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الوزير فرعون في حفل الرا�سينغ ال�سنوي:
�سيبقى العالمة الفارقة في الريا�ضة اللبنان ّية

رونالدو بمواجهة غاريت بيل
�أ�صدقاء مع الريال و�أعداء في اليورو
ف��ي أول���ى م��ب��اري��ات ال���دور نصف
النهائي لبطولة أم��م أوروب���ا (ي��ورو
 ،)2016سيلتقي في تمام العاشرة
م��ن م��س��اء غ � ٍد األرب��ع��اء على ملعب
ب����ارك أول��م��ب��ي��ك ل��ي��ون ،المنتخب
البرتغالي بقيادة نجمه كرستيانو
رونالدو والمنتخب الويلزي بقيادة
نجمه غاريث بيل .القائدان الصديقان
في فريق ريال مدريد سيتح ّوالن إلى
ل���دودان ف��ي ص��راع أوروب���ي عنوانه
وطني .ه��ذا ،ومن المتو ّقع أن يغيب
عن صفوف األول دفاعه الصلب بيبي
المصاب بتم ّزق في عضالت الفخذ ،مع
إمكانيّة إشراكه لفترة قصيرة خالل
المباراة بحسب بعض التسريبات
اإلعالمية ،مع اإلشارة إلى أنّ جماهير
مؤخرا ً
ّ
المنتخب البرتغالي تابعت
ت��م��اري��ن فريقها وت��� ّم ال��س��م��اح لها
ب��ال��دخ��ول إل���ى أرض الملعب ف��ور
انتهاء التمرين اللتقاط الصور وتبادل
األح��ادي��ث مع نجوم ب�لاده��م ،وهذه
الخطوة كانت بطلب م��ن الالعبين
وعلى رأسهم القائد رون��ال��دو ،الذي
حرص على مخاطبة الجماهير عبر
الميكروفون آمالً أن يُدخل الفرحة مع
زمالئه إلى قلوبهم من خالل إحرازهم
اللقب األوروب��ي الغائب عن الخزائن
البرتغاليّة.

م��ن ج��ان��ب م����درب وي��ل��ز كريس
ك��ول��م��ان ،أم���ل م��ن الع��ب��ي��ه التحلّي
بالواقعية وع��دم االنشغال بأحالم
التتويج م��ع التركيز على المباراة
ط��وال دقائقها وثوانيها .وم��ن جهة
القائد غ��اري��ث بيل ،فقد أعلن أم��ام
زمالئه والصحافيين« :سنقوم بواجبنا
وعملنا في ما يتعلّق بخطة المباراة .لم
ّ
يتبق وقت طويل على المباراة المقبلة.

أنا واثق من أنّ احتفاالت س ُتقام اآلن،
ولكن ليست كثيرة».
كما أش��ار كولمان إلى أنّ ويلز لم
تشارك في النهائيات األوروب��ي��ة من
قبل ،وكان أكبر نجاح لها في البطوالت
الكبرى الوصول إلى دور الثمانية في
بطولة كأس العالم  ،1958في أول
مشاركة لها قبل  58عاماً.
ّ
ُ
وأض����اف« :ال��ت��ج��رب��ة ك�ل��ه��ا ت��ع� ّد
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جديدة .كل ما يمكننا فعله هو عدم
نسيان ما يتطلّبه التواجد هنا .ال يمكن
أن ننسى ثقتنا وهويّتنا ورؤيتنا».
وتابع« :أع��رف أنّ فريقي يتم ّتع
بالكفاءة الكافية لتقديم أداء جيد أمام
أيّ منافس ،لكن علينا التعامل مع
المباراة المقبلة كغيرها من المباريات،
وأن نهتم باألداء الذي سنقدّمه».
وسيفتقد منتخب ويلز ،الذي تميّز

