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عدوى المراهنات انتقلت من القدم �إلى ال�سلة!
الم�سجلة والأداء الخارق وراء ال�شكوك
النتائج
ّ
�ج ال��ش��ارع ال��ك��روي اللبناني بقضية
منذ ث�لاث سنوات ض� ّ
المراهنات التي أرهقت اللعبة وأسفرت نتائجها عن إيقاف أكثر
من  37العبا ً لفترات متفاوتة بحسب مقدار المشاركة في التخاذل
وحجم ّ
الضرر الالحق بسمعة الكرة اللبنانية.
ّ
مؤخرا ً بدأت ترتفع األصوات في الشارع السلّوي اللبناني،
المسجلة غالبا ً ما ُتجافي الواقعية الفنيّة للفرق الفائزة
فالنتائج
ّ
والخاسرة على ح� ّد س��واء ،م ّما دف��ع ببعض أعضاء االتحاد
إل��ى المطالبة بفتح تحقيق في ما يُثار ح��ول مراهنات على
مباريات ضمن بطولة الدرجة األول��ى في كرة السلة يقوم بها
بعض العاملين فيها عبر مق ّربين منهم بطريقة علنيّة في بعض
األحيان ،ومن دون أيّ رادع أخالقي وال رياضي ،كما أنّ بعض
ّ
المنشطات
االعضاء طلبوا من االتحاد البدء بإجراء فحوصات
المفاجئة ،خصوصا ً وأنّ بعض الالعبين يقدّمون مستويات
خارقة،علما ً بأنّ االتحاد تع ّود القيام بهذه الفحوصات للكشف

تن�سيقي للقاء النجمة والعهد
اجتماع
ّ

ّ
المنشطات في المراحل اإلقصائية من البطولة!
عن تناول
وفي المعلومات ،بحسب موقع «مالعب» ،أنّ بعض النوادي
ّ
تشك في أداء بعض الالعبين ق��ررت الطلب إلى االتحاد
التي
القيام بكشف المنشطات على بعض الالعبين اللبنانيين
واألجانب عبر التقنيات الحديثة والتي ال تتطلّب وقتا ً لصدور
نتائجها ،وهو ما يعني وجود شكوك حقيقية لدى البعض حول
ّ
تفشي المنشطات وانتشارها في الدوري اللبناني لكرة السلة.
يُذكر أنّ عددا ً من المد ّربين المخضرمين في لبنان يؤ ّكدون أنّ
ما يفعله بعض الالعبين األجانب واللبنانيين ،وما يقدّمونه من
عروض ولياقة بدنية عالية جدا ً خالل المباريات التي تلعب
بمعدل ثالث مباريات أسبوعيا ً هي أسباب وجيهة إلخضاع
المشكوك فيهم لفحوص المنشطات من دون أيّة خلفيّات ،حفاظا ً
على المنافسة الشريفة أوالً ،وعلى صحة هؤالء الالعبين ثانياً،
وسمعة الدوري اللبناني ثالثاً .وال زالت قضية العب الحكمة في

