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من التطبيع �إلى الت�شجيع!

ال�صفاء �أمام امتحان ال�ساحل والعهد يواجه الأن�صار ال�سبت
تنطلق غدا ً المرحلة  21ما قبل
األخ��ي��رة م��ن بطولة لبنان لكرة
ال��ق��دم ،وعلى جدولها مباريات
الحساس على صعيد
من العيار
ّ
السقوط (السالم زغرتا ـ الشباب
ال��غ��ازي��ة) ب��اإلض��اف��ة إل��ى اللقاء
األب������رز ،وال�����ذي س��ي��ج��م��ع بين
العهد واألن��ص��ار ،فيما المتصدّر
الترتيب الصفاء سيواجه شباب
الساحل وعينه على نقاط تبقيه
محلّقاُ ،بانتظار لقائه المرتقب
مع العهد في المرحلة األخيرة من
البطولة.
يسته ّل فريق النجمة األسبوع
غ���دا ً الجمعة بلقاء مقلق فريق
«النبي شيت» على ملعب بلدية
بحمدون ،وفي رصيد النجمة 41
نقطة وهو يحتل المركز الرابع في
الترتيب ،أ ّما النبي شيت (سادسا ً
بـ 26نقطة) ،وتحمل المباراة في
طيّاتها الكثير من االحتماالت نظرا ً
لتقارب المستوى بين الفريقين.
وعلى ملعب بلدية صيدا يلتقي
شباب الساحل (الخامس بـ32
نقطة) مع الصفاء (المتصدّر بـ49
نقطة) ،ويخشى الثاني من عرقلة
األول وهو المشهود له في تسجيل
المفاجآت ،وتكتسب المباراة أهميّة
كبيرة لألصفر الساعي للمحافظة
على موقعه أم�لاً ب��إح��رازه اللقب

ابراهيم وزنه

لقطة من مباراة النجمة والعهد
الثالث بتاريخه .وكان الصفاء قد
فاز على الساحل ذهابا ً بنتيجة 2
ـ .1
و ُتستكمل ال��م��رح��ل��ة ب��ع��د غ� ٍد
السبت بثالث مباريات ،في األولى
يلتقي «ال����ل����دودان» ال��راس��ي��ن��غ

والحكمة على ملعب بلدية برج
حمود ،األ ّول مرتاح على وضعه
في المركز الثامن برصيد  22نقطة
فيما الحكمة ينازع في ذيل الالئحة
برصيد  8نقاط ،والتعادل وارد
جدا ً بينهما.

الوزير حناوي ي�ستقبل كاتيا را�شد

كما يستضيف ال��س�لام زغرتا
(ال��ع��اش��ر ب��ع��ش��ر ن���ق���اط) على
م��ل��ع��ب��ه ف���ي ال��م��رداش��يّ��ة ف��ري��ق
الشباب الغازية (ال��ح��ادي عشر
بـ 9ن��ق��اط) ف��ي م��ب��اراة سينعم
الفائز فيها بجرعة م��ن العافية

تثبّته في المركز العاشر ،مح َّمالً
بمشاعر النجاة حتى األس��ب��وع
األخير من ال��دوري .وعلى جدول
يوم السيت أيضاً ،سيلتقي العهد
(ال��وص��ي��ف ب��رص��ي��د  48نقطة)
مع األنصار (ثالث الترتيب بـ41
نقطة وبفارق األهداف عن النجمة)
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ب��ل��دي��ة ب��ح��م��دون،
و ُتعتبر ه��ذه ال��م��ب��اراة م��ن أق��وى
مباريات المرحلة ،وك��ان العهد
قد أراح العبيه األساسيّين عند
مواجهته ال��وح��دات األردن���ي في
سياق استعداده لها ،أ ّما األنصار
فسيسعى لتثبيت صورته كبطل
فيما لو ف��از على العهد الساعي
بقوة إل��ى س �دّة ال��ص��دارة .والفوز
مهم ج���دا ً للعهد قبل مواجهته
الصفاء في المباراة المصيريّة.
وس ُتقام يوم األحد مباراة واحدة
على ملعب طرابلس البلدي ،وهي
ستجمع بين الجارين طرابلس
(ال��س��اب��ع ب��رص��ي��د  24نقطة)
واالجتماعي (التاسع بـ 22نقطة)،
ونتيجتها ال تؤ ّثر على طموحات
ومواقع الفريقين لهذا الموسم.
ال���ج���دي���ر ذك������ره ،أنّ جميع
ال��م��ب��اري��ات ستنطلق ف��ي تمام
الساعة الثالثة والنصف عصراً.

