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رياضة
الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

آرمين مدربًا مؤقتًا للنجمة وفتح اهلل يرحل عنه
ـوم على تقديم جـمــال الحاج
بعد ي ـ ٍ
اس ـت ـقــال ـتــه م ــدرب ــا ل ـن ــادي الـنـجـمــة،
عـقــب الـخـســارة أم ــام ال ـســام زغــرتــا
( ،)2-1ف ــي خ ـت ــام املــرح ـلــة الـثــامـنــة
م ــن ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
وافقت إدارة النادي "النبيذي" عقب
اجتماعها الـطــارئ أمــس على هذه
االس ـت ـق ــال ــة ،وق ـ ــررت ت ـع ـيــن امل ــدرب
آرمني صنميان مديرًا فنيًا ،يعاونه
املـ ـ ــدربـ ـ ــان م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وبـ ــال
فليفل ،وذلــك ملرحلة انتقالية حتى
إيجاد مدرب بديل.
وإذ شـكــرت إدارة النجمة فــي بيان
لـهــا "الـكــابــن جـمــال الـحــاج عـلــى ما
ق ــدم ــه كـ ـم ــدرب ع ـل ــى رأس ال ـج ـهــاز
الفني للفريق األول ،وما املسؤولية
ال ـت ــي ق ـب ــل ال ـق ـي ــام ب ـه ــا ف ــي أص ـعــب
الـ ـظ ــروف إال خ ـيــر دل ـي ــل ع ـلــى حـبــه
وت ـفــان ـيــه لـ ـن ــادي ال ـن ـج ـم ــة" ،ذه ـبــت
الى تشكيل لجنة من رئيس النادي
أس ـعــد ص ـقــال واألم ـ ــن ال ـع ــام سعد
ال ــدي ــن ع ـي ـتــانــي وال ـع ـض ــو اإلداري
خليل الغول للبحث عن مدير فني
ج ــدي ــد ولــاج ـت ـمــاع م ــع ال ـح ــاج مــن
أجل تكليفه بمهمات جديدة داخل
أسوار النادي.

وك ـ ـ ــان نـ ـج ــم ال ـن ـج ـم ــة الـ ـس ــاب ــق قــد
أن ـه ــى مـ ـش ــواره ع ـلــى رأس الـجـهــاز
الـفـنــي بكلمات عاطفية جــاء فيها:
"ال ـح ـم ــد ل ـلــه رب ال ـع ــامل ــن .الـنـجـمــة
صـفـحــة وط ــوي ــت ال ــى ح ــن .أحـبـكــم
ج ـم ـي ـع ــا ،جـ ـمـ ـه ــورًا ،إدارة وزم ـ ــاء
فــي ال ـج ـهــاز الـفـنــي والع ـب ــن .كــانــت
مرحلة ممزوجة بمشاعر متعددة،
ً
وتأتي أيام ونتكلم تفصيال .ترحل
أسـ ـم ــاء وت ـب ـق ــى ال ـن ـج ـم ــة ،حــاف ـظــوا
عـ ـل ــى م ـ ــا ص ـن ـع ـن ــا فـ ـه ــي مل ـس ـت ـق ـبــل
وديـمــومــة الـنــادي .أشكر ثقتكم بي
ط ـ ــوال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة .ل ــن أط ـي ــل،
ولكن نعم لقد خرجت الى كرة القدم
من النجمة ،وهــا أنــا أخــرج من كرة
القدم عبر النجمة ...النجمة أسلوب
حياة ،حافظوا عليها .والسالم".
وف ــي ظــل ال ـت ـحــرك اإلداري ،شـهــدت
م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
انقسامًا لجمهور الفريق "النبيذي"
بني مؤيد ومعارض لرحيل الحاج،
وع ـ ــاص ـ ـف ـ ــة غ ـ ـضـ ــب أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ط ــال ــت
ّ
الالعبني ،حيث ركز بعض الجمهور
ه ـجــوم ـهــم ع ـل ـي ـهــم م ـت ـه ـمــن إي ــاه ــم
بـ ـع ــدم تـ ـق ــدي ــم املـ ـسـ ـت ــوى امل ـط ـل ــوب
م ـن ـه ــم وعـ ـ ـ ــدم م ــواكـ ـب ــة ك ـ ــل ال ـع ـم ــل

ودع جمال الحاج النجمة
ّ
بكلمات مؤثّرة (أرشيف)