العصر الذهبي محمد آشا ماثلة أمام العيان ،حيث فارق الحياة
في ضوء تناوله جرعة كبيرة من المنشطات.
ويقول مدرب أحد الفرق إنّ ناديه سيطلب رسميا ً وعلى حسابه
أخذ عيّنة من أحد الالعبين الذي يواجهه فريقه حالياً ،وإنّ النادي
سيتقدم في خالل ساعات بالطلب رسمياً ،واضعا ً العبيه كلهم
أمام االختبار!
يُذكر أنّ االتحاد اللبناني لكرة القدم ق ّرر في جلسته االخيرة
تشكيل لجنة للتحقيق في ما قيل عن تالعب ومراهنات على
بعض مباريات ال��دوري اللبناني لكرة القدم للدرجتين األولى
والثانية ،فهل يحذو اتحاد كرة السلة حذوه أو «يطنش»!.
يُذكر أنّ هناك جمعيات ومنظمات ب��دأت تتش ّكل في لبنان
ّ
والمنشطات في الرياضة تحديداً ،وأنّ
للتوعية ض ّد المخدرات
صوت هذه الجمعيات والمنظمات سيرتفع بقوة من خالل حمالت
إعالمية منظمة ض ّد األمور غير األخالقية في الرياضة اللبنانية.
عُ ��قِ��د اج��ت��م��اع ف��ي م��ق��ر االت��ح��اد
اللبناني لكرة القدم حضره من جانب
االتحاد األمين العام جهاد الشحف
ورئيس لجنة المالعب وعضو اللجنة
التنفيذية موسى مكي ،والتحق بهم
رئيس لجنة الح ّكام محمود الربعة
مع مم ّثلي رابطتي العهد والنجمة
تحضيرا ً للقاء الفريقين غدا ً الجمعة
على ملعب ب��رج حمود في افتتاح
األسبوع التاسع عشر من ال��دوري
اللبناني.
وحضر عن رابطة جمهور النجمة
محمد الربعة وهيثم التنير ومازن
سعادة ،وعن رابطة جمهور العهد
عباس برجاوي وجعفر الحركة وعلي
فقيه وأحمد شيبان ،وجهاد زهري.
وج��رى خ�لال االجتماع الحديث
عن حساسية اللقاء وضرورة تنفيس

ن�صور� :سن�ضع ّ
حد ًا للمخالفين الم�ستقوين بال�سيا�س ّيين
خليل ّ
منذ استالمه د ّفة الرئاسة لالتحاد اللبناني
للفنون القتالية المختلطة ،وإط�لاق��ه شعار
نصور
«ال سياسة ف��ي ال��ري��اض��ة» ،وخليل ّ
يواجه هجمة شرسة من ِقبَل المتض ّررين من
إمساكه بمقاليد اللعبة ،في ض��وء خروجهم
من دائ��رة القرار فن ّيا ً وإدار ّي���ا ً وتنظيم ّياً ،ولم
نصور الستعادتهم إلى
تنفع جميع محاوالت ّ
بيت اللعبة «ال��ذي ي ّتسع للجميع» بحسب
تصاريحه المتك ّررة ،ولما وصلت األم��ور إلى
الحائط المسدود اضطر االتحاد إلى إيقافهم عن
ممارسة لعبة الـ»أم ام اي» ومنعهم من إقامة
أي نشاط تحت هذا العنوان .وفي الوقت الذي
سعى نصور عبر اتصاالت أجراها مع عدد من
الفاعليات الرياضية إلى تسوية األمور بطريقة
حبيّة ألجل اللعبة وانطالقتهاُ ،تص ّر مجموعة
«الخارجين ع��ن بيت الطاعة» على تجاوز
القوانين وع��دم االلتزام باألصول الرياضية،
ّ
فمؤخرا ً عمد «المتض ّررون» إل��ى اإلع�لان عن
تنظيم بطولة دوليّة في الفنون القتالية من
ضمنها ال��ـ»أم ام اي» في  28نيسان الجاري

في صالة بالتيا ـ جونيه ،غير آبهين بالكتب
التي أرسلها رئيس اتحاد اللعبة إلى الجهات
الرسمية واألمنية لمنعهم من تنظيم البطولة
التي سيشارك فيها العبون من األردن وفلسطين
ومصر وفرنسا ولبنان .وتتفاعل عمليات ش ّد
الحبال بين الطرفين على الرغم من دخول
أكثر من مسؤول سياسي ورياضي على الخط،
نصور قال« :حان الوقت لوقف
وفي اتصال مع ّ
التجاوزات والمخالفات الرياضيّة بسواعد
وأتعجب م ّمن ينادي في
االستقواء السياسي،
ّ
اإلصالح ويعمل جاهدا ً للخراب» ،ليختم مؤ ّكداً:
«سنمنعهم من تنظيم بطولة سيدر فورس التي
سبق أن أعلنوا عن تنظيمها وبالطرق القانونيّة
فقط ،وأعتقد أنّ وزارة الشباب والرياضة ستقف
إلى جانبنا في هذا السياق» .وبحسب نصور،
سيعمل االتحاد على تنظيم بطولة لبنان للفنون
القتالية المختلطة في منتصف شهر أيّار المقبل،
كما سيُصار إلى تنظيم حدث كبير بالتعاون مع
منظمة ديزرت فورس العالمية في لبنان خالل
شهر تموز المقبل.