ا�ستدعاء  24العب ًا
الختيار منتخب لبنان
بكرة ال�سلة

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
في مكتبه في ال��وزارة العدّاءة كاتيا
راش��د ،حيث شرحت تفاصيل آخر
سباق أل��ت��رام��ارت��ون ش��ارك��ت فيه،
والذي أُقيم في صحراء جنوب أفريقيا
«ناميبيا» ومسافته  250كلم ،والذي
استغرق ستة أيام بمعدل  30ساعة
وثالث دقائق.
ون��ال��ت راش���د المرتبة الثانية
للسيدات والتاسعة بين الشباب،
وشارك في الماراثون  215متسابقا ً
ب��ع��د ان��س��ح��اب  ،19ون��ال��ت درع���ا ً
ت��ق��دي��ري��ة .ك��م��ا ع��رض��ت ال��ب��رام��ج
والنشاطات للعام  ،2016وشكرت
راش��د ،الوزير حناوي على اهتمامه
ودعمه.

كشفت تقارير محليّة عن الئحة تض ّم  24اسما ً ت ّم إرسالها إلى االتحاد
اللبناني وإلى نظيره اتحاد غرب آسيا للمشاركة في التصفيات المق ّررة
بين  30أيار و 4حزيران.
علي مزهر ،علي بردى ،وائل عرقجي ،ميغيل مارتينيز ،جاد خليل،
سيفاك كيتنجيان ،رودريغ عقل ،نديم سعيد ،أمير سعود ،إيلي رستم،
أحمد إبراهيم ،عمر األيوبي ،جان عبد النور ،خليل عون ،باسل بوجي،
علي كنعان ،م��روان زي��اده ،شارل تابت ،علي حيدر وروي سماحة.
ّ
المرشحون للتجنيس تود أوبراين ،ويندل لويس ،نورفيل
والالعبون
بيل وجاي يونغبلود.
ويبقى المستغرب أنّ االتحاد فشل حتى اآلن في تسمية مد ّرب جديد،
أو تحديد كيفيّة إنهاء البطولة المحليّة قبل موعد التصفيات.

الإعالن عن «بايك طرابل�س» في م�ؤتمر حا�شد
«�شراكة ال�سالم  ...في  5حزيران»
أعلنت جمعية «سوشيل واي» رسم ّيا ً عن إط�لاق «بايك
طرابلس الثالث» في  5حزيران المقبل من «معرض رشيد كرامي
الدولي» تحت شعار «طرابلس...شراكة السالم» ،بالتعاون
مع «بايك لبنان» و»بيروت باي بايك» ومركز اإلعالم في األمم
المتحدة وبلدية طرابلس ،وذلك خالل مؤتمر صحافي أُقيم في
معرض رشيد كرامي الدولي ،ضمن أجواء احتفاليّة جمعت كل
مك ّونات طرابلس في إحدى منشآت المعرض التي تح ّولت إلى
واحة جماليّة إبداعيّة نابضة بالحياة ،أضاف إليها «سفير بايك
طرابلس» المغامر اللبناني مكسيم شعيا مزيدا ً من الحيوية،
وأعطتها السوبرانو العالمية لورا جوخدار لمسة فنيّة رائعة ،في
حضور شخصيّات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وأكاديميّة

