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النجمة ي�شكر جهازه الف ّني والعبيه وجمهوره
واالتحاد ي ّتخذ قرارات قا�سية بحق الأن�صار
في ضوء ما آلت إليه األم��ور بعد
المباراة النهائيّة لبطولة كأس النخبة
الـ 19لكرة القدم ،التي جمعت بين
ناديي النجمة واألنصار على ملعب
المدينة الرياضيّة ،يس ّر إدارة نادي
تتوجه بكل
النجمة الرياضي أن
ّ
التقدير والمحبة للجهاز الف ّني بقيادة
المدير الفني تيتا فاليريو ولالعبي
الفريق الذين كان لهم فضل إحراز
الفوز المتميّز ،وللجمهور العريق
على ما تحلّى به خالل سير المباراة
م��ن روح ري��اض� ّي��ة عالية وال��ت��زام
بقواعدها وأصولها واالكتفاء بإطالق
الهتافات الرياض ّية فقط ،التزاما ً
منه بتوجيهات وتعليمات كل من
اتحاد كرة القدم وإدارة نادي النجمة
ومكتب الجمهور في النادي .إنّ نادي
النجمة إذ يُبدي أسفه الشديد إلطالق
شعارات مؤسفة من قِبل الجمهور
المقابل ،تح ّملها جمهورنا ب��روح
رياضيّة متميّزة من دون أن يلجأ إلى
ردود فعل معاكسة ،كما و ُتبدي إدارة
النادي أسفها لالعتداء الذي تع ّرض له
ح ّكام المباراة ولألضرار التي لحقت
بمدرجات الملعب ،تاركين لالتحاد
ا ّتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع ح ٍّد

حازم لمثل هذه التص ّرفات المؤسفة.
وين ّوه النادي بجهود القوى األمنيّة
من جيش وقوى أمن داخلي واالتحاد
اللبناني لكرة القدم ،مشيدا ً بما صدر
من مواقف عن االتحاد ،ومن قرارات

ا ّتخذتها الجمعيّة العموميّة األخيرة،
وأه ّمها تصريح رئيس االتحاد هاشم
حيدر ،الذي أعلن فيه رفض االتحاد
يمس بمبدأ الشفافية
لكل تص ّرف
ّ
واعتماد تعامل الرشوة ،وأنّ إجراءات

�أبي رميا يطلق �صرخته وينا�شد
خالل اجتماع لجنة ال�شباب والريا�ضة

ّ
بحق كل
صارمة سي ّتخذها االتحاد
مخالف لهذا المبدأ ،سواء من ِقبَل أيّ
العب من العبي األندية وأيّ إداري من
إداريّيها .وعليه ،فإنّ نادي النجمة
يعلن تأييده المطلق لهذا القرار وهذا

التوجه ،كما يُعلن أ ّن��ه سين ّفذ أيّ
ّ
إجراء من إجراءاته تهدف إلى تقويم
األوضاع وتصويبها في هذا النطاق.
هذا ،وتض ّمن التعميم األخير الذي
أص��دره أمس االتحاد اللبناني لكرة
القدم ،جملة من المق ّررات بحق نادي
األنصار ،وأبرزها:
ـ توجيه إنذار ّ
خطي لرئيس النادي
نبيل ب��در ،ال��ذي أطلق تصريحات
قاسية خ�لال برنامج «غ��ول» على
شاشة المنار( ،سندا ً للمادة  1/3من
نظام العقوبات).
ـ تغريم نادي األنصار مليوني ليرة
لبنانية( ،المادة  22 / 1من نظام
العقوبات).
ـ تحميل ال��ن��ادي كلفة إص�لاح
األض�����رار ال��ت��ي ل��ح��ق��ت بالمدينة
الرياضيّة والبالغة  3675000ليرة
لبنانيّة ،باإلضافة إل��ى كلفة عالج
الح َكم المساعد ربيع عميرات وبلغت
 1370000ليرة لبنانيّة.
 إي��ق��اف ع��ص��ام ش��ح��ادة (م��نمؤيّدي النادي) مدى الحياة ومنعه
من دخ��ول المالعب ،وإيقاف العبَي
النادي ربيع عطايا وعلي األتات في
أول مباراة رسميّة.