رئي�س اتحاد الركبي يونيون� :سنك ّرر الإنجاز
في شهر نيسان من العام الماضي
نجح منتخب لبنان في الركبي يونيون
ب��إح��راز ك��أس بطولة غ��رب آسيا إثر
فوزه بنتيجة ( 28ـ  )8في المباراة التي
أُقيمت على ملعب جونيه البلدي ،يومها
أعلن رئيس االت��ح��اد عبدالله جمال
ب��أنّ اللعبة تسير في خط تصاعدي
آم�لاً من ط�لاب الجامعات ممارستها
واالن��ت��س��اب إل��ى فرقها بُغية ارتفاع
مستوى المنافسة في الدوري اللبناني،
وانعكاس ذلك األمر إيجابا ً على صعيد
المنتخب الوطني .وفي ا ّتصال معه
على عتبة مواجهة المنتخب القطري
غ��دا ً في الدوحة ،أ ّك��د جمال أنّ اللقب
باتَ حلم الالعبين أكثر من اإلداريين،
«فريقنا متجانس وفيه الكثير من نقاط
القوة ولدينا معرفة تا ّمة بإمكانات
العبي قطر ،سنك ّرر اإلنجاز إن شاء الله
وسنهديه إلى جميع اللبنانيّين».

�آراء في الإدارة والمال والجمهور
لبنان على م�سافة خطوة
لإحراز بطولة «الركبي» لغرب �آ�سيا

ثانية في العام « :2009هدفي الثاني
كسر حاجز الـ 19ثانية وه��ذا األمر
أريد أن أفعله ،وأتم ّنى أن تسير كل
األمور بسالسة ألح ّققه».

وأ ّك��د بولت أ ّن��ه استعاد مستواه
بشكل تدريجي بعد تع ّرضه إلصابة
في الكاحل ،موضحاً« :أشعر بأ ّنني
على خير ما يرام ،ومد ّربي يقول إنّ

الروماني هاجي يترك
مه ّمة تدريب فريقه فيتورول

ق ّرر أسطورة كرة القدم الروماني جيورجي هاجي (51
عاماً) ترك مهمة تدريب نادي فيتورول كونستانتا الذي
يمتلكه ،وذلك حتى نهاية الموسم على األقل بسبب سوء
النتائج .وفي أول تعليق له على القرار ،قال هاجي أمام
الصحافيين« :أريد أن أحلّل الموقف» ،مضيفا ً أنّ مساعده
كتالين أن��ج��ل ،ال��ذي د ّرب الفريق بين عامي (2009
و )2013سيخلفه في المهمة الفنية .وح��ول إمكانية
استئناف عمله قال هاجي« :ال أعرف إن كنت سأعمل هنا
في الصيف».
أسس نادي فيتورول في العام
الجدير ذكره أنّ هاجي ّ
 2009وال يزال مالكا ً له ،ومن المعروف عنه تب ّني المواهب

الصاعدة في بالده.
وتصدّر فيتورول دوري األضواء في رومانيا ألول مرة
في آب الماضي ،لكن الحقا ً تدهورت نتائجه ونال نقطتين
فقط في آخر ثماني مباريات ،وتراجع إلى المركز الخامس
في جدول الترتيب بفارق  17نقطة خلف المتصدّر أسترا.
يُذكر أنّ هاجي ك��ان يُل ّقب ب��ـ»م��ارادون��ا» الروماني،
ويُع ّد أفضل العب في تاريخ رومانيا ،ولعب  125مباراة
دولية مع منتخب ب�لاده وش��ارك في كأس العالم ثالث
مرات ،ولعب للعديد من األندية الكبرى ومنها ريال مدريد
وبرشلونة ،وفاز بكأس االتحاد األوروبي مع فريق غلطة
سراي التركي في العام .2000