معسكره بالعمل الجماعي منذ البداية،
جهود آرون رامسي والمدافع بن ديفيز
في المباراة بسبب اإليقاف.
وق���ال ك��ول��م��ان« :آرون واح���د من
أف��ض��ل ال�لاع��ب��ي��ن ف��ي ال��ب��ط��ول��ة…
غيابهما (آرون وديفيز) ،يُع ّد خسارة
كبيرة بالنسبة لنا ،ولك ّنهما قدّما كل
المطلوب منهما .أن��ا فخور للغاية
بهما وما ك ّنا لنصل إلى هذه المرحلة
بدونهما».
ولم يكن فوز منتخب ويلز بنتيجة 3
 1 /أمام بلجيكا هو المفاجأة الوحيدة
في اليورو ،وإ ّنما فاجأ الفائز الجميع
بالتف ّوق في األداء خالل أغلب فترات
المباراة أمام منافسه البلجيكي الذي
يض ّم النجمين إدين هازارد وكيفن دي
بروين.
مشجعو ويلز المتح ّمسين،
واحتفل
ّ
وواصلوا ترديد العبارة الشهيرة «ال
تعيدني إلى المنزل ،أرجوك ال تعيدني
إلى المنزل» في مدينة ليل وكذلك في
كارديف وغيرها ،وانهالت عبارات
اإلشادة على الفريق الذي بات يرضخ
تحت عبء كبير ،فهل سيواصل في
مغامرته ويُطيح بالكبار وصوال ً إلى
ال��م��ب��اراة النهائية؟ ف��ي سهرة الغد
ال��ج��واب ،إ ّم��ا رون��ال��دو وإ ّم���ا بيل ...
المعركة الكرويّة مثيرة جداً.

أق��ام ن��ادي الراسينغ حفل عشائه السنوي برعاية
وحضور داع��م النادي وزي��ر السياحة ميشال فرعون،
والنائب سيرج طور سركيسيان ،والمرشد الروحي للنادي
األب الياس فرح ،ورئيس النادي جورج فرح ،وفاعليّات
رياضيّة واجتماعيّة وعسكريّة وإعالميّة ،باإلضافة إلى
أعضاء اللجنة اإلداريّة للنادي ومجلس األمناء.
بعد موسيقى النشيد الوطني ونشيد النادي الذي أدّاه
طالب األكاديميّة باحترافيّة عالية ،ألقى فرعون كلمة
استهلّها بتوجيه الشكر إلى األب الروحي لنادي الراسينغ
الياس ف��رح« ،منه نستم ّد االندفاع والحماس منذ أكثر
من  10سنوات ،وهو عم َل ويعم ُل يوميا ً لمصلحة النادي
األحب على قلبه».
التاريخي
ّ
ّ
وتم ّنى راعي الحفل أن يبقى الراسينغ عالمة فارقة
ومضيئة في الرياضة اللبنانيّة ،وذلك من خالل العطاء
الجبّار الذي يقدّمه لألجيال الشابة والواعدة .مضيفاً:
«أؤ ّكد حرصنا على الجيل الشاب واستمراريّته من خالل

أكاديميّة النادي التي أصبحت تض ّم أكثر من  180العبا ً
من مختلف األعمار والفئات ،والتي يُشرف عليها الصديق
جورج حنا ورعاية شركة «غلوب ميد ليبانون» والسيد
تقصر يوما ً في مساندة كل ما هو
وليد حالسو ،التي لم
ّ
في خدمة ومصلحة النشء الجديد ،وإبعاده عن كل اآلفات
السيّئة التي تض ّر بمجتمعنا».
ث ّم تحدّث قائد الفريق سيرج سعيد عن مسيرة الفريق
في ال��دوري المنصرم ،شاكرا ً كل المساهمين والدّاعمين
للنادي وعلى رأسهم الوزير ميشال فرعون ،وشارحا ً
بإسهاب حول دور أكاديم ّية الراسينغ في تدعيم الفريق
األول بالالعبين الواعدين .والكلمة االخيرة كانت لالعب
نادي إيك الرنكا جوزف خليفه ،المتخ ّرج من أكاديمية
الراسينغ.
ث ّم قدّم طالب األكاديمية لوحات استعراضيّة رائعة
أظهرت مهاراتهم ومواهبهم الكرويّة التي القت إعجاب
واستحسان الحاضرين.

