنها تلقت طلبًا بتسليم كاليخاس
الــذي وجهت له السلطات األميركية
أول م ــن أمـ ــس ات ـه ــام ــات بــالـضـلــوع
في مخالفات مالية ورشــى بماليني
الـ ــدوالرات فــي إط ــار صفقات تتعلق

بتسويق وبيع حقوق بث.
كــذلــك ستجمد ه ـنــدوراس حسابات
مـصــرفـيــة ت ـخ ـ ّـص الــرئ ـيــس الـســابــق
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــاويـ ــت رئ ـي ــس
اتـحــاد أمـيــركــا الشمالية والوسطى
والكاريبي «الكونكاكاف».
أم ــا ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،فـقــد أع ـلــن رئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد امل ـح ـل ــي ،م ــارك ــو ب ــول ــو دل
نـ ـي ــرو ،ت ـخ ـل ـيــه م ــؤق ـت ــا ع ــن مـنـصـبــه
م ــن أجـ ــل «الـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـســه» أم ــام

لجنة األخالق في «الفيفا» والقضاء
األمـ ـي ــرك ــي ب ـع ــد ت ـه ــم ال ـف ـس ــاد ال ـتــي
وجهت إليه.
ً
وعـ ـ ـ ـ ّـن دل ن ـ ـيـ ــرو بـ ـ ـ ــدال مـ ـن ــه ن ــائ ــب
الرئيس ماركوس أنطونيو فيسنتي
«بصفة مؤقتة».
وج ــاء فــي بـيــان لــاتـحــاد البرازيلي:
«إن الــرئـيــس مــاركــو بــولــو دل نيرو
ّ
تقدم بطلب إعفاء مؤقت من منصبه
لــاه ـت ـمــام ب ــال ــدف ــاع ع ــن نـفـســه بعد
أن ورد اسـمــه فــي إجـ ــراءات للقضاء
األميركي ولجنة األخالق في الفيفا».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ل ـج ـنــة
األخالق املستقلة في «الفيفا» جلسة
االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى ال ـف ــرن ـس ــي م ـي ـشــال
بالتيني ،رئـيــس االت ـحــاد األوروب ــي
امل ــوق ــوف ،بــن  16و 18كــانــون األول
ال ـحــالــي ،بـحـســب م ـصــدر م ـقــرب من
«ال ـف ـي ـف ــا» .وأوض ـ ــح املـ ـص ــدر« :طـلــب
بــاتــر وبــاتـيـنــي االس ـت ـمــاع إليهما
وسيحصالن على ذلك».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت غ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم فـ ـ ــي ل ـج ـنــة
األخ ـ ــاق ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي  23تـشــريــن
الثاني املاضي بدء إجراءات محاكمة
بالتيني وبالتر.

استبعاد ريال مدريد من كأس إسبانيا

قرر االتحاد اإلسباني لكرة القدم استبعاد فريق
ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا
بصفة رسمية ،بعد الخطأ اإلداري الذي وقع فيه
الفريق امللكي ،بإشراك العب موقوف في املباراة
أمام قادش في ذهاب دور الـ .32
وفاز ريال مدريد  1 - 3على قادش على ملعب
األخير ،وقام بالدفع بالالعب الروسي دينيس
تشيرشيف من بداية املباراة ،رغم أنه كان من
املفترض أن يطبق عقوبة اإليقاف ملباراة واحدة
بعد تلقيه  3بطاقات صفراء في البطولة من
املوسم املاضي مع فريقه السابق فياريال،
كانت أمام كل من ريال سوسييداد وخيتافي
وبرشلونة ،ما يعني أنه ال يجب مشاركته في
املباراة األولى من البطولة.
وسجل تشرشيف الهدف األول لفريقه قبل أن
يتقدم مدرب نادي قادش باعتراض رسمي على
مشاركة الالعب ،بعدما سجل الالعب الهدف
األول في بداية اللقاء ،ليقوم املدرب بينيتيز
بإخراجه مع بداية الشوط الثاني.
وستتاح لريال مدريد مهلة للطعن بالقرار أمام
لجنة االستئناف ،ثم محكمة الرياضة اإلدارية،
حيث كان رئيس النادي امللكي ،فلورنتينو بيريز،
قد أكد الخميس أنه سيستنفد كل الوسائل
القانونية املتاحة لعدم إطاحة فريقه من املسابقة،
التي ودعها املوسم املاضي من ثمن النهائي أمام
غريمه في املدينة نفسها ،أتلتيكو.