في الوقت ال��ذي يستعد فيه ن��ادي النجمة للعودة
مجدّدا ً إلى جادة البطوالت ،تكثر حوله الشائعات ،لجهة
معاناته المادية ووقوفه على حافة اإلفالس باإلضافة إلى
اقتراب التغيير اإلداري في ضوء ما ت ّم تداوله بشأن قرب
استقالة رئيسه المحامي محمد أمين الدّاعوق من موقعه.
هذه األجواء دفعت الداعوق إلى توضيح الصورة وسرد
المعطيات ،ومن جملة المواقف والتصريحات التي أطلقها
مؤخراً ،نقتطف اآلتي:
«مع بداية الموسم سعينا إلى تأمين التمويل الالزم
للموسم ونجحنا في ح ّل المشكلة ،كما ق ّررنا مجتمعين
أن ُتكمل اللجنة الحالية واليتها حتى العام .»2018
ونفى الداعوق وجود أيّ تقصير من ِقبَل اإلدارة في المواكبة
أو دعم الفريق ،الفتا ً إلى متابعته لجميع مباريات الفريق
خالل الموسم الجاري.
وح��ول طبيعة العالقة التي تربط بين ناديي العهد
والنجمة على عتبة لقائهما غدا ً الجمعة في ملعب برج
حمود ،أوض��ح قائالً « :لقد تع ّرضت عالقة نادينا مع
العهد لالهتزاز ،لكننا في النجمة نحرص على نسج أفضل
عالقة مع أسرة العهد .آملين أن تكون المباراة المرتقبة
وكيفما ج��اءت نتيجتها مناسبة إلع���ادة فتح صفحة
التالقي والمحبة والروح الرياضية تحت سقف التنافس
الشريف» .وعن وجود معضلة ماديّة في النادي ،لفتَ
الداعوق« :اإلدارة تقوم بتأمين روات��ب الالعبين بهدف

الحفاظ على االستقرار ،والتمويل يت ّم تأمينه من ِقبَل
أعضاء اللجنة اإلداري��ة بانتظار تأمين الراعي الداعم».
وحول تعاطي اإلدارة النجماوية مع الحضور الجماهيري
األكبر في المالعب وما يرافقه من حين إلى آخر من جدل،
أوضح الداعوق« :مسألة الحضور الجماهيري وضبط
إيقاعه في المد ّرجات من أولويّاتنا ،خصوصا ً وأ ّننا نملك
القاعدة الجماهيرية الكروية األكبر في لبنان».

دوري ال ّنخبة بمواجهة دوري الأبطال!

بولت ّ
يتحدى نف�سه في ريو دي جانيرو
�س�أك�سر حاجز الـ 19ثانية في المئتي متر
يسعى العدّاء الجامايكي يوسين
ب��ول��ت ( 29ع��ام��اً) إل���ى مواصلة
السير ف��ي ط��ري��ق اإلن���ج���ازات آم�لاً
الفوز بثالثية من األلقاب األولمبية
للمرة الثالثة ،وسط رغبة جامحة
ّ
يحطم
تنتابه في أن يكون أول من
حاجز الـ 19ثانية في سباق 200
متر خالل أولمبياد ريو دي جانيرو
ال��ذي تستضيفه البرازيل في شهر
آب المقبل .وأ ّك��د بولت أ ّن��ه ربما ال
يكتفي بذلك ليترك الباب مفتوحا ً
أمام استمراره لما بعد نهاية موسم
 ،2017الذي قال إ ّنه سيكون األخير
له.
وف��ي سجلّه نقرأ ،بأ ّنه المهيمن
على سباقي  100متر و 200متر في
آخر دورتي ألعاب ،كما أضاف ذهبية
سباق البدل (  4X 100متر( مع
زمالئه في الفريق الجامايكي سواء
في أولمبياد بكين  2008أو لندن
.2012
وقال بولت في مقابلة مع رويترز:
«سأدافع عن ألقابي ،والفوز بثالثية
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة .ه��دف��ي الرئيسي
ينصب على ذلك».
وتركيزي
ّ
سجل الرقم
وأضاف العدّاء الذي ّ
العالمي في سباق  200متر بـ19.19

