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مي�سي ووالده يواجهان التهم في المحكمة:
ال نفهم بال�ضرائب و�أ�صولها

بطولة لبنان بكرة اليد

اللقب بين مار اليا�س وال�صداقة في ملعب الجي�ش
ق ّررت اللجنة اإلداري��ة لالتحاد اللبناني لكرة
اليد إقامة المباراة الثالثة والحاسمة بين الشباب
م��ار الياس والصداقة عند الساعة  19:30من
مساء ال��ي��وم ف��ي قاعة الرئيس إميل لحود في
م��ار روك��ز ،حيث سيُت ّوج باللقب الفريق الفائز
بعد تعادلهما بنتيجة ( )1-1في المباراتين
السابقتين ،وسيسعى االتحاد إلى استقدام ح ّكام
أجانب لقيادة اللقاء المثير بمجرياته نظرا ً للنديّة.
وكانت قد ق � ّررت اللجنة اإلداري��ة لالتحاد ،التي
عقدت جلستها الطارئة مساء األربعاء برئاسة
رئيس االتحاد عبدالله عاشور وبحضور األمين
ال��ع��ام ج���ورج ف��رح وغالبية األع��ض��اء ،إع�لان
خسارة فريق مار الياس أمام الصداقة (صفر)-7
ف��ي ال��م��ب��اراة الثانية ،بسبب انسحاب األول،
وتوقيف الع��ب��ه أح��م��د شاهين أرب���ع مباريات
لدفعه حكم ال��م��ب��اراة وشتمه (بحسب تقرير
الحكم) ،والمشاهد المو ّثقة بشريط المباراة.
مع اإلش��ارة إلى أنّ المباراة الثانية التي أُقيمت
األرب��ع��اء ف��ي ق��اع��ة ح��ات��م ع��اش��ور ت��و ّق��ف��ت في
الدقيقة  15و 29ثانية ،والنتيجة ُتشير إلى
ت��ق�دّم ال��ص��داق��ة  ،4-8بسبب انسحاب العبي
فريق مار الياس بنا ًء على طلب رئيسهم األستاذ
ج���اك ت��ام��ر ،اح��ت��ج��اج �ا ً ع��ل��ى س���وء التحكيم.
فانتظر الح ّكام  25دقيقة إفساحا ً في المجال لعودة
فريق مار الياس إلى الملعب ،إلاّ أنّ ذلك لم يحصل،
المشجعين م ّمن كانوا يجلسون
خصوصا ً أنّ أحد
ّ
مع جمهور الفريق المنسحب حاول االعتداء على
الح ّكام ثانية ،لكن أحد العبي مار الياس منعه من
ذلك.

فريق مار الياس محتفالً ببطولة العام الماضي
وفي حكم المؤ ّكد ،أ ّن��ه سيتو ّلى طاقم ح ّكام
أجنبي قيادة المباراة الحاسمة التي س ُتقام على
جنباتها احتفالية نهاية الموسم ،لجهة تتويج
البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث (فريق
ال��ج��ي��ش) وتسليمهم ال��ك��ؤوس والميداليات،
بحضور رئيس االتحاد السيد عبدالله عاشور

ورئيس المركز العالي للرياضة العسكرية العميد
جورج الهد ،ورئيس نادي مار الياس األستاذ جاك
تامر ،إلى أعضاء االتحاد وبعض مم ّثلي األندية.
وفي الميزان الف ّني ،تبدو حظوظ الصداقة أكبر
إلح��راز اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات،
نظرا ً الفتقاد فريق مار الياس إلى جهود هدّافه

أحمد شاهين ،ونجاح مد ّربهم في رفع مستوى
التعاون والتجانس في صفوفهم ،مع اإلش��ارة
إلى أنّ أجانب الفريقين (إيرانيّان مع مار الياس)
و(تونسي وصربي مع الصداقة) ،قد ساهموا في
رفع مستوى اإلثارة والنديّة ومتابعة مباريات من
العيار الناري.