اإلداري ال ــذي سـبــق امل ــوس ــم ،حيث
رصـ ــدت اإلدارة ال ـج ــدي ــدة مـيــزانـيــة
كبيرة لتشكيل فريق منافس .وهذه
ال ـه ـج ـمــة ع ـل ــى ال ــاع ـب ــن ق ــد ت ـكــون
سـيـفــا ذا ح ــدي ــن ،ف ــإم ــا أن تــدفـعـهــم
لـتـقــديــم األف ـض ــل وت ـخ ـطــي ال ـهــزائــم
الثالث التي ّ
تذوقوها قبل انتصاف
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ،أو أن ت ـ ـضـ ــع ع ـل ـي ـه ــم
ضغوطًا مؤثرة سلبًا .أما الجواب،
فـسـيـكــون ف ــي املـ ـب ــاراة املـقـبـلــة أم ــام
الـشـبــاب الـعــربــي بـعــد ظـهــر السبت
ضمن املرحلة التاسعة من البطولة.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـبــدو ان املــدافــع
املصري محمود فتح الله سيرحل
ع ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ،اذ ذك ـ ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر
ن ـج ـمــاويــة م ـقــربــة م ــن ال ــاع ــب بــأن
امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق سـ ــأل
الـقـيـمــن عـلــى ال ـن ــادي عــن امـكــانـيــة
ف ـســخ ع ـق ــده ب ـطــري ـقــة وديـ ـ ــة ،حـيــث
ذكر املصدر ان السبب هو شخصي
ويـتـعـلــق بــاضـطــرار الــاعــب للبقاء
بــال ـقــرب م ــن عــائـلـتــه امل ــوج ــودة في
القاهرة التي كــان قــد زارهــا اخيرًا.
ل ـك ـنــه اش ـ ــار اي ـض ــا الـ ــى ان ال ــاع ــب
س ـي ـل ـتــزم م ــع ال ـف ــري ــق ح ـتــى نـهــايــة
مرحلة الذهاب.

كرة المضرب

شارابوفا متّهمة بالغش واإلجرام!
فتحت الشرطة الهندية تحقيقًا بحق
نـجـمــة ك ــرة امل ـضــرب الــروس ـيــة مــاريــا
شــارابــوفــا ،املتهمة بــالـغــش والـتــآمــر
اإلج ــرام ــي ،وذل ــك عـلــى خلفية توقف
مشروع سكني فاخر كانت من رعاته،
حيث يبدو أن الشركة التي تقف خلف
املشروع أخــذت ماليني الــدوالرات من
املشترين من دون أن تنفذه!
وأكـ ـ ــد أرفـ ـيـ ـن ــد شـ ــارمـ ــا مـ ــن ال ـشــرطــة
املـحـلـيــة لــوكــالــة ف ــران ــس بـ ــرس" :لـقــد
سـ ـجـ ـلـ ـن ــا قـ ـضـ ـي ــة غـ ـ ــش ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـلــى
توجيهات مــن املـحـكـمــة" ،كاشفًا بأن
َ
اسمي شارابوفا والشركة التي تقف
خلف املشروع وردا في القضية.
محام
بدوره ،قال بيوش سينغ ،وهو ّ ٍ
قدمت
يمثل أحد املشترين ،إن الشرطة
ات ـه ــام ــات م ـبــدئ ـيــة بــال ـغــش وال ـتــآمــر
الـجـنــائــي ض ــد ش ــاراب ــوف ــا ك ـجــزء من
قضية أوســع ضد شركة "هومستيد
إنفراستراكتشر ديفيلوبمنت".
وي ـع ــود ارت ـب ــاط ال ـحـس ـنــاء الــروسـيــة
باملشروع الى عام  2012حيث سافرت
الــى الهند للمشاركة في حفل إطالق
املـجـمــع الـسـكـنــي الـفـخــم الـ ــذي أطـلــق