األج��واء المحتقنة التي ال مب ّرر لها،
نظرا ً للعالقة الجيدة بين الناديين،
والتي أ ّكدت الرابطتان على متانتها
حيث سيعمل الطرفان على تعزيزها،
ودورهما في إزالة الشحن.
وشدّد الشحف ومكي على ضرورة
المحافظة على النظام الستمرار
الحضور الجماهيري في المباريات.
كما ت ّم إبالغ الرابطتين باإلجراءات
التنظيمية للمباراة ،حيث سيت ّم فتح
األب��واب أم��ام الجمهور عند الساعة
ُخصص المدرج الشرقي
 ،13.00وسي ّ
للمنصة لجمهور
الكبير المواجه
ّ
ُخصص المدرج
النجمة ،في حين سي ّ
المنصة لجمهور
الغربي إلى يسار
ّ
العهد ،حيث أنّ الجهة اليمنى مقفلة
من قِبل الجيش اللبناني الذي يملك
ثكنة في الملعب.

منصة ال��ش��رف التي
وت�� ّم إل��غ��اء
ّ
ستكون حكرا ً على اإلعالميين ،في
حين أنّ م��درج ال��درج��ة األول��ى إلى
المنصة سيكون مخصصا ً
يمين
ّ
إلدرايّ���ي النجمة ،ومقاعد الدرجة
المنصة إلداريّ��ي
األول��ى إل��ى يسار
ّ
العهد .ولن يت ّم السماح أليّ إداريّين
أو حملة بطاقات اتحادية ال عالقة
لهم بالنجمة والعهد من الدخول إلى
المنصة.
ّ
وت � ّم التنسيق مع القوى األمنية
ال��ت��ي س��ت��ح��ض��ر ب���أع���داد ك��ب��ي��رة،
وس��ي��ك��ون ه��ن��اك ك��ام��ي��رات مراقبة
لرصد المشاغبين.
وا ّت��ف��ق��ت ال��راب��ط��ت��ان ع��ل��ى ع��دم
السماح بوجود أع�لام حزبية ،ولن
يكون هناك غطاء من أيّ ن��ا ٍد على
المشاغبين.

�أو�ضاع النجمة من منظار رئي�سها محمد الداعوق

خطا منتخب لبنان في الركبي يونيون خطوة كبيرة نحو االحتفاظ بلقبه
كبطل لدول غرب آسيا ،وذلك بعد فوزه على نظيره اإليراني بنتيجة ( 34ـ ،)12
الشوط األول ( 13ـ  ،)7في المباراة التي أُجريت بينهما في العاصمة القطرية
الدوحة ،بحضور جمهور كبير من الجالية اللبنانيّة تقدّمه سفير لبنان في
الدوحة حسن نجم الذي نزل أرض الملعب بين الشوطين لتحفيز الالعبين على
تقديم األفضل والفوز بالمباراة .وسيبحث اللبناني على الفوز خالل مباراته
الثانية في البطولة مع صاحب األرض المطعّ م بالمج ّنسين المنتخب القطري
غدا ً الجمعة.
ً
وفي مباراته مع اإليراني ،قدّم المنتخب اللبناني أدا ًء قويا ونجحوا في
قلب ّ
تأخرهم في الشوط األول من ( 3ـ  ،)7إلى تقدم ( 13ـ  ،)7قبل أن ينجح
اللبنانيون في فرض شخصيتهم على مجريات الشوط الثاني ،وبالتالي فإنّ
سجلها
النتيجة ُحسمت لمصلحتهم بفضل المحاوالت وركالت الجزاء التي ّ
القائد كريم جمال ورينن عصفور وجو توما ،من دون االنتقاص من جهود بقيّة
الالعبين الذين لم يبخلوا بأيّة نقطة عرق إلاّ وبذلوها من أجل نصرة المنتخب،
سجلها المنتخب.
سجل  14نقطة من أصل الـ 34التي ّ
مع العلم أنّ كريم جمال ّ
يُذكر أنّ تصنيف إيران وقطر أعلى من تصنيف لبنان على الصعيدين اآلسيوي
والدولي في الركبي يونيون.