�سهاكيان ت�ستعد للأولمبياد في ال�صين
غ���ادرت بطلة لبنان وغ��رب آسيا ف��ي كرة
الطاولة ماريانا سهاكيان إلى مدينة زنغ دنك
الصينية لالنخراط في معسكر تدريبي لمدة 15
يوما ً تحت إشراف مد ّربين من الطراز األول في
العالم.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة اللبنانية
واالت��ح��اد اللبناني ل��ك��رة ال��ط��اول��ة ق��د أع��دّا
ب��رن��ام��ج�ا ً ت��دري��ب��ي�ا ً خ��اص �ا ً لسهاكيان ،كما
ب��اق��ي الالعبين والالعبات المتأهّ لين إلى

دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي س ُتقام
ف��ي ري���و دي ج��ان��ي��رو (ال���ب���رازي���ل) ف��ي آب
المقبل.
يُذكر أنّ سهاكيان هي العبة كرة الطاولة
الثالثة في تاريخ اللعبة ،التي تم ّثل لبنان
وغ��رب ق��ارة آسيا في األلعاب األولمبية بعد
الريسا شعب (أتالنتا -الواليات المتحدة) في
العام  ،1996وتفين مومجوغليان (لندن-
إنكلترا) في العام .2012

مهرجان ريا�ضي في اليوبيل الذهبي للمركزية
احتفاال ً باليوبيل الذهبي للمدرسة المركزية ( ،)2016-1966وتحت رعاية األب وديع السقيم،
ّ
نظمت إدارة الرياضة مهرجانا ً حضره إلى جانب األهل واألساتذة والطالب وآباء المدرسة حشد من
رؤساء األندية الرياضية والفاعليات التربوية ورؤساء المدارس.
اف ُتتح المهرجان بدخول حَ مَلة األعالم ،ث ّم دخول استعراضي لمنتخبات المدرسة في األلعاب
الرياضيّة التي حازت فيها على ألقاب ،بدءا ً من منتخب المدرسة في كرة السلة ،السباحة ،ألعاب
القوى ،كرة الطاولة ،األلعاب القتالية ،كرة القدم والرقص اإليقاعي .بعد ذلك أُذيع النشيد الذي أُع َّد
خصيصا ً للمناسبة ،و ُت ّوج بإضاءة الشعلة األولمبية واإلعالن عن بدء العروض الرياضية التي
ّ
تم ّثلت برقصات ودبكة لبنانية واستعراض ألبطال الكونغ فو والجودو في المدرسة ،ث ّم فاصل
قفزات في الهواء وألعاب نارية تخلّله رقصات إيقاعيّة وسط إعجاب الحاضرين.
وألقى رئيس المدرسة األب وديع السقيّم كلمة ،شرح فيها معاني اليوبيل وأهداف الرهبانيّة
ورسالتها ،وحيّا جهود القيّمين على هذا الحدث الرياضي الذي كان لوحة يوبيليّة تستحق الثناء
والتقدير ،وتحدّث عن رعاية النشء في كافة األصعدة.
وفي الختام ،ت َّم اإلعالن ع ّما تب ّقى من احتفاالت اليوبيل ليومي السبت واألحد المقبلين في  11و12
حزيران ،والذي سيُخ َتتم بقدّاس الشكر الذي يترأّسه صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشاره
بطرس الراعي ،يوم األحد  12حزيران عند السادسة مسا ًء في حرم المدرسة.

� 5ألعاب جديدة على القائمة «الأولمبية»
بنا ًء على تسريبات مصدر مشارك في المحادثات ،فقد أوصت اللجنة األولمبية الدولية أمس بض ّم
خمس رياضات ،بينها البيسبول والتز ّلج وركوب األمواج ،إلى برنامج أولمبياد طوكيو  2020من
أجل اجتذاب جمهور من صغار السن.
وتحتاج اللجنة األولمبية الدولية اآلن إلى التصديق على قرار إضافة التز ّلج وركوب األمواج
والتسلّق والكاراتيه ،إضافة للبيسبول في اجتماعها في ريو دي جانيرو في شهر آب المقبل.

داف�����ع خ���ورخ���ي م��ي��س��ي وال���د
ال�لاع��ب ليونيل ميسي ع��ن نفسه
الموجهة له ولنجله
ض ّد االتهامات
ّ
ب��ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي ،م���ؤ ّك���دا ً أنّ
معلوماته ع��ن األم���ور القانونية
والضريبية «محدودة» .وقال خالل
جلسة المحاكمة ،التي عُ قدت أمس
في برشلونة لمحاكمته مع نجله
بعد اتهامهما بارتكاب جريمة ته ّرب
ضريبي لمبالغ ُقدّرت بأربعة ماليين
و 100ألف يورو في الفترة ما بين
عامي  2007و« :2009معلوماتي
بسيطة عن هذا األمر ،أنا ال أفهم في
مثل تلك األشياء».
وأضاف« :بما أ ّنه يلعب كرة القدم
فقد حاولت أن أجعل حياته أكثر
يسرا ً منذ أن كان صغيراً ،ك ّنا نحتاج
ألحد يرشدنا من الناحية الضريبية
والقانونية» ،في إشارة إلى السبب
ال���ذي ك��ان وراء إن��ش��اء شركتهما