وتربويّة وثقافيّة وبيئيّة ورياضيّة وهيئات المجتمع المدني،
وحشد من أبناء المدينة.
وق��د دخ��ل شعيا على دراج���ة يُحيط ب��ه ط�لاب الجامعات
المشاركة على دراجاتهم لتعزف موسيقى كشافة الغد النشيد
الوطني ،وبعد ترحيب من عريف المناسبة الزميل غسان ريفي
ألقت رئيسة «سوشيل واي» وفا خوري كلمة ،شدّدت فيها على
أنّ أجمل ما في «بايك طرابلس» أ ّنه يأتي نتاج تعاون قيادات
توجهاتهم ،م ّما يؤ ّكد أنّ بايك طرابلس هو
المدينة على اختالف ّ
أداة جمع وتقارب .ث ّم تحدّث مم ّثل جمعية «بايك لبنان» وسام
شديد ،مؤ ّكداً« :الهدف إبراز صورة طرابلس الحضارية» ،داعيا ً
إل��ى «تنفيذ مشروع على غ��رار المدن األوروب��ي��ة ،باستحداث

محطات للدراجات الهوائية ليتم ّكن المواطن من استخدامها
أثناء تن ّقالته» .ث ّم أعلن جواد سبيتي باسم «بيروت باي بايك»
عن تقديم  50دراجة بالتعاون مع «بايك لبنان» إلى طرابلس
تحت إش��راف جمعية «سوشيل واي» .وتوالت الكلمات لكل
من :المحامي فهمي كرامي باسم وزارة الشؤون االجتماعية
وكمال طبارة باسم ال��راع��ي األس��اس��ي لبايك طرابلس «بنك
ع��ودة» ورئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي شعيا
ومكسيم شعيا ومحافظ الشمال رمزي نهرا ،الذي ختم كلمته
معلنا ً إطالق «بايك طرابلس» داعيا ً إلى المشاركة الكثيفة فيه.
ث ّم قدّمت السوبرانو العالمية الرا جوخدار باقة من األغاني
األوبرالية.

الدوري الأميركي للمحترفين ()NBA

�أوكالهوما ّ
يتقدم على �سان �أنطونيو في المجموعة الغربية
بات أوكالهوما سيتي ثاندر على بعد انتصار
واحد من اإلطاحة بسان أنطونيو سبيرز وبلوغ
ال��دور النهائي للمجموعة الغربية ،بفوزه عليه
بفارق  4نقاط ( )91-95في المباراة الخامسة
التي جرت بينهما أمس األربعاء في صالة «أيه
تي أند تي سنتر» في سان أنطونيو أمام 18418
متف ّرجاً ،وذلك ضمن الدوري األميركي للمحترفين
في كرة السلة .وكان سان أنطونيو فاز في المباراة
األولى ( ،)92-124وفي الثالثة ( ،)96-100أ ّما
أوكالهوما سيتي ففاز في الثانية ( ،)97-98وفي
الرابعة (.)97-111
وس ُتقام المباراة السادسة في أوكالهوما سيتي
اليوم ،وفي حال لم يُحسم الوضع سيعود الفريقان
إل��ى س��ان أنطونيو لخوض ال��م��ب��اراة السابعة
والحاسمة يوم األحد المقبل في  15أيار الجاري.
وي��دي��ن أوك�لاه��وم��ا سيتي ب��ف��وزه إل��ى صانع
سجل  35نقطة
ألعابه راس��ل ويستبروك ال��ذي ّ
سجل
و 11ريباوندز و 9تمريرات حاسمة ،فيما ّ
كيفن دورانت  23نقطة و 6ريباوندز و 5تمريرات
حاسمة ،وستيفن أدامس  12نقطة و 11ريباوندز
وتمريرة حاسمة واحدة.
وف���ي ص��ف��وف س���ان أن��ط��ون��ي��و ال����ذي تل ّقى
خسارته الثانية على أرض��ه في البالي أوف،

سجل كاوهي ليونارد  26نقطة و 6ريباوندز و4
ّ
تمريرات حاسمة ،والماركوس ألدريدج  20نقطة
و 9ريباوندز و 3تمريرات حاسمة ،وداني غرين

 20نقطة و 3ريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة،
وطوني باركر  9نقاط و 4ريباوندز و 5تمريرات
حاسمة.