األصوات أكثر من الناخبين في انتخابات
االتحاد األرجنتيني!
تخلي رئيس
االتحاد البرازيلي دل
نيرو (الى اليسار)
مؤقتًا عن منصبه
(أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

بورتالند يوقف سلسلة انتصارات إنديانا
حقق ســان أنطونيو سـبــرز انتصاره
السابع في مبارياته الثماني األخيرة،
وج ـ ــاء األخـ ـي ــر ع ـلــى ح ـس ــاب مضيفه
م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس  83 - 108فــي
دوري كــرة السلة األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني .وكان كاوهي لينرد أفضل
مسجلي الـفــائــز بـ ـ  27نـقـطــة؛ مـنـهــا 7
مـحــاوالت ثالثية ناجحة مــن أصــل ،9
فـيـمــا أض ــاف الـفــرنـســي طــونــي بــاركــر
 17ن ـق ـطــة ،والم ــارك ــوس ال ــدري ــدج 18
نقطة ،واألرجنتيني مانو جينوبيلي
 13أخرى.
ٌّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـج ــل كـ ــل م ــن ال ـثــاثــي
مايك كونلي واإلسباني مارك غاسول
وماريو تشاملرز  15نقطة.
بدوره ،وضع بورتالند ترايل باليزرز

ّ
حدًا ملسلسل انتصارات ضيفه انديانا
بايسرز عند  6مباريات على التوالي
وذلك بالفوز عليه .111 - 123
وحـ ــرم ب ــورت ــان ــد ضـيـفــه م ــن تحقيق
فوزه الخامس تواليًا بعيدًا من ملعبه
للمرة األولــى منذ أواخــر موسم 2011
  ،2012وهــو يدين بـفــوزه الثامن في 20مباراة لداميان ليالرد وسي جاي
ماكولوم وألن كراب ،إذ سجل األول 26
نقطة ،والثاني  ،21والثالث  18نقطة.
وت ـم ـ ّـي ــز ب ــورت ــان ــد ف ــي هـ ــذه املـ ـب ــاراة
بالتسديد من خــارج القوس ،إذ نجح
فـ ــي ت ـس ـج ـيــل  18ث ــاثـ ـي ــة ،مـ ــا ســاهــم
بشكل أساسي في فــوزه السابع على
ٍ
التوالي ضد إنديانا على أرضه.
أما بايسرز ،فكانت هزيمته السادسة

هــذا املــوســم مــن أصــل  18مـبــاراة ،رغم
الجهود التي بذلها ســي جــاي مايلز
الذي سجل  27نقطة وجورج هيل (18
نقطة) ورودني ستاكي ( 17نقطة).
كذلك ،تغلب ميامي هيت على ضيفه
أوكالهوما سيتي ثاندر  95 - 97بعد
مباراة مجنونة شهدت  38تغييرًا في
ً
ّ
املتقدم و 11تعادال ،قبل
هوية الفريق
أن يحسمها صــاحــب األرض بفضل
نجمه دواين وايد الذي سجل  28نقطة،
بينها رميتان حــرتــان حاسمتان في
آخــر  1.5ثانية مــن الـلـقــاء ،ال ــذي تألق
فيه من جهة الضيوف كيفن دورانــت
وراسـ ــل وس ـت ـبــروك بـعــدمــا سـجــل كل
مـنـهـمــا  25ن ـق ـطــة ،م ــن دون أن يـكــون
ذلك كافيًا لتجنيب فريقهما الخسارة

الثامنة في  19مـبــاراة والـحــؤول دون
الفوز الحادي عشر ألصحاب األرض
في  17مباراة.
كما فــاز دنفر ناغتس على تورونتو
رابـ ـ ـت ـ ــورز  ،105 - 106ل ـي ـضــع بــذلــك
حـ ّـدًا ملسلسل هزائمه عند  8مباريات
تــوالـيــا ،وأورالنـ ــدو ماجيك على يوتا
جـ ـ ــاز  ،94 - 103م ـح ـق ـق ــا انـ ـتـ ـص ــاره
الخامس تواليًا ،وبوسطن سلتيكس
على ساكرامنتو كينغز .97 - 114
وهذا برنامج مباريات اليوم :واشنطن
ويـ ــزاردز  -فينيكس صـنــز ،نـيــويــورك
ن ـي ـكــس  -ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس ،دي ـتــرويــت
بيستونز  -ميلووكي باكس ،أتالنتا
هوكس  -لوس أنجلس اليكرز ،داالس
مافريكس  -هيوسنت روكتس.