األولى إلدارة حق «الظهور» لالعب
برشلونة الفائز خمس مرات بجائزة
الكرة الذهبية.
وأش�����ار وال����د م��ي��س��ي إل���ى أ ّن���ه
اضطر إلى ّ
فك ارتباطه مع روبرتو
س��ت��ش��وك��ا ،ش��ري��ك��ه والمستشار
الضريبي في تلك الشركة بسبب
احتياله وأساليبه الملتوية ،ليُنشئ
فيما بعد شركة «جينبريل» ،وهي
الشركة التي ت ّتخذ من األوروغواي
مق ّرا ً لها ،وتضطلع ب��إدارة الحقوق
التجارية للاّ عب األرجنتيني.
وك���ان المح ّققون ق��د أ ّك����دوا أنّ
م��ي��س��ي اس��ت��ع��ان ب��ه��ذه ال��ش��رك��ة
الرت��ك��اب جريمة االح��ت��ي��ال ،لير ّد
خورخي قائالً« :كل ما قلته لميسي
إنّ هذه الشركة سوف تكون تابعة
له وستحصل على حقوق الصورة
الخاصة ب��ه ،ه��ذا ه��و ك��ل ش��يء».
وأ ّك��د وال��د الالعب الكبير أنّ نجله

كان يجهل تماما ً كيفيّة إدارة أموره
المالية.
ور ّدا ً على أسئلة ُو ّجهت إليه من
النيابة العامة اإلسبانية ع ّما إذا
كان قد أخبر نجله بأمر الضرائب،
التي كان يتعيّن عليه أن يدفعها في
إسبانيا ،أجاب خورخي قائالً« :ال،
لم أشرح له أ ّنه سوف يدفع ضرائب
في إسبانيا ،أل ّنني أيضا لم أكن أعلم
هذا».
يُذكر أنّ النيابة العامة سبق لها
وأن أصدرت قرارا ً بتبرئة ميسي من
تهمة االحتيال.
ورف��ض خورخي ميسي اإلجابة
على األسئلة التي ُو ّجهت إليه من
تتمسك
هيئة قضايا الدولة ،التي
ّ
ب��ا ّت��ه��ام��ه��ا ل�ّل�اّ ع��ب ووال�����ده .وم��ن
المنتظر أن يُدلي ميسي بأقواله أمام
نفس المحكمة في وق��ت الح��ق من
جلسة اليوم.

جديد «ال�سيتي» غوندوغان
دورة الحريري من � 13إلى  30ت�شرين الأول
ّ
المنظمة لدورة حسام الدين الحريري الدولية في كرة السلة الفترة الممتدّة
حدّدت اللجنة العليا
من  13إلى  20تشرين األول  2016موعدا ً إلقامة البطولة السادسة والعشرين ،تحت إشراف االتحاد
اللبناني للعبة.
جاء ذلك في ختام االجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة برئاسة النائب بهية الحريري ،وجرى
خالله إطالق التحضيرات الالزمة إلنجاح البطولة.
والمنسق هشام جرادي تأكيد أسماء األندية
كما ق ّررت اللجنة تكليف مدير الدورة نزار الرواس
ّ
المشاركة ،بعد توجيه الدعوات إلى عدد من األندية اللبنانية والعربية واألجنبية للمشاركة.

مق ّررات را�سينغاوية
عقدت الهيئة اإلداري��ة لنادي الراسينغ بيروت اجتماعا ً في مكتب الوزير ميشال فرعون في
األشرفية ،بحضور رئيس النادي جورج فرح وأمين السر العام جبران قطيني وأغلبية األعضاء ،فيما
تغيّب بعذر شرعي العضوان طوني سعد وإيلي خوري ،وأصدر المجتمعون البيان التالي:
فصلة للموسم المقبل ( ،)2017-2016مع طرح عدد من المشاريع
 - 1ت ّم وضع دراسة ُم ّ
المستقبلية ليت ّم البحث فيها ودراستها من قِبل الهيئة اإلداري��ة تمهيدا ً لطرحها في االجتماعات
المقبلة.
ّ -2
اطلع األعضاء على التقارير المقدّمة من المدير الفني الروماني يوجين مالدوفان ومدير الفريق
ربيع أبو شعيا للموسم ( )2016-2015حول أوضاع الفريق األول ،على أن تت ّم مناقشة التقارير في
الجلسة المقبلة بحضور مديرالفريق.
 - 3ق ّررت الهيئة اإلدار ّية حل جميع اللجان الفنية ،اإلعالمية ،وروابط المشجعين.
 - 4تعيين لجنة كرة القدم المؤ ّلفة من السادة :الرئيس جورج فرح ،واألمين العام جبران قطيني،
وأمين الصندوق جورج حنا ،والسيدين جورج أبو مراد وهوبيك موسكوفيان.
 - 5تعيين المد ّرب والالعب السابق في النادي أوبيك موسكوفيان مشرفا ً عاما ً للعبة كرة القدم.