كوري الأف�ضل في دوري المحترفين الأميركي
بعد عام قياسي ،استحق نجم غولدن ستايت ووريرز التتويج بجائزة
أفضل العب في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
اختير ستيفن كوري مو ّزع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أفضل
العب في الدوري األميركي لمحترفي كرة السلة للعام الثاني على التوالي،
ليصبح أول العب يحرز الجائزة باإلجماع منذ إطالقها قبل  61عاماً.
وبعد موسم تاريخي لووريرزّ ،
حطم فيه عدد االنتصارات في الدور
المنتظم الذي كان يحمله شيكاغو بولز منذ  ،1996حصد كوري المركز
األول  131مرة ليجمع  1310نقاط كاملة.
وذكرت رابطة الدوري أنّ هذه أول مرة في تاريخ الدوري يحصد العب
واحد المراكز األولى لجميع المص ّوتين ،وحتى األسطورة مايكل جوردان لم
يح ّقق هذا اإلنجاز.
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بدء بيع بطاقات
«مباراة العمر»
ما إن ت ّم اإلعالن عن «مباراة العمر» التي
ستجمع بين كوكبة م��ن نجوم ك��رة القدم
العالمية ونجو ٍم لبنانيّين في العاشر من
أي��ل��ول المقبل على ملعب ف��ؤاد شهاب في
جونية ،حتى بدأ السؤال عن بطاقات حضور
المخصصة لها.
المباراة ونقاط البيع
ّ
وبعدما لمست شركة «أرابيكا سبورت»،
التي أطلقت المبادرة أنّ إقباال ً كبيرا ً سيكون
الخاصة بالمباراة
على ش��راء البطاقات
ّ
الفريدة من نوعها ،فقد ق ّررت إضافة  10آالف
مقعد حول أرضية الميدان التي ستستضيف
المباراة في ملعب جونية الستيعاب العدد
المشجعين الذين لطالما حلموا
األكبر من
ّ
برؤية ه��ؤالء النجوم المشاهير عن كثب،
وت ّم تحديد نقاط بيع معروفة بالنسبة إلى
اللبنانيّين ،إضافة إلى وسيلتين للشراء عبر
اإلنترنت للمقيمين في لبنان والخارج.
ويمكن للراغبين ف��ي ح��ض��ور ال��م��ب��اراة
االس��ت��ع��راض � ّي��ة الضخمة ال��ح��ص��ول على
بطاقاتهم من « »Liban Postو»Malik’s
 .»Bookshopكذلك يمكن الحصول على
ال��ب��ط��اق��ات م��ن م��وق��ع��ي «»ihjoz.com
و» »gostadiums.comع��ل��ى شبكة
اإلنترنت.
�س��م��ت ال��ب��ط��اق��ات
وف���ي ه���ذا اإلط�����ارُ ،ق� ّ
المخصصة للمباراة على فئات ،بحيث ُتباع
ّ
بطاقات الفئة األول��ى بـ ،30$تليها الفئات
األخ��رى التي ستكون أسعارها  40$و60$
و 80$و 100$على التوالي.
وستحمل «م��ب��اراة ال��ع��م��ر» أو «م��ب��اراة
األساطير» ثمانية من األسماء الر ّنانة في عالم
الكرة إلى مالعب لبنان ،حيث سيلعبون ض ّد
فريق يقوده الكابتن التاريخي لمنتخب لبنان
ٍ
رضا عنتر.
وم ّما ال ّ
شك فيه أنّ األسماء التي أعلنها
النجم اإلسباني السابق ميشال سالغادو
وعنتر ستحمل معها الكثير من المتعة لكل من
سيتابع اللقاء المنتظر الذي سيحل فيه من
حمل كأس العالم ،وكأس دوري أبطال أوروبا،
وغيرها من األل��ق��اب الكبرى في البطوالت
األوروبيّة األهم ،ضيوفا ً على لبنان.