الجامعة الإ�سالمية ُتحرز ك�أ�س دورتها

الواقع ّية الفرن�س ّية �أيقظت الآي�سلنديين من حلمهم الجميل
 ...وأخيرا ً انتهى الحلم اآليسلندي
أمام اليقظة الفرنس ّية ،ففي المباراة
التي جمعت بين آيسلندا المتط ّورة
وفرنسا مستضيفة ي��ورو ،2016
قدّم «الديوك» أفضل مبارياتهم من
الناحية الهجوميّة ليفوزوا بنتيجة
 2-5في آخر مباريات ربع النهائي.
سجل لفرنسا التي لعب منتخبها
ّ
بغياب عادل رامي وكانتي بسبب
اإليقاف ،ك ّل من أوليفييه جيرو (12
و )59وبول بوغبا  20وديميتري
باييت  43وأنطوان غريزمان ،45
سجل آليسلندا سيغثورسون
بينما ّ
 56وبيارناسون .84
وق���د س��ي��ط��رت ف��رن��س��ا بشكل
شبه كامل على المباراة ،وأوجدت
الحلول آليسلندا لتضرب موعدا ً مع
ألمانيا في نصف نهائي البطولة
ب��ع��د ف���وز األخ��ي��رة ع��ل��ى إيطاليا
بضربات الترجيح.
ففي ليل ٍة مجنونة ،خرج المنتخب
اآلي��س��ل��ن��دي األول م��ن البطولة
ومشاعر الرضا تمأل قلوب أنصاره،
بعد أن أذهل العالم بوصوله إلى
دور الثمانية من هذه البطولة في
المشاركة التاريخيّة األولى له.
وقال الرس الغرباك ،المدير الفني
لمنتخب آي��س��ل��ن��دا ،بعد سقوطه

الكبير أم��ام المنتخب الفرنسي:
«لقد شاركنا في أول بطولة كأس
أمم أوروبية لنا ووصلنا إلى دور
الثمانية ،الالعبون ق��ام��وا بعمل
رائع» .وأضاف المد ّرب السويدي:
«رغ��م الشعور الحالي باإلحباط،
أعتقد أ ّنه إذا نظرنا إلى األمر بر ّمته

فسنكتشف أنّ الرحلة كانت رائعة».
وكانت آيسلندا هي أكبر مفاجآت
«يورو  ،»2016ال ُمقامة في فرنسا،
بعد أن ع��ب��رت دور المجموعات
متف ّوقة على النمسا والبرتغال،
ث��� ّم أط���اح���ت ب��إن��ك��ل��ت��را م���ن دور
الستة عشر ،قبل أن ينتهي حلمها

بالسقوط أمام المنتخب الفرنسي.
ّ
الشق الفني ،تحدّث الغرباك
وفي
عن الشوط األول من المباراة ،قائالً:
«لقد ك ّنا مشلولين وسلبيّين».
وتابع« :عندما تكون قريبا ً من
الحصول على شيء كبير ف��إنّ كل
شيء يكون له تأثير عليك ،وتكون

هناك مواقف يصعب عليك التعامل
معها ،ول��ك��ن ف��ي ال��ش��وط الثاني
أثبتنا أ ّننا ُنجيد لعب كرة القدم».
وأع���ل���ن الغ���رب���اك ب��ع��د خ���روج
آيسلندا م��ن البطولة األوروب��ي��ة
استقالته م��ن منصبه ،ليتو ّلى
المد ّرب الثاني هيمير هالجريمسون
المسؤوليّة الفنيّة الكاملة للفريق.
واستطرد قائالً« :لقد ك��ان أم��را ً
مميّزاً ،تلك السنوات األرب��ع كانت
رائ��ع��ة ،لقد شعرت بالتميّز ،من
السهل أن تكون مد ّربا ً لفريق مثل
هذا ومع هؤالء الالعبين».
وحاز العبو آيسلندا على مساندة
مشجع في ملعب «دو
ثمانية آالف
ّ
فرانس» ،الذي استضاف المباراة،
حيث ل��م ي��ت��و ّق��ف ه���ؤالء ع��ن دعم
فريقهم ،ال بل ظلّوا جالسين على
مقاعدهم عقب ان��ت��ه��اء ال��م��ب��اراة
لتحيّة أبطالهم بموجة ح��ا ّرة من
التصفيق.
وق��ال آرون ج��ون��ارس��ون ،قائد
منتخب آيسلندا« :ال أع��رف م��اذا
أقول ،قدّمنا أدا ًء بشعا ً في الشوط
األول ،ولكن في الثاني أظهرنا أ ّننا
نرغب في أن ُننهي البطولة بأفضل
صورة ممكنة».