أعلن ن��ادي مانشستر سيتي اإلنكليزي أم��س ،أ ّن��ه
تعاقد مع الالعب األلماني إلكاي غوندوغان لمدة أربعة
مواسم.
وجاء تعاقد الفريق اإلنكليزي مع غوندوغان بطلب من
المدرب اإلسباني بيب غوارديوال ،الذي انطلق في وضع
استراتيجية جديدة للعمل مع الفريق.
وكشفت وسائل إعالم إنكليزية أنّ صفقة التعاقد مع

الع��ب بروسيا دورتموند بلغت  25مليون يورو .وعن
انتقاله تحدّث غوندوغان« :أن��ا سعيد باالنتقال إلى
مانشستر سيتي .عندما علمت بأنّ النادي مهت ّم بي لم
أتردّد بالقدوم إلى هنا» .ث ّم أضاف« :أنا فخور جدا ً أل ّنني
سأكون تحت إشراف بيب غوارديوال .أعتقد بأ ّننا سنقوم
بفعل الكثير من األشياء للسيتي» .ويلعب غوندوغان في
بروسيا دورتموند منذ العام .2011

مقتل الالعب المغربي «الداع�شي» حاتم حالوة

�أجواء من تح�ضيرات المنتخبات لكوبا �أميركا
على مسافة أي���ام م��ع��دودة من
ان��ط�لاق مسابقة «ك��وب��ا أميركا»
التي س ُتقام في الواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة اب��ت��دا ًء م��ن  4ح��زي��ران
المقبل ،جملة من األخبار أفردتها
الصفحات وال��م��واق��ع الرياضية
العارفة بتحضيرات المنتخبات.
فعلى الصعيد ال��ب��رازي��ل��ي ،أعلن
االت��ح��اد البرازيلي لكرة ال��ق��دم أنّ
ك� ًّل�اّ من رافينيا الع��ب وس��ط ميدان
برشلونة اإلس��ب��ان��ي وإي��درس��ون
حارس بنفيكا البرتغالي خرجا من
قائمة منتخب البرازيل المشارك في
البطولة بسبب اإلص��اب��ة ،وسيت ّم
استبدالهما بالعب الوسط لوكاس
م��ورا ،نجم باريس س��ان جيرمان
ال��ف��رن��س��ي وال���ح���ارس مارسيلو
جروتشي العب غريميو البرازيلي.
ويخوض المنتخب بقيادة المدير
الفني ال��وط��ن��ي ك��ارل��وس دون��غ��ا،
منافسات النسخة االستثنائية لكوبا
أمريكا ب��دون نجمه األب��رز نيمار دا
سيلفا.
وم��ن الجانب األرجنتيني ،فقد
خضع العب وسط التسيو اإليطالي
ل��وك��اس بيليا ،لفحوصات طبية
أثبتت معاناته من «تم ّزق كبير»،
وعدم تم ّكنه من اللعب .وقال العب
الوسط أغوستو فيرناندي ،الذي
يُع ّد أحد البدائل الممكنة لبيليا« :إ ّنه
خبر س��يء» ،في إش��ارة إلى إصابة
زميله ،وأضاف العب أتلتيكو مدريد
في تصريحات تلفزيونية« :أفكر فقط
في معانقته وتشجيعه للنظر فقط
إلى المستقبل» .فيما أعلن خيراردو
مارتينو ،المدير الفني للمنتخب
األرجنتيني ،عن ض ّم الالعب غويدو
بيزارو لقائمة الفريق بدال ً من بيليا.
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لقي الالعب السابق في صفوف منتخب المغرب لكرة
َ
القدم حاتم حالوة ( 25عاماً) عاماً) مصرعه في سورية،
وه��و ك��ان قد أعلن مبايعته وم��ن ث� ّم التحاقه بصفوف
«داعش» في سورية منذ حزيران .2015
وج��اء على صفحات أحد المواقع المهتمة ،أنّ عائلة
الالعب المغربي حاتم المعروف بـ»حالوة» ،الذي كان
يلعب مع فريق شباب المغرب «التطواني» قد حصلت على
أخبار مؤ ّكدة تفيد بمقتل ابنها قبل يومين في سورية ،بعد

قتاله إلى جانب تنظيم «داعش».
وكانت أنباء تردّدت قبل أشهر عن التحاق حاتم حالوة
بصفوف تنظيم «داعش» المتط ّرف في سورية ،لك ّنه سارع
ونفاه عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي.
والتحق حاتم ح�لاوة ب��ـ»داع��ش» ،تاركا ً كرة القدم،
بعدما ت ّم اختياره لحمل قميص المنتخب المغربي لكرة
القدم داخل القاعة ،ليختار الرحيل إلى سورية ومن ث ّم
االلتحاق بالتنظيم اإلرهابي.