الوزير حناوي وعبد الله ج ّمال

15

لياقتي لم تصل إلى المستوى الذي
يريده بعد ،كنت أعاني من مشاكل
في الكاحل مع بداية الموسم وها
أن��ا أع���ود بشكل تدريجي وسعيد

بتط ّوري  ...أريد حقا ً أن أكون في ق ّمة
مستواي خالل فترة االستعداد .لديّ
شهران قبل ال ّتصفيات الوطنية في
جامايكا ،وثالثة أشهر ونصف الشهر
قبل خوض المنافسات في البرازيل».
وأ ّكد بولت أنّ مد ّربه جلين ميلز طلب
منه ألاّ يحدّد موعدا ً محدّدا ً لالعتزال.
وأض����اف ال��ف��ائ��ز ب��س��ت��ة أل��ق��اب
أولمبية« :إذا ك��ان��ت ال ت���زال ل��ديّ
الرغبة في االعتزال فسأفعل ،وينبغي
أن أمنح نفسي فرصة أل ّن��ي أعتقد
ب��أنّ مد ّربي سيحاول دفعي للبقاء
لسنوات قادمة».
وتابع بولت« :ال أري��د االستمرار
لسنوات وسنوات ألنّ األمر سيصبح
صعباً ،وسأكون في حاجة إلى مزيد
من التضحيات وهذا يحتاج إلى وقت
أط��ول في حياة المرء ».وأ ّك��د بولت
بأ ّنه لن يتعامل مع أيّ سباق في
العام  2017باعتباره سباق الوداع،
وربما سيخوضه في أجواء احتفالية
وخ��ت��م ال��ع��دّاء الجاميكي« :لن
أشارك أبدا ً على سبيل الدعابة ...فأنا
أحب االنتصارات وأؤمن باالنتصارات
ّ
وأكره الخسارة .لن أقول أبدا ً إنّ هذه
مشاركة احتفالية .أريد أن أكون في
ق ّمة مستواي وأشارك في البطوالت».

ت��ح �دّث رئ��ي��س منظمة بطوالت
دوري المحترفين األوروب��ي��ة لكرة
القدم الرس كريستر أول��وس��ن في
ّ
م��ؤخ��را ً في
مؤتمر صحفي ع��ق��ده
ال��ع��اص��م��ة األس��ب��ان��ي��ة م��دري��د عن
رأي��ه ف��ي محاولة تأسيس دوري
خ��اص بأندية النخبة األوروب��ي��ة.

ّ
المنظمة التي
والجدير ذكره أنّ هذه
ت ّم تأسيسها بهدف إعانة بطوالت
ال�����دوري األوروب���ي���ة ع��ل��ى النمو
والتط ّور.
وكانت قد عقدت المنظمة اجتماعا ً
ف��ي م��دري��د ُب��غ��ي��ة ب��ح��ث ع���دد من
القضايا الها ّمة ،وعقب االجتماع

ت��ح �دّث رئ��ي��س المنظمة أول��س��ون
ورئ��ي��س ال����دوري خ��اف��ي��ر تيباس
ل��ل��وس��ائ��ل اإلع�لام��ي��ة ع��ن ع��دد من
القضايا التي ت ّم بحثها ،واعترضا
على ف��ك��رة إط�ل�اق مسابقة دوري
النخبة لألندية لكونها تش ّكل خطرا ً
صريحا ً على دوري أبطال أوروبا.