�ألمانيا تفتقد جهود غوميز وخ�ضيرة �أمام فرن�سا
ت��ع� ّرض المنتخب األلماني إلى
ضربة قاسية أل ّنه سيفتقد خدمات
مهاجمه ماريو غوميز الذي سيغيب
ع ّما تب ّقى من مشوار بالده في كأس
أوروبا  ،2016وذلك بحسب ما أعلنه
االتحاد األلماني لكرة القدم ّ
مؤخراً.
وأُص���ي���ب غ��وم��ي��ز ي���وم السبت
الماضي خ�لال م��ب��اراة ألمانيا مع
إيطاليا في ال��دور رب��ع النهائي من
البطولة القاريّة ،ليغادر الملعب في
الدقيقة  72لجوليان دراكسلر.
وب��ع��د ال��م��ب��اراة خضع للفحص
«سكانر» ،الذي أظهر إصابته بتم ّزق
في عضلة الفخذ.
ّ
كما كشف االتحاد األلماني أنّ
الشك
يحوم حول مشاركة سامي خضيرة

والقائد باستيان شفاينتشايغر ،إذ
سبق للصحف األلمانيّة أن ذكرت أنّ
إصابة خضيرة س ُتبعده حتى نهاية
البطولة.
وكان خضيرة أُصيب بعد مرور 16
دقيقة ،وح ّل بدال ً منه شفاينشتايغر
الذي يتعافى ب��دوره من إصابة في
الركبة ولم يشارك أساس ّيا ً في هذه
البطولة حتى اآلن.
وسيُعاني منتخب المد ّرب يواكيم
ل��وف من غياب قلب ال��دف��اع ماتس
هوملس بسبب اإلي��ق��اف ،وسيلعب
أب��ط��ال ال��ع��ال��م ف��ي دور األرب��ع��ة
ي��وم الخميس المقبل م��ع فرنسا
المضيفة.

ّ
يت�صدر
ال�سلوفاكي �ساغان
بطولة العالم في الدراجات
في الوقت الذي اطمأنّ البلجيكي جاسبر ستويفين على أ ّنه في طريقه للفوز
في المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات نظرا ً لبقائه في الصدارة طيلة
فترات السباق ،لكنّ السلوفاكي ساغان ،بطل العالم لعام  ،2015لحق به في
الكيلومتر األخير وتم ّكن من تجاوزه ليح ّقق بذلك فوزه الخامس في السباق
الفرنسي الشهير.
واكتفى ستويفين في نهاية المطاف بالمركز السادس والس ّتين بعد أن
خسر معركة الكلم األخير ،فيما جاء الفرنسي جوليان فيليب ثانيا ً واإلسباني
أليخاندرو فالفيردي ثالثا ً بفارق السرعة النهائيّة عن ساغان.
وتربّع ساغان على الصدارة بفارق  00.08ثانية عن فيليب و 00.10ثانية
عن فالفيردي الثالث ،فيما يحت ّل البريطاني كريستوفر فروم حامل اللقب المركز
الخامس بفارق  00.14ثانية عن الد ّراج السلوفاكي بعد أن ح ّل عاشرا ً بفارق
السرعة النهائيّة ،فيما جاء مواطنه كافنديش في المركز السادس والثمانين
بفارق  1.45دقيقة عن الصدارة ،ما تسبّب بتراجعه في الترتيب العام إلى
المركز الخامس والسبعين.