عـلـيــه "بــال ـيــه ب ــاي ش ــاراب ــوف ــا" .وقـيــل
ل ـل ـم ـش ـتــريــن امل ـح ـت ـم ـل ــن إن امل ـج ـمــع
ي ـت ـض ـمــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة لـ ـك ــرة امل ـض ــرب
وناديًا ومهبطًا للمروحيات.
ونـقــل مــوقــع امل ـشــروع عــن شــارابــوفــا
ّ
التي لم تعلق حتى اآلن على القضية،
ك ـمــا حـ ــال امل ـس ــؤول ــن ع ــن املـ ـش ــروع،
قولها إن هدفها كــان "جـعــل املالكني
يشعرون بأنهم يمتلكون شيئًا مميزًا
ومختلفًا".
ورأى س ـي ـن ــغ أن "املـ ـش ــاهـ ـي ــر ال ــذي ــن
يـ ّ
ـروج ــون ألي مـنـتــج ،يـصـبـحــون من
الناحية التقنية وكالء لهذه الشركة.
لم يكن أحد ليستثمر في املشروع لو
لم يكن اسم شارابوفا عليه".
وكـ ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض ان ـت ـه ــاء الـعـمــل
فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع املـ ـفـ ـت ــرض فـ ــي مــدي ـنــة
غـ ـ ــورغـ ـ ــاون ،ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ض ــواح ــي
ال ـع ــاص ـم ــة ن ـي ــودل ـه ــي ،ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2016ل ـكــن سـي ـنــغ ك ـشــف أن أع ـمــال
الـبـنــاء توقفت بعدما جمع أصحاب
املشروع املاليني من املشترين.
ومعروف عن شارابوفا جنيها أرباحًا
طائلة من هكذا حمالت ترويجية ،إذ

كسبت حــوالــى  30مـلـيــون دوالر في
 2015بحسب مجلة "فوربس" ،بينها
 23مليونًا مــن عقود رعــايــة مشابهة
ملشروع غروغاون.
وتأتي هذه االتهامات لتوجه ضربة
ج ــدي ــدة ل ـل ــروس ـي ــة ال ـت ــي عـ ـ ــادت ال ــى

املـ ــاعـ ــب فـ ــي نـ ـيـ ـس ــان املـ ــاضـ ــي بـعــد
إيـ ـق ــاف اس ـت ـم ــر ل ـ ـ  15ش ـه ـرًا نـتـيـجــة
تناولها مادة محظورة ،وهي ّ
توجت
في  15تشرين األول بلقبها األول منذ
ع ــودت ـه ــا ،وكـ ــان ف ــي دورة تـيــانـجــن
الصينية.

قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم إيقاف
الحكم سامر السيد قاسم ملدة شهرين
بسبب الخطأ الذي ارتكبه خالل قيادته
مباراة العهد وطرابلس بعدم احتسابه
ركلة جزاء واضحة لألخير ،وذلك في
املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي،
ضمن املرحلة الثامنة من الدوري
اللبناني.
كما قرر االتحاد تغريم أندية :اإلصالح
البرج الشمالي مبلغ مليون ليرة ،اإلنصار
 500ألف والنبي شيت مليوني ليرة سندًا
إلى املادة  22-1من نظام العقوبات.
كما أشار االتحاد ،في التعميم الذي
أصدره عقب جلسة لجنته التنفيذية ،الى
تلقيه رسالة من نظيره اآلسيوي يخبره
فيها بأنه سيكون من بني املرشحني
لجائزة التطوير التي يمنحها "الفيفا"
سنويًا ،وذلك على خلفية النتائج التي
حققها منتخب لبنان أخيرًا.

 3برونزيات للبنان
في غولف العرب

حققت بعثة لبنان للغولف  3ميداليات
برونزية في البطولة العربية للغولف
للسيدات والناشئني (تحت  15و 18سنة)،
التي أقيمت منافساتها في مدينة سوسة
التونسية ،وشارك فيها  11بلدًا ،حيث
كانت امليدالية األولى بواسطة فانيسا
ريشاني في فردي السيدات ،بينما جاءت
امليدالية الثانية في فردي الناشئني (تحت
 18سنة) بواسطة سليم الزين .أما الثالثة،
فكانت في فئة الفرق للسيدات حيث
ّ
ً
حل الفريق اللبناني الذي يضم كال من
الالعبات :فانيسا ريشاني ،سارة عساف
وليا عساف في املركز الثالث.

أصداء عالمية

«الفيفا» يوقف مسؤولين
سابقين مدى الحياة

قطار بوسطن مستمر في «دهس» الخصوم

إيرفينغ محتفالً بإحدى سلّاته (أ ف ب)

توقيف الحكم سامر السيد
قاسم شهرين

رعت شارابوفًا مشروعًا سكنيًا لم يبصر النور (أ ف ب)