الكرة اللبنانية

ّ
أول فوز لطرابلس بعد ستة أسابيع
حقق طــرابـلــس الــريــاضــي أول فــوز له
في الــدوري اللبناني لكرة القدم حني
أس ـقــط الـنـبــي شـيــت  ،0-1عـلــى ملعب
املرداشية في افتتاح األسبوع السابع
من الدوري اللبناني لكرة القدم.
وع ــرف طــرابـلــس كـيــف يـخـطــف الـفــوز
في لقاء يعتبر شوطه األول للنسيان
ن ـت ـي ـج ــة درجـ ـ ــة املـ ـل ــل الـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
س ـي ـط ــرت ع ـل ـيــه رغ ـ ــم ب ـع ــض ال ـف ــرص
للبقاعيني ،وخصوصًا للسوري خالد
ال ـص ــال ــح وحـ ـس ــن ال ـع ــوط ــة وانـ ـف ــراد
الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــد أبـ ــو ع ـت ـيــق .أمــا
ً
ال ـشــوط الـثــانــي فـقــد ك ــان أفـضــل حــاال
نـتـيـجــة ال ـه ــدف ال ـســريــع ال ــذي سجله
ال ـطــراب ـل ـس ـيــون ف ــي الــدق ـي ـقــة  54عبر
م ـح ـمــد م ـق ـصــود ال ـ ــذي اس ـت ـغــل ســوء

ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ل ـي ـس ـجــل ه ــدف
املباراة.
ودفـ ـ ـ ــع الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت ثـ ـم ــن اهـ ـ ـ ــداره
لفرص الشوط األول ،فأصبح تحت
ضـغــط تـعــديــل النتيجة فــي الـشــوط
الثاني واستعجل العبوه التسجيل
وســط استماتة طرابلسية للخروج
بالفوز .وكــان النبي شيت قريبًا من
ال ـت ـع ــدي ــل ح ــن س ـ ّـج ــل الع ـب ــه أح ـمــد
حـ ـج ــازي ه ــدف ــا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  90لــم
يحتسبه الـحـكــم ه ــادي ســامــة بعد
رفــع رايــة مــن الحكم املساعد الثاني
تيسير بدر بداعي وجود تسلل على
علي بــزي الــذي مــرر الكرة لحجازي.
لكن هذا التسلل لم يكن واضحًا في
اإلعــادة التلفزيونية بانتظار القرار

الفني للجنة الحكام الرئيسية.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم فـيـلـعــب
الشباب الغازية الحادي عشر بنقطتني
م ــع الـحـكـمــة األخ ـي ــر ب ـف ــارق األهـ ــداف
ع ـل ــى م ـل ـعــب كـ ـف ــرج ــوز ع ـن ــد ال ـســاعــة
 ،14.15وال ــراس ـي ـن ــغ ال ـس ــاب ــع بـتـســع
نقاط مع النجمة السادس بتسع نقاط
أيضًا على ملعب بــرج حمود الساعة
 ،14.15والسالم زغرتا العاشر بأربع
نقاط مع الصفاء املتصدر بــ 14نقطة
على ملعب املــرداشـيــة الساعة .15.30
وي ـخ ـت ـت ــم األس ـ ـبـ ــوع غـ ـ ـدًا ب ـم ـب ــارات ــن
فيلتقي العهد الرابع بعشر نقاط مع
االجتماعي الثامن بثماني نقاط على
ملعب صيدا الساعة  ،14.15واالنصار
الـ ـخ ــام ــس ب ـع ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط مـ ــع ش ـب ــاب