ويؤ ّكد كاتب المذ ّكرة أيضا ً أ ّنه
ت�� ّم تعيين أش��خ��اص مق ّربين من
انفانتينو« ،وه���ذا ال يتماشى مع
روح مسيرة اإلص�لاح��ات الجارية
حال ّياً ،فضالً عن أ ّنه لم يت ّم التأ ّكد من
مواصفات هؤالء األشخاص».
على صعي ٍد آخ��ر ،تندّد المذ ّكرة
بنمط ح��ي��اة انفانتينو وب��ص��راع
مصالح محتمل ،أل ّن���ه قبل هِ بات
عينيّة مثل رح�لات بطائرة خاصة
دفعتها روسيا وقطر ،و ُتقدّر بين 115
و 150أل��ف دوالر ،علما ً أنّ روسيا

منتخب ال�شباب في دورة دول ّية في باري�س
يلتقي اليوم في باريس ،منتخب
لبنان في كرة القدم (مواليد )1999
،AL
م���ع فريقCoataudon
وذلك في أولى مبارياته في البطولة
الدوليّة التي تحمل اس��م (Paris
 ،)World Cupويشارك فيها
 32فريقا ً من نفس الفئة العمريّة،
على أن يلعب غدا ً األربعاء مباراته
الثانية ض ّد ( ،)ACBBومن بعدها
سيواجه.)Co De Cachan(  
وك��ان قد غ��ادر المنتخب بيروت
متوجها ً إل��ى فرنسا بعد ظهر يوم
ّ
األح����د ،ب��ع��د خ��وض��ه سلسلة من
المباريات الوديّة في سياق تحضيره

للمشاركة في البطولة ،فتعادل مع
التضامن صور  ،2-2ث ّم خسر أمام
منتخب فلسطين  ،2-0وف��از على
الشباب العربي  ،1-4كما تعادل
م��ع اإلرش����اد شحيم  ،1-1وأنهى
تحضيراته بالفوز  1-4على اإلخاء
عاليه في بحمدون.
وتأ ّلفت البعثة من:
ب���اس���م م��ح��م��د ال��م��ش��رف على
المنتخبات ،حسام دق��دوق��ي مدير
المنتخب ،ج�ل�ال رض����وان م���د ّرب
الفريق ،بالل فليفل م��د ّرب الفريق،
ب�لال هاشم م��د ّرب ح��راس المرمى،
شفيق فارس مسؤول تجهيزات.

وج�����اءت ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ك���اآلت���ي:
حراسة المرمى :مالك شومان ،محمد
بشارة.
خط الدفاع :سمير غندور ،حسين
دب���وق ،ج��وغ��ان��م ،مصطفى م�لاح،
حسم الكور ،حسن منصور ،أندروا
كساب.
صوايا ،مجاهد العرجا ،علي ّ
ارت�����ك�����از :ع���ل���ي ص����ب����را ،ع��ل��ي
عاصي.
خط الوسط :يوسف الحاج ،علي
خروبي ،محمد غدار ،لبيب الرهبان،
خليل بدير ،رامي جراح ،خليل بدر.
المهاجمون :دانيال أبو فخر ،هادي
غندور.

فريق عماد الجمل يُحرز دورة ال�شهيد نور الجمل

ر�سالة تف�ضح «مح�سوبيات» رئي�س الفيفا
انتقدت م��ذ ّك��رة داخليّة نشرتها
صحيفة «سونتاغز تسايتونغ»
السويسريّة على موقعها اإللكتروني
قيادة رئيس االت��ح��اد ال��دول��ي لكرة
ال��ق��دم (ف��ي��ف��ا) ال��س��وي��س��ري جاني
انفانتينو ونمط عمله في الشهرين
األ ّولين من واليته.
وح � ّررت المذ ّكرة المؤ ّلفة من 11
صفحة في  23أي��ار ،وتناول كاتبها
الشهرين األ ّولين من رئاسة انفانتينو
للفيفا الذي خلف آخر شباط الماضي
مواطنه جوزيف بالتر الموقوف عن
أيّ نشاط رياضي في إط��ار قضايا
الفساد.
وأرس���ل الكاتب ال��ذي ل��م يكشف
اس��م��ه ،ال��م��ذ ّك��رة إل��ى نائبة رئيس
لجنة االستماع والرقابة في الفيفا
سينديسيوي ماباسو كويانا .ويؤ ّكد
فيها أنّ واج��ب��ه يح ّتم عليه إب�لاغ
اللجنة بانتهاكات محتملة للقوانين
الداخليّة للفيفا ،والمو ّزعة على 7
فصول.
وي���أخ���ذ ال��ك��ات��ب ع��ل��ى جياني
انفانتينو ع��دم اح��ت��رام��ه لألشهر
األرب��ع��ة قبل انعقاد مؤتمر الفيفا
األخير في مكسيكو إلعطاء توضيحات
حول التعيينات في مختلف اللجان
التابعة للفيفا.

