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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

بوكير في النجمة بحثًا عن لقبٍ جديد
عبد القادر سعد
قـ ّـدم النجمة مدربه الجديد  -القديم،
األمل ــان ــي ث ـيــو بــوك ـيــر الـ ــذي ع ــاد إلــى
الـ ـن ــادي ب ـعــد غ ـي ــاب س ـن ـتــن ون ـ ّـي ــف،
بعدما خرج منه عام  2015إثر تراجع
نـتــائــج الـفــريــق ال ــذي أح ــرز مـعــه لقب
الدوري مع النجمة عام  .2014بوكير
ّ
عبر عن سعادته بعودته إلى النجمة
ل ـي ـس ــاه ــم فـ ــي تـ ـق ــدي ــم أمـ ـ ــر إي ـج ــاب ــي
ل ـل ـكــرة الـلـبـنــانـيــة ع ـمــومــا ،وللنجمة
خصوصًا« ،وأع ــود إلــى بلدي أملانيا
وأقـ ــول ل ـهــم :ه ــذه هــي ك ــرة ال ـقــدم في
لبنان».
وع ــن ع ــودت ــه إل ــى «ال ـن ـب ـي ــذي» وم ــاذا
ّ
تغير منذ ذلــك الـحــن ،قــال بوكير إن
ظروفه العائلية فرضت عليه العودة
إلـ ــى ل ـب ـنــان مـنـهـيــا ع ـق ــده ال ـخ ــارج ــي.
أمـ ـ ــا عـ ــن م ـ ـغـ ــادرتـ ــه ال ـن ـج ـم ــة بـسـبــب
الـنـتــائــج الـسـيـئــة ،فــرفــض بــوكـيــر هــذا
األم ــر ،مشيرًا إلــى أنــه حقق اللقب مع
الـنـجـمــة ،وف ــي املــوســم ال ــذي تــا «كــان
هـنــاك بـعــض املـشــاكــل الــداخـلـيــة التي
ّ
أث ــرت بــالـفــريــق ،ورغ ــم ذل ــك ح ــل ثالثًا
أو رابعًا ،وهذا ٌ
أمر جيد .فليس إحراز
اللقب النتيجة الجيدة الــوحـيــدة .أنا
ف ــي ال ـن ـهــايــة رجـ ــل أعـ ـم ــال ،وحـصـلــت
على عقد كبير من اإلمــارات ملوسمني،
وكــانــت فــرصــة مالية مهمة .أمــا اآلن،
فأريد البقاء في لبنان».
وإذا ما كان يعد الجمهور النجماوي
بــالـلـقــب ،ق ــال« :ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ال

أحــد يستطيع أن يعد بــأي ش ــيء ،كل
ما أقوله أنني سأبذل كل ما بوسعي
لـلـنـجـمــة ل ـكــي ي ـت ـق ـ ّـدم وح ـت ــى لـيـحــرز
اللقب».
ّ
أما في ما يتعلق بالالعبني األجانب،
وإذا ما يوجد تغيير ،فأجاب بوكير:
«م ــن املـبـكــر ال ـحــديــث ع ــن تـغـيـيــر قبل
مـ ـش ــاه ــدة ال ــاعـ ـب ــن وتـ ـك ــوي ــن ف ـكــرة
عنهم ،وبعدها أتخذ القرار».
لكن تبقى مسألة عــودتــه إلــى الـنــادي
والتعاقد معه مجددًا بعد إقالته قبل

ع ــام ــن الف ـت ــة .إال أن مل ــدي ــر ال ـك ــرة في
الـ ـن ــادي ج ـم ــال الـ ـح ــاج ،رأيـ ــا م ـغــاي ـرًا،
ّ
إذ يــؤكــد أن هــذا ممكن أن يحصل في
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،فـ ــ«أي م ــدرب يعاني
مــن مـشــاكــل وظـ ــروف ،وه ــي ال تتعلق
فقط بــاملــدرب ،بــل يجب أن تنظر إلى
املشهد العام وظــروف الفريق .ونحن
حــال ـيــا نـتـعــامــل م ــع املــرح ـلــة الـحــالـيــة
ال ـتــي وج ــدن ــا أن بــوك ـيــر ه ــو األن ـســب
ل ـهــا ،فــي ظــل ال ـظ ــروف ال ـتــي ي ـمـ ّـر بها
الفريق ،فهناك حاجة إلى مدرب يعرف

حيّا بوكير الجمهور الحاضر في الملعب وطلب دعمهم (هيثم الموسوي)