م��ن��ذ س����ن����وات ،وح���رك���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع الكيان
الصهيوني من قِبل بعض الدول العربية المجاورة
وغ��ي��ر ال��م��ج��اورة ألرض فلسطين تسير ف��ي ّ
خط
ت���ص���اع���دي .ول��ل�أس����ف ،ف���ال���م���ح���ظ���ورات سقطت
والقناعات اختلطت ووجهة الجبهات تبدّلت وهو ّية
ال��ع��دو ت��غ��يّ��رت ،حتى األق��ن��ع��ة ،ل��م تسقط م��ن تلقاء
نفسها بل خلعها مرتدوها براحة ضمير ومن دون
خجل ،ليصبح المشهد أكثر إي�لام��اً ،ال بل جارحا ً
لكرامات ما تب ّقى من الشرفاء.
في ضوء هذه المقدّمة ،سيظ ّن القارئ بأنّ مقالتي
قد ُنشرت سهوا ً في صفحة الرياضة.
ع����ذراً ،ف��ه��ي ف��ي مكانها ال��م��ن��اس��ب ،ل��م��اذا؟ ألنّ
أع��داء العالم العربي في الوقت ال��راه��ن ،لجأوا إلى
إدخال أدوات التطبيع من ب ّوابة الرياضة ومالعبها،
ومن قطاع الشباب راحوا يق ّطعون أوصالنا ،ومن
م��درج��ات ال��ف��رق ص��ارت ُتطلَق ال��ش��ع��ارات الدّاعية
إلى مصالحة الكيان الغاصب ،وكثيرة هي األمثلة
التي تؤ ّكد هذا الواقع ،ومنها على سبيل المثال ال
الحصر:
ـ مشاركة فريق «إسرائيلي» في دورة دوليّة لكرة
الطائرة الشاطئيّة أُقيمت خالل شهر نيسان الماضي
في العاصمة القطرية ـ الدوحة.
تمجد الكيان الصهيوني
ـ إطالق هتافات عنصرية ّ

الغاصب وتهتف باسم نتنياهو في األردن ،وتحديدا ً
على ملعب إربدُ ،بعيد مباراة في كرة القدم كانت قد
جمعت بين فريقي الوحدات وذات رأس ،األمر نفسه
حصل خالل لقاء الوحدات مع الفيصلي.
ـ وف����ي األردن أي����ض����اً ،ط���ال���ب ال��م��ع��لّ��ق ماجد
العدوان (هو في الواقع عدواني في قلب الحقائق)،
ب��إخ��راج ح َملة األع�لام الفلسطينية من المدرجات
أث��ن��اء ل��ق��اء ال���وح���دات (رم���ز ك���روي فلسطيني في
ال��دوري األردن��ي) مع فريق الفيصلي (رمز كروي
لألردنيّين) ،مع اإلش��ارة إلى أنّ عدد الفلسطينيين
ال��ذي��ن يعيشون ف��ي األردن ال نبالغ إذا قلنا بأ ّنه
يساوي ضعفي األردنيين.
ـ إع�ل�ان أم��ي��ر دول���ة ق��ط��ر ع��ن س��م��اح��ه بمواكبة
الجماهير «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» لمباريات «المونديال»،
المتو ّقع استضافته في الدوحة في العام ،2022
وه��ذه المكرمة األم��ي��ر ّي��ة ستعتمد ف��ي ح��ال وصل
منتخب «إسرائيل» إلى النهائيات أو لم يصل!
وتبقى هد ّية الهدايا العربية لـ«إسرائيل» ،عندما
وصفوا ـ وبالفم المآلن ـ قوى المقاومة الشريفة في
العالم العربي باإلرهابيّين.
وهكذا ،تنتقل مرحلة التطبيع التي ت ّم التسويق لها
بلقاءات واتفاقيّات مهينة ،إلى مرحلة متقدّمة ،إلى
التشجيع ،نعم لتشجيع «اإلسرائيليّين» ،ومن دون
أن ترف عين ألحد .من يدري! قد تصل األمور في
األيام المقبلة إلى الترحيب والتأهيل  ...هزلت.

�شركة �إيطالية تقا�ضي مان�شيني
طالب مم ّثلو االدّع���اء في
ال��ع��اص��م��ة اإلي��ط��ال��ي��ة روم��ا
ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��وب��ة ال��س��ج��ن
ل��م��دة ث�لاث��ة أع���وام ونصف
العام على ال��م��درب روبرتو
م��ان��ش��ي��ن��ي ،ال��م��دي��ر الفني
لفريق إنتر ميالن اإليطالي
لكرة القدم ،ضمن التحقيقات
ال��ج��اري��ة ف��ي قضية إف�لاس
إحدى الشركات.
وذك�����رت وك���ال���ة األن��ب��اء
اإلي��ط��ال��ي��ة األرب����ع����اء ،أنّ
م��ان��ش��ي��ن��ي ي��خ��ض��ع ح��ال��ي�ا ً
للتحقيقات في عالقته بإفالس
شركة «إمج كوستروزيوني»
العقارية.