ّ
المصغرة
أحرز فريق الجامعة اإلسالمية لكرة القدم
«ميني فوتبول» كأس المركز األ ّول للدورة الرمضانيّة التي
ّ
نظمتها الدائرة الرياضيّة في الجامعة بالتعاون مع إدارة
مج ّمع كالسيكو الرياضي ـ طريق المطار ،وذلك إثر فوزه
في المباراة النهائيّة على فريق «ليبون بوست» بنتيجة
( 8ـ  )5بقيادة الحكم أحمد العوضي .الجدير ذكره أنّ
الدورة استم ّرت طيلة شهر رمضان المبارك بمشاركة 12
ومؤسسات ،وبرعاية
فريقا ً يم ّثلون جامعات وشركات
ّ

السادة :أحمد الموسوي ،سمير دبوق ،علي ماضي ،سليم
أبو إسبر ،جعفر أبو طعام ،خالد غانم ،ماهر الشيخ حامد
وعلي حلّوم .فيما أش��رف على تنظيمها الكابتن زكريا
شرارة من الجامعة اإلسالمية والسيد علي علوية من إدارة
كالسيكو.
وبعد انتهاء المباراة الختاميّة المثيرة ،و ّزع ال ُّرعاة
ّ
والمنظمون الكؤوس والجوائز والميداليّات على الفائزين
والمك ّرمين وضيوفهم المميّزين.

ستستضيف مونديال  ،2018وقطر
مونديال .2022
و ُت��ش��ي��ر ال��م��ذ ّك��رة أي��ض �ا ً إل��ى أنّ
انفانتينو يرفض دائما ً توقيع عقده،
أل ّنه يعتبر أ ّنه « ُمهين» بالنسبة لما
كان يكسبه سلَفه بالتر.
و ُتشير المذ ّكرة في الختام إلى أنّ
الفيفا وضع تحت تص ّرف انفانتينو
س��ي��ارت��ي��ن م��ع س��ائ��ق ،وال��س��ي��ارة
الثانية ُتستخدم من قِبل أقربائه
وعائلته ،وقد كلّفت الفيفا 19602
فرنك سويسري في نيسان الماضي.

أحرز فريق عماد الجمل لقب دورة شقيقه «الشهيد نور
الجمل» السنويّة الرمضانيّة للقدامى لمواليد  1978فما
دون ،التي ّ
نظمها نجم نادي النجمة السابق حسن شاتيال
بفوزه على فريق أبو أحمد بنتيجة  ،2 - 4في المباراة
النهائيّة التي أُقيمت على مالعب قصقص ،بحضور حشد
جماهيري تقدّمه مستشار الرئيس سعد الحريري العميد
محمود الجمل ،المقدّم عماد الجمل والرائد مصطفى كمونة،
ومدير تحرير قسم الرياضة في جريدة السفير يوسف
وسجل للفريق الفائز ،زهير رحال ووليد الميري
برجاوي.
ّ
ووسام عبد الله وأحمد جرادي ،وللخاسر محمد بهلوان
وفادي الناطور .ومع انتهاء الدورة ح ّل فريق عماد الجمل

في الصدارة يليه فريق أبو أحمد ،ث ّم فريق إدريس ثالثا ً
ون ّفاع رابعاً .وفي الختامُ ،قدمت الكؤوس والميداليّات
إلى أصحاب المراكز األربعة األولى ،والدرع التكريميّة إلى
صحيفة المستقبل تسلّمها الزميل المص ّور حسام شبارو
من الزميل برجاوي .كما نال أحمد ج��رادي لقب أفضل
العب ،وفادي ناطور لقب أفضل هدّاف ،وتسلّما ساعتين
تقدمة «األسطة للمجوهرات».
فيما نال سليمان برجاوي كأس أكبر العب س ّناً ،وعلي
وهبي كأس الفريق المثالي ،وعبد دوغ��ان كأس أفضل
أخالق رياضيّة .كما تسلّم كريم نجل الشهيد نور الجمل
والمهندس محمد دوغان كأسين تقديريّتين.