ال ـكــرة الـلـبـنــانـيــة وج ـ ّـو فــريــق النجمة
وسبق أن تعامل مع الالعبني ويعرف
أغـلـبـهــم .وأن ــت قــدمــت لــه فــريـقــا جيدًا
وب ـع ـي ـدًا نـقـطــة واح ـ ــدة ع ــن الـ ـص ــدارة،
وبالتالي يملك األدوات الالزمة للفوز
باللقب .وباعتقادنا ووفــق إمكاناتنا
وظروفنا ،هو قادر على أن يكون رجل
املرحلة ويقود الفريق في اإلياب .لكن
ه ــذا ال يكفي فـقــط ،إذ يـحـتــاج بوكير
إلــى الــدعــم مــن اإلدارة وجـهــازه الفني
والالعبني والجمهور».
وي ـشــدد ال ـحــاج عـلــى أن ال ـظــروف هي
التي تلعب الدور مع املدرب ،وبالتالي
ُمن الطبيعي أن يعود بوكير حتى لو
أق ـي ــل قـبــل سـنـتــن .ويـسـتـشـهــد مــديــر
ال ـكــرة فــي ال ـن ــادي ب ــامل ــدرب اإلسـبــانــي
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال وت ـجــرب ـتــه مــع
ً
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :م ــا
ال ــذي تـغـ ّـيــر مـعــه بــن املــوســم املــاضــي
وال ـح ــال ــي؟ ف ـلــو ك ــان ــت األم ـ ــور تــؤخــذ
بمنظارها الضيق لكان غوارديوال قد
أقيل املوسم املاضي .لكن الظروف هي
التي تلعب دورًا».
والــافــت أن الـحــاج يختم كالمه حول
إعــادة التعاقد مع بوكير بقوله« :في
املــرحـلــة الـســابـقــة لــم أك ــن إل ــى جــانـبــه،
لكن حاليًا أنا موجود» .عبارة تعكس
واقـ ـع ــا إي ـجــاب ـيــا ب ــن ال ـش ـخ ـصــن ،ما
ي ـج ـيــب ع ــن األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي يـتـنــاقـلـهــا
الشارع الكروي حول شكل العالقة بني
بوكير وجـمــال ،والـســؤال عن إمكانية
تعايشهما سويًا.

كأس الخليج

مقاطعة سعودية  -إماراتية للقنوات القطرية
ق ـبــل ص ــاف ــرة انـ ـط ــاق كـ ــأس الـخـلـيــج
الـ ـ ـ  23ف ــي ال ـك ــوي ــت ان ـع ـك ـســت األزمـ ــة
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ـنــذ ق ـطــع الـسـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن عــاقــات ـهــا مع
َ
قطر على البطولة ،إذ لم يتوان ممثلو
منتخبي الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات أمس
عن االنسحاب من املؤتمر الصحافي
احتجاجًا على وجود قنوات قطرية.
وت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـ ـيـ ــوم أمـ ــام
ال ـك ــوي ــت امل ـض ـي ـفــة ( 17.30بـتــوقـيــت
ب ـي ــروت) ،بينما تلتقي اإلم ـ ــارات مع
سلطنة عمان في منافسات املجموعة

األولى ( .)20.00وكانت الدول املقاطعة
قد امتنعت عن املشاركة في البطولة
الخليجية التي كان من املقرر إقامتها
فــي ال ــدوح ــة .إال أن ــه ،فــي وق ــت سابق
من هذا الشهر ،تقرر نقل البطولة إلى
الـكــويــت بـعــد أي ــام مــن إع ــان االتـحــاد
الــدولــي للعبة رفــع اإليـقــاف املـفــروض
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2015ف ــأع ـل ـن ــت
املنتخبات الثالثة إثر ذلك مشاركتها.
أمــس دخــل الوفد السعودي إلــى قاعة
امل ــؤت ـم ــر ،وت ـح ــدث م ــع أح ــد املـنـظـمــن
ق ـبــل ال ـج ـل ــوس إل ــى ال ـط ــاول ــة ،وخ ــرج
مــن دون أن يــدلــي بــأي تـصــريــح .وفي

امل ــوع ــد امل ـخ ـص ــص مل ــؤت ـم ــر املـنـتـخــب
اإلمــاراتــي ،حضر أحــد أعـضــاء البعثة
إلـ ــى ال ـق ــاع ــة وتـ ـح ــدث إلـ ــى املـنـظـمــن،
ق ـب ــل أن يـ ـخ ــرج أيـ ـض ــا .وقـ ـ ــال عــريــف
املؤتمر محمد املؤمن في املرة األولى:
«نعتذر ،انسحب املنتخب السعودي
من املؤتمر» .وفــي املــرة الثانية ،أشار
املـ ــؤمـ ــن إل ـ ــى أن املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلع ــام ــي
للمنتخب اإلماراتي «أبلغني أن هنالك
اعتراضًا من االتـحــاد اإلمــاراتــي ،وهم
ينسحبون من هذا املؤتمر اإلعالمي»،
بسبب وج ــود مـيـكــروفــونــات لقنوات
معينة.