ديكوفيت�ش تجاوز حاجز الـ 100مليون دوالر

من تمارين منتخب األورغواي
وأخبر الجهاز الفني للمنتخب بيزارو
( 26عاماً) بأمر انضمامه للفريق.
جانب آخ��ر ،ال ي��زال قائد
وعلى
ٍ
الفريق ليونيل ميسي يخضع للعالج
من اإلصابة التي لحقت به في مباراة
األرجنتين الودّية أمام هندوراس.
وي��خ��وض منتخب األوروغ���واي
تمارينه في العاصمة مونتيفيديو

تحضيرا ً لمشاركته ف��ي البطولة
التي انطلقت منذ  100عام ،وبغياب
نجمه لويس سواريز الذي يتعالج
من إصابة لحقته مع برشلونة ،فيما
يبذل مهاجم باريس سان جيرمان
الفرنسي ،إدينسون كافاني ،جهودا ً
مضاعفة بالتمارين ليكون في أت ّم
االستعداد للبطولة القاريّة األقدم في

العالم.
وتتمسك األوروغ���واي بالمدرب
ّ
البالغ من العمر  69والذي بدأ مهامه
العام  ،2006إذ يُعتبر تاباريز أحد
أكثر الرجال خبرة في إدارة منتخب
بالده بالشكل األمثل ،خصوصا ً أ ّنه
ُت ّوج بكوبا أميركا  ،2011وحل رابعا ً
في مونديال  2010بجنوب أفريقيا.

وعلى ّ
خط آخ��ر ،أوض��ح االتحاد
ال��ك��وس��ت��اري��ك��ي أنّ إص���اب���ة في
القدم اليسرى حرمت كوستاريكا
م��ن خ��دم��ات ح���ارس ري���ال مدريد
اإلس��ب��ان��ي ،وك��ان األخ��ي��ر ق��د تأ ّلق
بشك ٍل الفت مع فريق ريال مدريد هذا
الموسم ،وساعده في الفوز بدوري
أبطال أوروبا السبت الفائت.

أصبح الصربي نوفاك ديكوفيتش،
أول الع��ب ف��ي ت��اري��خ لعبة التنس
ّ
يتخطى إجمالي أرباحه حاجز الـ100
مليون دوالر ،بعد تأهّ له إل��ى دور
الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة،
ثاني البطوالت األربع الكبرى.
وج��اء ت��أهّ ��ل العمالق الصربي،
المص ّنف األول عالمياً ،على حساب
اإلسباني روبيرتو باوتيستا آغوت،
المص ّنف  ،14إثر فوزه عليه بثالث
مجموعات مقابل مجموعة واح��دة.
وأض��اف ديكوفيتش ،الذي بلغ دور
الثمانية للمرة الثامنة والعشرين
على التوالي في بطوالت غراند سالم،
على جائزة مالية قدرها  294ألف
ي��ورو ،لقاء تأهّ له إلى ال��دور الرابع
للبطولة.
وأش����ارت راب��ط��ة الع��ب��ي التنس
المحترفين إلى أنّ الالعب الصربي
يتصدّر حاليا ً قائمة الالعبين األكثر
تحقيقا ً لألرباح ،حيث بلغت أرباحه
 100مليون و 875دوالرا ً خالل 14
موسما ً قضاها في مسيرته الرياضية،

فيما ح ّل النجم السويسري روجيه
فيدرر ثانيا ً بإجمالي أرباح بلغت 98
مليونا ً و 11ألف دوالر.
وتالهما اإلسباني رافاييل نادال
في المركز الثالث برصيد  78مليون
و 109آالف دوالر ،واحت ّل البريطاني

أندي موراي المركز الرابع في القائمة
بمبلغ يفوق  45مليون دوالر.
يُذكر أنّ الفائز بلقب بطل «روالن
غاروس» سيحصل على جائزة مالية
قدرها مليوني ي��ورو ،أي ما يعادل
مليونين و 25ألف دوالر.