الحرب الأولمب ّية على رو�سيا م�ستمرة
منع البارالمب ّيين الرو�س من الم�شاركة!
رفضت محكمة التحكيم الرياضيّة الطعن
ال��م��ق�دّم م��ن قِبل روس��ي��ا للسماح لمنتخبها
بالمشاركة في دورة األلعاب البارالمبية التي
ستستضيفها البرازيل الشهر المقبل.
ول��ج��أت روس��ي��ا إل���ى محكمة التحكيم
الرياضيّة بعد أن علّقت اللجنة األولمبيّة
الدوليّة لذوي االحتياجات الخاصة عضويّة
اللجنة البارالمبيّة الروسيّة فيها ،وبالتالي
حرمت منتخب روسيا من المشاركة في دورة
البارالمبياد ،التي ستستضيفها مدينة ريو دي
جانيرو البرازيليّة ما بين  7و  18أيلول المقبل.
وكان رئيس اللجنة البارالمبية الدوليّة

فيليب كرافن قد أعلن قرار استبعاد البارالمبيين
ال�����روس ،ب��داع��ي أ ّن���ه���م ج���زء م��ن فضيحة
ّ
المنشطات ،لتنطلق بعد ذل��ك ردود األفعال
حول هذا القرار من المسؤولين الروس وعلى
جميع المستويات .وفي هذا السياق ،ص ّرح
مف ّوض وزارة الخارجيّة الروسيّة قسطنطين
دولغوف ،بأنّ قرار محكمة التحكيم الرياضيّة
رف��ض الطعن ال��م��ق�دَّم م��ن ِق��ب��ل روس��ي��ا يثير
تساؤالت جديّة من منظور حقوق اإلنسان.
وأض��اف دول��غ��وف« :أو ّد النظر في عيون
الناس الذين ا ّتخذوا هذا القرار .كيف ينظرون
ل��م��س��أل��ة ح��م��اي��ة ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي

ّ
أتدخل وال أريد
االحتياجات الخاصة؟ أنا ال
التعليق على أ ّي��ة أح��داث رياضية ،ولكن من
منظور حقوق اإلن��س��ان ،ه��ذه ال��ق��رارات تثير
تساؤالت جديّة» .من جهته ،رأى رئيس لجنة
التربية البدنيّة والرياضة في مجلس الدوما
دي��م��ت��ري سفيشيف ،أنّ «محكمة التحكيم
الرياضيّة في ل��وزان أظهرت وقاحة ال مثيل
لها» ،ث ّم أضاف معربا ً عن استيائه« :وقاحة
ْ
يسبق لها مثيل وان��ع��دام للمبادئ بشكل
لم
واض��ح ،ال أستطيع فهم كيف يمكن استبعاد
ال��ن��اس ال��ذي��ن أثبتوا بشجاعتهم الحق في
الحياة .إ ّنه مج ّرد عمل غير إنساني .أ ّيا ً كان

اسم هذه المحكمة ،فهي محكمة غير إنسانيّة.
يمكنك معاقبة المسؤولين والمد ّربين ،ولكن ال
يجب بأيّ حال من األحوال معاقبة الرياضيّين،
وعندما تنظر إلى ما يقومون به ،على الرغم من
المصاعب والشدّة ،يجب رفع القبّعة أمامهم،
وي��ج��ب فقط اح��ت��رام ه���ؤالء ال��ن��اس» .ورأى
سياسي
آخ��رون أنّ وراء ه��ذه الخطوة عمل
ّ
مدفوع األجر ،فيما وصف نائب رئيس مجلس
ال��دوم��ا إيغور ليبيديف اللجنة البارالمبية
الدولية ،بأنها «فاقدة العقل والحكمة ،لكونها
تتع ّمد تهميش روسيا في الساحة الرياضيّة
بُغية افتعال فوضى سياسيّة رياضيّة».