ورف ـ ــض امل ــؤم ــن ت ـحــديــد مــاه ـيــة هــذه
الـقـنــوات أو جنسيتها ،إال أن املرجح
أنها تعود إلى قنوات قطرية ،إذ سبق
ملـ ـس ــؤول ــن والعـ ـب ــن م ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات أن قاطعوا هذه القنوات منذ
اندالع األزمة الخليجية .وشدد املؤمن
ف ــي دردشـ ــة م ــع الـصـحــافـيــن عـلــى أن
قوانني البطولة ال تسمح بالطلب من
أي قناة إعالمية االنسحاب .وردًا على
سؤال من صحافيني قطريني حاضرين
فــي القاعة ّ
عما إذا كــان سيسمح لهم
تغطية تدريبات املنتخبات املشاركة
ومبارياتها ،أجاب« :هذا من حقكم».

كرة الصاالت

األشرفية يهزم اللويزة على وقع إشكاالت
نـ ـج ــح ش ـ ـبـ ــاب األشـ ــرف ـ ـيـ ــة فـ ــي حـجــز
مكانه بني األربعة األوائل في الجولة
الـثــالـثــة مــن املــرحـلــة الـثــانـيــة لـلــدوري
ً
اللبناني لـكــرة ال ـقــدم لـلـصــاالت بــدال
مــن ال ـشــوي ـفــات ،بينما ب ــات الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي ق ــري ـب ــا مـ ــن ال ـق ـب ــض عـلــى
ً
ال ــوص ــاف ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـل ــوي ــزة الـ ــذي
تعرض لخسارته الثانية هذا املوسم.
ّ
ال ـج ـيــش صــاحــب امل ــرك ــز ال ـثــالــث حــل
ضيفًا على الحرية صيدا وفــاز عليه
 ،2-3على ملعب مجمع الرئيس نبيه
بري.
وأنهى الجيش الشوط األول متقدمًا
ب ـه ــدف ــن ألحـ ـم ــد عـ ـب ــاس ،الـ ـ ــذي ع ــاد
وأضـ ـ ـ ــاف ه ــدف ــه ال ـش ـخ ـص ــي ال ـثــالــث
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي بـ ـع ــد م ـج ـهــود
فــردي رائــع للمتألق محمد أبــو زيــد.
لـكــن ال ـحــريــة نـجــح بتسجيل هــدفــن
فـ ــي ظ ـ ــرف دق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة بــواس ـطــة
رائ ــد خـيــر ال ــدي ــن وع ـلــي ه ــاش ــم .لكن
ذل ــك ل ــم يـكــن كــافـيــا إلدراك ال ـت ـعــادل،
ف ـخــرج الـجـيــش فــائ ـزًا ورف ــع رصـيــده
إلــى  31نقطة ليتساوى مــع اللويزة
مــع أفضلية لألخير بحكم ف ــوزه في
املواجهة املباشرة بينهما.
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كابتن بنك بيروت علي طنيش محتفالً بهدفه أمام الشويفات (عدنان الحاج علي)

وعـ ـل ــى م ـل ـعــب ال ــرئ ـي ــس إمـ ـي ــل ل ـحــود
الــريــاضــي ،سقط الـلــويــزة أمــام شباب
األشرفية .6-4
وحاول األشرفية االستفادة من افتقاد

ضـيـفــه لــاع ـب ـيــه ال ـصــرب ـيــن بــوريــس
سيزمار وماركو رادونوفيتش .وهذا
م ــا حـصــل م ــع تـقــدمــه بـهــدفــن ملحمد
صفا وكــامــل الـيــاس ،لكن م ــروان زورا