المرحلة الخام�سة من بطولة كرة اليد
الجي�ش  Xال�صداقة و مار اليا�س  Xالإطفاء
ُتفتتح عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم مباريات المرحلة الخامسة من بطولة لبنان العامة في كرة اليد،
بلقاء ناري هو األبرز على جدول المرحلة ،حيث سيجمع بين فريق الصداقة والجيش اللبناني ويليه لقاء الشباب مار
الياس مع فوج اإلطفاء – بيرو ،وهو ال يق ّل إثارة عن اللقاء األول.
ويسعى كل فريق إلى إحراز فوزه الخامس على التوالي ،وإبقاء سجلّه خاليا ً من الخسارة.
و ُتستكمل المرحلة غدا ً الجمعة في تمام الساعة السادسة مسا ًء بمباراتين ،ستجمع األولى بين الجمهور والبترون،
والثانية بين هوليداي بيتش والمبرة .ويتطلّع كل فريق إلى تحقيق فوزه األول بالبطولة ،مع اإلشارة إلى أنّ جميع
المباريات ُتقام في قاعة حاتم عاشور ـ نادي الصداقة.

لقاء ا�ستراتيجي
بين مارادونا ورئي�س نيكاراغوا
ربما وحده من بين العبي كرة القدم المعتزلين في
العالم ما زال حديث الناس وسارق األضواء من منطلق
تح ّركاته ونشاطاته وتصريحاته المثيرة للجدل .إ ّنه
الموهبة األرجنتينية الف ّذة دييغو أرماندو مارادونا،
ففي آخر أخباره أ ّن��ه قام بزيارة إلى دول��ة نيكاراغوا
حيث اجتمع مع رئيسها دانييل أورتيغا .وأشار الموقع
الحكومي إلى أنّ األخير استقبل النجم السابق في مكتبه
ودار بينهما لقا ًء ود ّياً.
وفي هذا السياق ،نشر موقع «الـ  19ديجيتال»  17صورة
يظهر خاللها مارادونا وأورتيغا متعانقان ومبتسمان،
وي��ت��ب��ادالن أط���راف ال��ح��دي��ث أم���ام إح���دى ال��ط��اوالت.
ولم تق ِم الصحافة بتغطية هذا االجتماع ،كما لم تكشف
الحكومة في نيكاراغوا عن الموضوعات التي ت ّمت
مناقشتها خالله.
وك��ان مارادونا قد أعلن عن زيارته لنيكاراغوا عبر
حسابه ال��رس��م��ي على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ف��اي��س��ب��وك» ،إذ نشر ص���ورة ل��ه مصحوبة برسالة
«أتج ّول في ماناغوا» ،وفيها يبدو مارادونا واقفا ً في

الحي القديم في وس��ط العاصمة.
ميدان ال��ث��ورة في
ّ
وك��ش��ف��ت ب��ع��ض ال��م��ص��ادر داخ���ل اللجنة األولمبية
لنيكاراغوا في تصريحات إلى وكالة األنباء األلمانية
(د.ب.أ) ،أنّ النجم األرجنتيني السابق وص��ل إلى
البالد في نهاية األسبوع الماضي ،ونزل في أحد فنادق
العاصمة ،حيث شوهدت تعزيزات أمنيّة كبيرة حول
مق ّر إقامته
وأف��ادت بعض المصادر غير الرسمية أنّ مارادونا
دُعي للحضور إلى نيكاراغوا من ِقبَل بعض المسؤولين
في حكومة الرئيس دانييل أورتيغا ،التي تدعم إقامة
مشروع استراتيجي عبارة عن إنشاء قناة تربط ما بين
المحيطين الهادئ واألطلنطي.
وذكر موقع «الـ  »19على االنترنت أنّ مارادونا سبق
أن زار نيكاراغوا في كانون أول من العام  ،2014وحينها
اجتمع مع أورتيغا ،الذي شرح له مشروع القناة الرابطة
بين المحيطين .والجدير ذكره أنّ مارادونا يُقيم منذ وقت
طويل في مدينة دب��ي اإلماراتية ،حيث يمضي معظم
فترات العام.