تكريم رانييري  ...ك�أف�ضل مد ّرب �إيطالي
ُك ّرم كالوديو رانييري في بالده إيطاليا تقديرا ً لإلنجاز
ال��ذي ح ّققه مع فريق ليستر سيتي اإلنكليزي ،وذلك
بمنحه جائزة «إنزو بيرزوت» مهندس تتويج إيطاليا في
مونديال .1982
وقال رانييري خالل االحتفال الذي أُقيم في مق ّر اللجنة
األولمبيّة اإليطاليّة« :لم أستوعب حتى اآلن هذا اإلنجاز
ال��ذي ح ّققناه» ،مضيفاً« :بدأنا الموسم بهدف تج ّنب
الهبوط ث ّم حصل ما حصل ..ليس من السهل الفوز بلقب
في إنكلترا ،لك ّنني ال أنسى أنّ لقبي األول في الدوري كان
مع كالياري» ،في إشارة إلى لقب دوري الدرجة الثالثة
الذي أحرزه مع كالياري في العام .1989
�وج��ه رانييري ال��ذي ُول��د وت��رع��رع في العاصمة
وت� ّ
روما ،إلى الشبّان الموجودين في االحتفال مذ ّكرا ً إياهم
بأ ّنه وصل إلى ليستر سيتي الصيف الماضي بعدما
أُقيل من مه ّمة تدريب المنتخب اليوناني« :هناك في
اليونان خسرت ،واآلن أنا فزت .لكنني لم استسلم يوماً،
وأنصحكم أن ال تستسلموا أبداً ،فانظروا دائما ً أمامكم وال
تف ّكروا بالمال في الرياضة ،إ ّنما في أن تكونوا م ّتحدين
وبأن تح ّققوا مستقبالً أفضل».
ّ
وتابع« :واصلوا اإليمان بأحالمكم وفكروا بكرة القدم
كلعبة» ،أي عدم التركيز على الجوانب المالية لهذه
الرياضة.
بدوره ،شكر رئيس اللجنة األولمبية جوفاني ماالغو،
مدرب ليستر سيتي ،الذي «أظهر بأنّ األح�لام تتح ّقق
عاجالً أم آجالً ،سواء في الرابعة والستين من العمر أو
أكثر أو أقل».
من جهته ،اعتبر رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم
كارلو تافيكيو ،أنّ «االنتصار الذي ح ّققه كالوديو شيء
فريد من نوعه في تاريخ الرياضة اإليطالية».

واحتفلت إيطاليا كثيرا ً بإنجاز رانييري ال��ذي قاد
ليستر إل��ى اللقب على حساب ف��رق من ط��راز أرسنال
ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام،
والمدرب الذي أُقيل من قِبل االتحاد اليوناني ،والذي
تخلّى فريق موناكو الفرنسي عن خدماته وحصل على
مراكز شرفية مع فرق أقوى من ليستر (روما ويوفنتوس
وتشيلسي وإنتر ميالن ،)..أصبح اليوم «الملك كالوديو»
بالنسبة للصحيفة الرياضيّة اليوميّة األكثر شعبيّة في
إيطاليا «ال غازيتا ديلو سبورت» التي أظهرته بصورة
اإلمبراطور الروماني.
وحتى أنّ رئيس الحكومة اإليطالية ماتيو رنتسي قام
بتحيّته على تويتر ،حيث كتب« :أكبر إنجاز في تاريخ
كرة القدم اإلنكليزية ت ّم تحقيقه من ِقبَل إيطالي ..ليستر
الكبير ..السيد رانييري الرائع».