وس ـيــرج قـيــومـجـيــان ع ــادال النتيجة،
إل ـ ــى أن ظ ـه ــر ص ـف ــا مـ ـج ــددًا مـنـتــزعــا
التقدم  .2-3وفــي الـشــوط الثاني عزز
األشرفية تقدمه عبر جهاد فراج ،قبل
أن ي ـًعــادل قـيــومـجـيــان ويـسـجــل فــراج
خطأ في مرماه.
وارتـ ـفـ ـع ــت وتـ ـي ــرة ال ـت ـش ـن ــج ،فـبـلـغــت
ذروتـ ـه ــا ،إذ ش ـه ــدت املـ ـب ــاراة تــدافـعــا
بــن الــاعـبــن تــدخـلــت ال ـقــوى األمنية
ً
عـ ـل ــى إث ـ ـ ـ ــره ،فـ ـض ــا عـ ــن اعـ ـت ــراض ــات
على التحكيم مــن الطرفني ،وقــد طرد
ق ـي ــوم ـج ـي ــان ومـ ــديـ ــر ف ــري ــق ال ـل ــوي ــزة
رب ـي ــع دي ـ ــب ،ومـ ــن األش ــرف ـي ــة اإلداري
جو فرنسيس .بعدها سجل األشرفية
هدفه الخامس بواسطة فــادي جريج
قبل أن يختتم ف ــراج املــواجـهــة بهدفه
الشخصي الثاني.
وتغلب بنك بيروت حامل اللقب على
مضيفه الـشــويـفــات  ،2-4عـلــى ملعب
الصداقة.
سجل ألصحاب األرض حسن زيتون
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي رودول ـ ـف ـ ــو دا ك ــوس ـت ــا،
ول ـل ـض ـي ــوف ع ـل ــي ال ـح ـم ـص ــي وع ـلــي
طنيش «سيسي» ومصطفى سرحان
والصربي دراغان طوميتش.

ألمانيا األولى في 2017

حافظت أملانيا ،بطلة العالم وكأس القارات،
على صدارة التصنيف العاملي الذي أصدره
االتحاد الدولي لكرة القدم ،وأنهت عام 2017
في املركز األول ،فيما بقيت تونس األولى
عربيًا.
وحافظت أملانيا على رصيدها  1602نقطة
وعلى فارق النقاط الـ 119التي تفصلها عن
البرازيل الثانية ،بينما لم تشهد املراكز الـ35
األولى ّأي تغيير.
عربيًا ،بقيت تونس ،التي عادت إلى املونديال
للمرة األولى منذ  2006والخامسة في
تاريخها ،في الصدارة واملركز  27عامليًا أمام
مصر ( )31واملغرب (.)40
من جهتهّ ،
تقدم لبنان مرتبتني ليصبح في
املركز الـ.85

المعتدي على سترلينغ:
هاجمته بسبب صديقتي!

دانت محكمة مانشستر وسالفورد ،أمس،
الشاب الذي هاجم العب مانشستر سيتي،
رحيم سترلينغ ،جسديًا ولفظيًا ،بتهمة
«االعتداء بدافع عنصري» ،وحكمت عليه
بالسجن  4أشهر.
واعترف املتهم كارل أندرسون ( 29عامًا) ـ
واملعروف بأفعاله العدائية على هامش كرة
القدم ـ بالوقائع ،واكتفى بابتسامة لدى النطق
بالحكم.
وأوضح أندرسون ،الذي ّ
يشجع مانشستر
يونايتد بحسب صحيفة «ذا غارديان» ،أنه
غضب من الالعب عندما طلبت منه صديقته
الحصول على توقيعه.
وقال سترلينغ ،في بيان جرت تالوته خالل
املحكمة ،إنه «تحت وقع الصدمة» ،مضيفًا
أنه لم يكن يعتقد أن «هذا النوع من السلوك
ما زال قائمًا في عصرنا في هذا البلد
(إنكلترا)».

أخبار رياضية

مباراتان في بطولة السلة اليوم

تختتم اليوم مباريات املرحلة الحادية
عشرة ،الثانية إيابًا ،من بطولة لبنان لكرة
السلة بمباراتني عند الساعة  ،20.30فيلعب
الشانفيل مع ضيفه بيبلوس على ملعب
ديك املحدي ،واملتحد مع ضيفه اللويزة في
طرابلس .وكان الشانفيل قد فاز ذهابًا في
جبيل بنتيجة  ،88 - 95فيما فاز املتحد
بصعوبة وبفارق نقطة واحدة .93 - 94

ريتا أبو جودة حكم آسيوي في
المبارزة

حققت ريتا أبو جودة ،بطلة لبنان والعرب
في
في املبارزة ،إنجازًا جديدًا ،بعد نجاحها ّ
امتحان التحكيم اآلسيوي للمبارزة الذي نظم
في دبي ،وحصولها على شارة حكم آسيوي
في أسلحة املبارزة الثالثة :سيف املبارزة،
سالح الشيش والحسام.
ّ
وكان االتحاد اللبناني للمبارزة قد رشح
أبو جودة للمشاركة في هذا االمتحان الذي
اشترك فيه  41شخصًا من  15دولة آسيوية،
وهي انفردت بني كل املتبارين واملتباريات
بحصولها على الشارة اآلسيوية في األسلحة
الثالثة.

اتحاد الكرة الطائرة يزور رئيس
الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،في قصر بعبدا أمس ،وفد االتحاد
اللبناني للكرة الطائرة برئاسة رئيس االتحاد
ميشال أبي رميا.