ن�صار :لن � ّ
أتر�شح ّ
مجدد ًا و�إدارة الحكمة �أخط�أت
أع��ل��ن رئ��ي��س االت��ح��اد اللبناني
ل��ك��رة السلّة المهندس ول��ي��د نصار
ّ
ترشحه لالنتخابات االتحاديّة
عدم
ال ُمقبلة ،مف ّندا ً ثالث سنوات من واليته،
حيث تحدّث عن «الشفافية المالية»
التي طبعت عمل االتحاد في عهده ،كما
تحدّث عن المنتخبات الوطنية إلى
أمور أخرى.
كالم نصار جاء خالل برنامج «ع
مدى المالعب» عبر أثير إذاعة «صوت
المدى».
وف��ي��ه ل��ف��تَ ن��ص��ار إل���ى« :اعتماد
الشفافية المالية في قيادة اللعبة،
وهذا ما يعرفه القاصي والداني.
فاألمور الماليّة شفافة وواضحة،
وبعد ثالث سنوات على انتخاب لجنة
إداري���ة ج��دي��دة لالتحاد ،ت � ّم اعتماد
سياسة ماليّة واضحة ال غبار عليها».
كما ت��ح �دّث ح��ول الئ��ح��ة النخبة
ونظام الالعبين األجانب ،مشيرا ً إلى

أنّ خيارات االتحاد كانت صائبة بهذا
الصدد (اعتماد  3أجانب على أرض
الملعب) .م��ؤ ّك��دا ً بأ ّنه على مسافة
واحدة من جميع األندية.
وحول قضية الخالف بين االتحاد
ون���ادي الحكمة ،ق��ال« :لقد ا ّتخذنا
في الملعب ق��رارا ً حكيما ً بعدم إقفال
نؤجل المباراة
الـ»سكور شيت» ،ولم ّ
لكي ال نهرب إلى األمام .ولقد اجتمعت
اللجنة اإلداري����ة م��ع ن��ص��اب مؤ ّمن
وا ّت��خ��ذت ال��م��ق��ررات وف��ق القوانين،
وهذه المق ّررات ثب ّتتها لجنة الطعون
واالس��ت��ئ��ن��اف المؤ ّلفة م��ن محامين
كفوئين وبإجماع المحامين الخمسة.
وأشار في السياق عينه إلى لقائه
مع المطران بولس مطر الذي أبدى كل
تفهّم للقضية.
وأوض��ح أنّ رئيس الحكمة مارون
غالب طلب منه ع��دم تسليم الكأس
إلى النادي الرياضي في حال فوزه

ف��ي ال��م��ب��اراة ال��س��ادس��ة على ملعب
غزير ،عندها أبلغ نصار إدارة النادي
الرياضي بأنّ تتويج الفريق األصفر
سيتم في قاعة الرئيس صائب سالم
في المنارة في ح��ال ف��از بالمباراة
السادسة .معتبرا ً بأ ّنها سابقة غير
منطقيّة وتتنافى مع أحكام الشرعة
األولمبيّة ،ولك ّنه كان مجبرا ً على القيام
بهذه الخطوة تفاديا ً للمشاكل.
وذك��ر أنّ بطولة الموسم الحالي
كانت ناجحة بكل المقاييس الماليّة
والجماهيريّة والفنيّة واإلعالمية،
وعبّر عن دعمه العتماد ثالثة العبين
أجانب على أرض الملعب في بطولة
ال��درج��ة األول���ى ،وأجنبي واح��د في
الدرجة الثانية ،والعبة أجنبيّة واحدة
في بطولة السيدات .وهذه «السلّة»
تعطي دفعا ً على كافة األصعدة إلى
جانب االهتمام بالفئات العمريّة ،حيث
ستنطلق بطولتها في أيلول المقبل.