عقدت لجنة الشباب والرياضة اللبنانية جلسة قبل
ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون
أبي رميا ،وبحضور وزير الشباب والرياضة العميد عبد
المطلب حناوي ،والن ّواب :علي المقداد ،دوري شمعون
وف��ادي األع��ور .كما حضر المدير العام ل��وزارة الشباب
والرياضة زيد خيامي.
وبعد انتهاء الجلسة ،أوض��ح أبي رميا أ ّن��ه ّ
«اطلعنا
جيّدا ً على المرسوم رقم  319الذي أ ّقره مجلس الوزراء،
والذي ّ
ينظم عمل وزارة الشباب والرياضة .وبعد نقاش
مستفيض مع معالي الوزير والمدير العام ،تبلّغنا من
الوزارة بوجوب وجود  176مف ّوضا ً في المالك ،ليقوموا
بمها ّمهم وملء كل الفراغ .واآلن ،ث ّمة  48وظيفة من أصل
 ،116وتعاني الوزارة كثيرا ً في ظ ّل هذا الفراغ وال تستطيع
القيام بمها ّمها .وطلبنا من معالي الوزير أن يسأل األمانة
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العا ّمة لمجلس ال��وزراء عن التحضير لمباراة من خالل
مجلس الخدمة المدنيّة ،لملء الشغور داخل وزارة الشباب
والرياضة.
وتابع« :في الوقت نفسه ،أقول إنّ ث ّمة  24ألف وظيفة
اآلن في مالك الدولة ،وث ّمة  7آالف وظيفة فقط مؤ ّمنة،
والفارق أكثر من  17ألفا ً من الوظائف الشاغرة في مالك
ال���وزارات واإلدارة العامة ،وبعدها نصرخ أنّ شبابنا
عاطلين عن العمل والدولة هي المسؤولة ولديها  17ألف
مركز شاغر ،وال تقوم بواجبها لتمأل هذا الفراغ .وهذا دليل
على تقاعس الدولة اللبنانيّة وإهمالها اتجاه مواطنيها».
أض��اف« :دخلت من ب��اب لجنة الشباب والرياضة
إلطالق هذه الصرخة ،وأتم ّنى على مجلس ال��وزراء ومن
رئيسه تمام سالم أن يأخذ هذا الموضوع في االعتبار
لتقوم الدولة بمها ّمها الوظيفيّة».

«معدنلي» يزداد بريق ًا في الفيلبين
م�سج ًال  8ثالثيات في مباراة واحدة
ّ

ّ
التحدي لل�س ّباح م�شهور فرحات
الإعالن عن رحلة
في م�ؤتمر �صحافي م�شترك بين بلديّتي �صيدا والغبيري
في سياق اإلعالن عن «رحلة التحدّي» التي سيقوم بها السبّاح
مشهور فرحات يوم الثالثاء المقبل ،الواقع في  30آب الحالي
برعاية وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي،
عُ قد في مق ّر بلدية صيدا مؤتمرا ً صحاف ّيا ً مشتركا ً بين بلدية صيدا
مم ّثلة برئيسها المهندس محمد السعودي ،وبلدية الغبيري مم َّثلة
برئيسها األستاذ معن منير خليل ونائب الرئيس أحمد الخنسا
ورئيس اللجنة الرياضيّة األستاذ ماهر سليم ،وبحضور أعضاء
المجلسين البلديّين في صيدا والغبيري إلى فعاليّات رياضيّة
واجتماعيّة وكشفيّة.
في التفاصيل ،وبعد الوقوف للنشيد الوطني وكلمة تعريفيّة
بالحدث المرت َقب من ِقبَل األستاذ إبراهيم وزنه ،ألقى السعودي
رحب فيها بالخليل والوفد البلدي المرافق وبالبطل فرحات،
كلمة ّ
آمالً أن يو َّفق في مه ّمته الرياضيّة ،معلنا ً أنّ بلدية صيدا ستبقى
داعمة للنشاطات الرياضيّة ،داعيا ً إلى مزيد من التعاون في
المستقبل.
توجه خليل بالشكر إلى رئيس وأعضاء بلدية
من جهته،
ّ
صيدا بوابة الجنوب وخزان الرياضيّين ،معلنا ً عن رغبته برفع
مستوى التنسيق والتعاون بين البلديات وخصوصا ً في الجانب
الرياضي ،متم ّنيا ً لفرحات التوفيق في مسيرته الرياضيّة وفي
تدريب أجيال من أبناء البلدة لمواصلة رحلة التأ ّلق الرياضي
في مجال السباحة ،آمالً أن يك ّرر «رحلة السباحة» من صور
إلى بيروت في السنة المقبلة .كما شرح األستاذ ماهر سليم
ّ
ومحطاته وتفاصيله
حول السباق في  30آب وأهدافه الوطنيّة
التنظيميّة ،لينهي السبّاح فرحات بكلمة شكر فيها بلدية الغبيري
على اهتمامها وسعيها الدائم لتنشيط الحركة الرياضيّة في
البلدة.