�سان�شيز وهوملي�س ر�سمي ًا مع البايرن
أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميا ً
عن التعاقد مع العب بنفيكا الدولي
البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز
( 18ع���ام���اً) ،وق���ائ���د ب��وروس��ي��ا
دورتموند األلماني ماتس هوميلس،
اع��ت��ب��ارا ً م��ن الصيف ال��ق��ادم بعقد
يمتد لخمس س��ن��وات ،وت��ح��دي��دا ً
حتى صيف العام  ،2021وكشف
النادي عن حصول بنفيكا على 35

مليون ي��ورو مقابل الحصول على
سانشيز بوقت لم يكشف فيه عن
مقابل انتقال هوميلس ،وقد أشارت
بعض الصحف األلمانية إل��ى أنّ
إدارة ب��اي��رن دف��ع��ت  38مليون
ي���ورو ل��دورت��م��ون��د م��ن أج��ل إتمام
الصفقة.
سانشيز وهوميلس ب��ات��ا أول
صفقتين بالنسبة لبايرن ميونيخ

هذا الصيف ،فالنادي أعلن أوال ً عن
ض ّم سانشيز ونشر صورا ً للاّ عب في
مق ّر النادي قبل أن يتحدث الرئيس
التنفيذي ل��ب��اي��رن ميونيخ كارل
هاينز رومينيغيه للموقع الرسمي
الخاص بالنادي البافاري قائالً:
«راقبنا سانشيز منذ فترة طويلة،
ون��ح��ن س��ع��داء بض ّمه ليشاركنا
الموسم المقبل».

اتحاد الكرة الإندوني�سي ينت�صر على دولته
رفعت وزارة الرياضة اإلندونيسية اإليقاف عن اتحادها
المحلّي لكرة القدم بهدف تمهيد الطريق أمام االتحاد الدولي
للعبة (فيفا) بغية السماح إلندونيسيا بالعودة إلى
المشاركة في المسابقات الدولية.
وكانت وزارة الرياضة في إندونيسيا ق ّررت في العام
الماضي تجميد اتحاد كرة القدم لتجاهله قرارات باستبعاد
ناديين من الدوري اإلندونيسي بسبب مخاوف بشأن ملكيّة
الناديَين .وقرار التجميد دفع الفيفا إليقاف إندونيسيا عن
المشاركة في المنافسات الدوليّة نظرا ً
ّ
للتدخل الحكومي في
عمل ا ّتحادها الكروي.
وق��ال وزي��ر الرياضة اإلندونيسي إم��ام ن��ه��راوي ،في
تصريح أخير له« :لقد و ّقعت على خطاب برفع اإليقاف».
وكانت المحكمة اإلداريّة في إندونيسيا أصدرت حكمها
في آب الماضي لمصلحة االت��ح��اد اإلندونيسي للّعبة،
الذي أقام دعوى قضائية ض ّد وزارة الرياضة التي قدّمت
في المقابل طعنا ً على حكم المحكمة اإلداري��ة ،وذلك أمام
المحكمة العليا ولكن طعنها ُرفض.

وح��رم ق��رار اإليقاف الصادر من الفيفا إندونيسيا من
المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهّ لة لبطولتي كأس
العالم  2018وكأس آسيا . 2019
ويأتي ق��رار نهراوي برفع اإليقاف بعد يوم واح��د من
تصريحاته بأنّ إندونيسيا قد تستعين بالمدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو لقيادة المنتخب اإلندونيسي للعبة.
وقال نهراوي إ ّنه ناقش األمر مع الرئيس اإلندونيسي
جوكو وي��دودو ،ورجل األعمال اإلندونيسي إيريك توهير
مالك نادي إنتر ميالن اإليطالي.
وأوض���ح ن��ه��راوي أنّ التعاقد م��ع م��درب أجنبي مثل
مورينيو سيرتقي بمستوى اللعبة في إندونيسيا ،ويعطي
دفعة للمدربين الوطنيين المعاونين للمدرب األجنبي.
وتحظى ك��رة القدم بشعبية طاغية في إندونيسيا،
ولكن منتخب هذا البلد عانى من أجل تحقيق أي نجاح
على المستوى الدولي ،كما كان الصراع على قيادة اللعبة
سببا ً في فشل وإخفاق برنامج االرتقاء بمستوى كرة القدم
في إندونيسيا.