ال ـســاحــل الــوص ـيــف بـ ـ  13نـقـطــة على
ملعب بيروت البلدي الساعة .15.30
وف ـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ــاز
أم ــس اإلصـ ــاح ال ـبــرج الـشـمــالــي على
األه ـل ــي الـنـبـطـيــة  ،1 - 2وهــومـنـتـمــن
على الرياضة واألدب  0 - 5في افتتاح
األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـثـ ــامـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي يـسـتـكـمــل
ال ـيــوم بـلـقــاءي ال ـهــال ح ــارة الناعمة
مــع اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى ملعب
الصفاء ،والتضامن صــور مع األهلي
صـ ـي ــدا ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـ ــور .ويـخـتـتــم
األسبوع غدًا بلقاءي األمل معركة مع
العمال طرابلس في صــور ،والشبيبة
املزرعة مع املبرة على ملعب الصفاء.
عـلـمــا أن جـمـيــع امل ـب ــاري ــات ت ـقــام عند
الساعة .14.15

حدث مستغرب حصل في االنتخابات الرئاسية
لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم ،حيث تبني
بعد التصويت أن عدد األصوات أكثر من عدد
الناخبني .وجمع كل من املرشحني للرئاسة 38
صوتًا أي  76صوتًا ،في حني أن عدد الناخبني
كان  75شخصًا ،وبالتالي ألغيت االنتخابات.
وبعد  35عامًا من رئاسة خوليو غروندونا
( ،2014 - 1989توفي في تموز املاضي) وعام
من الرئاسة بالوكالة ،كان يتعني على املسؤولني
عن كرة القدم األرجنتينية االختيار بني نائب
رئيس نادي سان لورنزو مارسيلو تينيلي،
ورئيس نادي أرجنتينوس جونيورز لويس
سيغورا.

تكريم

حفل اتحاد الشمال التكريمي
أقام اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم حفله
السنوي ،حيث ّ
كرم عددًا من الشخصيات
الرياضية وسط حضور حاشد .وجرى
تكريم كل من :فيصل كرامي ،هاشم حيدر،
عامر الرافعي ،ريمون سمعان ،بيار كاخيا،
رجل اﻷعمال جوزف ناصيف وحافظ
ديب ،والزمالء :حسن شرارة ،عدنان الحاج
علي ،بسام عابدين ،رئيس لجنة الحكام
واملراقبني في الشمال طارق الرفاعي ،أمني
سر لجنة الحكام في الشمال جرجس يرق،
رئيس لجنة محافظة عكار وائل الحسن،
سكرتيرة االتحاد وداد بدرة فردوس ،قائد
نادي االجتماعي محمود حبلص ،قائد نادي
طرابلس عبدالله طالب وقائد نادي السالم
زغرتا جان جاك يمني.
وتـحــدث رئـيــس االتـحــاد عــن اإلجـحــاف الــذي
يـعــانـيــه االت ـح ــاد مــن جـهــات ع ــدة طرابلسية
وغيرها ،إضافة «الــى ّ
خلو تعيينات أعضاء
ل ـجــان االت ـح ــاد م ــن أي اس ــم ش ـمــالــي ،وك ــأن
باالتحاد ال ُيرى الشمال وعكار على خريطة
لبنان أو كــأنــي بهم ال يــوجــدون كـفــاءات في
ال ـش ـم ــال ،وه ـن ــا ن ـط ــرح ق ـض ـيــة ح ــق تخص
الشمال كل الشمال ،ال اتحاد الشمال الفرعي
ّ
بالذات .ونذكر بوجود ثالثة أندية شمالية في
الــدرجــة األولــى واثنني في الثانية وأربـعــة في
الثالثة».
وكانت التعيينات قد جــرت بحضور عضو
االت ـ ـحـ ــاد أحـ ـم ــد ق ـم ــر ال ــدي ــن ال ـ ــذي ه ــو مــن
طــرابـلــس ،وق ــد ّ
وج ــه إلـيــه ال ـلــوم لقبوله بهذه
ّ
التعيينات ،لكن معلومات مــؤكــدة تشير الى
أن قمر الــديــن سـ ّـجــل تحفظه الــرسـمــي على
التعيينات ،رافـضــا إيــاهــا ،ودخ ــل فــي نقاش
ّ
حاد مع بعض األعضاء حول هذه املسألة.