الدوري االميركي للمحترفين

 16ان ـت ـص ــارًا مـتـتــالـيــا وصـ ــل إلـيـهــا
ب ــوس ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس ،وذل ـ ــك عـنــدمــا
تـغـلــب عـلــى داالس مــافــريـكــس -110
 102بـ ـع ــد الـ ـتـ ـم ــدي ــد ،ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
للمحترفني.
وكــان العب الفريق األخضر الجديد
كــايــري إيــرفـيـنــغ نـجـمــا ف ــوق ال ـعــادة
بـتـسـجـيـلــه  47ن ـق ـطــة ،م ـســاه ـمــا في
قـلــب فــريـقــه تــأخــره ب ـفــارق  10نقاط
في الربع األخير الى الفوز في الوقت
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك ع ـن ــدم ــا س ـج ــل 3
رم ـيــات ثــاثـيــة والـتـقــط  3متابعات
مؤثرة في الدقائق الخمس األخيرة
من الوقت األصلي.
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،وج ــه كليفالند
كافالييرز تهديدًا مبطنًا الى منافسه
األقوى في املجموعة الشرقية بفوزه
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الـســاحــق عـلــى دي ـتــرويــت بيستونز
 ،88-116ل ـي ـح ـقــق الـ ـف ــوز ال ـخــامــس
على الـتــوالــي ،وليصبح رصـيــده 10
انتصارات مقابل  7هزائم.
وكان كيفن الف أفضل املسجلني في
صفوف كليفالند مــع  19نقطة و11
مـتــابـعــة و 4ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ،في
حني أضاف ليبرون جيمس  18نقطة
و 8متابعات في  27دقيقة فقط.
ك ــذل ــك ،س ـجــل أن ـط ــون ــي دي ـف ـيــس 36
نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز
ال ــى ال ـف ــوز عـلــى أوك ــاه ــوم ــا سيتي
ثاندر .107-114
وقلب بيليكانز تأخره في الربع األول
بفارق  19نقطة وخرج فائزًا بمباراة،
تخللها ط ــرد دي م ــارك ــوس كــازنــس
لـتـضــربــه راسـ ــل وس ـت ـب ــروك بـكــوعــه،
عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر حـقــق أول "تــريـبــل

دبل" هذا املوسم بتسجيله  22نقطة
و 16متابعة و 12تمريرة حاسمة.
وف ـ ـ ــاز س ـ ــان أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز عـلــى
أتــانـتــا هــوكــس  ،85-96ونـيــويــورك
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــس عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
كـلـيـبـيــرز  ،85-107ودنـ ـف ــر نــاغـتــس
عـ ـل ــى س ــاك ــرامـ ـنـ ـت ــو ك ـي ـن ـغ ــز -114
 ،98وب ـ ــورت ـ ــان ـ ــد ت ـ ــراي ـ ــل بـ ــايـ ــزرز
ع ـلــى مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس ،92-100
وواشـنـطــن ويـ ــزاردز على ميلووكي
باكس  ،88-99وتشارلوت هورنتس
ع ـلــى مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز -118
 ،102وإنديانا بايسرز على أورالندو
ماجيك  ،97-105وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز على يوتا جاز .86-107
وتـ ـق ــام ف ـج ــر الـ ـي ــوم م ـ ـبـ ــاراة واحـ ــدة
ت ـج ـمــع بـ ــن ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس الي ـك ــرز
وشيكاغو بولز.

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم ثالثة
مسؤولني سابقني ،مدى الحياة ،بعدما
أقروا بتهم فساد ّ
ّ
موجهة إليهم أمام
القضاء األميركي.
وشملت عقوبات "اإليقاف مدى الحياة عن
جميع األنشطة املتعلقة بكرة القدم محليًا
ودوليًا" والتي أصدرتها لجنة األخالقيات
التابعة للفيفا ،ريتشارد الي رئيس اتحاد
غوام وعضو لجنة التدقيق في "الفيفا"
سابقًا ،خوليو روشا ،رئيس اتحاد
نيكاراغوا السابق ،ورافايل اسكيفييل
الرئيس السابق لالتحاد الفنزويلي.

يدرب أودينيزي
ماسيمو أودو ّ

ّ
عي أودينيزي اإليطالي ماسيمو أودو
مدربًا لفريقه بعد إقالة لويجي دل نيري
من منصبه إثر الخسارة أمام كالياري (-0
 )1األحد املاضي ليتلقى هزيمته الثامنة
في  12مباراة؛ بينها واحدة قاسية في
عقر داره أمام يوفنتوس  ،6-2حيث يحتل
املركز الرابع عشر في ترتيب الدوري
اإليطالي.
وسبق ألودو ( 41عامًا) قيادة بيسكارا
الى دوري الدرجة األولى قبل أن يقال من
منصبه في املوسم املاضي ،وهو أحد أفراد
املنتخب اإليطالي ّ
املتوج بكأس العالم عام
.2006