يواصل النجم السوري ميشيل
معدنلي تأ ّلقه في منافسات الدوري
الفيلبيني لكرة السلّة ،حيث تم ّكن
ّ
مؤخرا ً من قيادة فريقه «تي أن تي
كاتروبا» إلى تحقيق فوزه السادس
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ،ل��ي��ت��ص �دّر بطولة
الدوري الفيلبيني برصيد كامل من
النقاط ومن دون أيّة خسارة.
وساهم معدنلي الذي يلعب في

لو�س �أنجلو�س ليكرز يدعم �صفوفه بجيانليان

منتخب الكرة ال�شاطئ ّية يخ�سر �أمام عُ مان في ال�صين
فش َل المنتخب اللبناني لكرة القدم الشاطئيّة في الثأر من نظيره
العُ ماني بطل آسيا ،الذي حرمه سابقا ً من التأهّ ل إلى المونديال،
وخسر مجدّدا ً أمامه في افتتاح بطولة أوردوس الصينية التي
تستمر لثالثة أيام .عجز المنتخب اللبناني مجدّدا ً أمام نظيره
العماني وخسر بهدفين لهدف في الوقت اإلضافي ،بعد تعادلهما
بهدف لمثله في الوقت األصلي.
وجاءت خسارة المنتخب اللبناني قبل  50ثانية على نهاية
الوقت اإلضافي ،علما ً أ ّنه افتتح التسجيل عن طريق أحمد جرادة
في الشوط األول ،قبل أن يعادل المنتخب العماني في الشوط

مركز الجناح بفوز فريقه في الجولة
السادسة من بطولة ال��دوري على
ح��س��اب ف��ري��ق فونيكس بنتيجة
سجل  30نقطة
( 124ـ  ،)117حيث ّ
بينها  8ثالثيات من  12تسديدة،
ون�����ال ج���ائ���زة أف���ض���ل الع����ب في
المباراة .كما ّ
حطم الرقم القياسي
المسجلة في
الثالثيات
ف��ي ع��دد
ّ
مباراة واحدة في الدوري الفليبيني.

والجدير ذكره ،أنّ معدنلي سبق له
أن احترف في الصين لثالث سنوات
( 2012ـ  ،)2015قبل أن ينتقل
إل��ى الفيلبين لينض ّم إل��ى صفوف
فريق «نيكس رود ووريرز» ،ث ّم إلى
فريقه الحالي .مع اإلش��ارة إلى أ ّنه
العربي الثالث في الدوري الفيلبيني
بعد األردن ّيّين أسامة دغلس وعماد
فحوش.

الثاني من ضربة جزاء ،وفي الشوط الثالث تبادل المنتخبان
السيطرة وإضاعة الفرص.
ولم يتغيّر الحال في الشوط اإلضافي حتى الدقيقة األخيرة
عندما خطف المنتخب العماني إصابة ال��ف��وز ،قبل أن يهدر
اللبنانيّون فرصتين ثمينتين للتسجيل.
وبهذا فق َد المنتخب اللبناني فرصة المنافسة على المراكز
األولى ،وسينتقل للّعب على المراكز « 5ـ  6ـ  7ـ  »8أمام صاحب
األرض المنتخب الصيني.
وأعرب المدير الفني للمنتخب البرازيلي أليكس براغا عن رضاه

«ملك الجمال»
العب ال�شانفيل بول �إ�سكندر
أحرز العب كرة السلّة بول إسكندر لقب ملك جمال لبنان للعام  ،2016خالل
الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان يوم السبت الماضي .وكان إسكندر ،الذي
يعمل مد ّربا ً للّياقة البدنية ويدرس الحقوق ،وهو من قرية بتدعي في شمال
لبنان ،من أبرز الالعبين الصاعدين في لبنان ضمن صفوف فريق الشانفيل،
حتى أ ّنه شارك مع منتخب لبنان في العام .2012
ولعب إسكندر في آخر موسمين ضمن أندية الدرجة الثانية .وال ّ
شك أنّ
إح��رازه للقب «ملك جمال لبنان» سيفتح أمامه مجاالت جديدة وبعيدة عن
لعبة كرة السلّة ،ويبدو أنّ الوجهة المقبلة ستكون مشاركته في «فيديو كليبات
األغاني».

التا ّم عن المستوى الذي قدّمته المجموعة ،وأ ّكد أنّ فريقه لعب
بتكتيك جيد ،وأنّ مستوى الالعب اللبناني رائع فن ّيا ً وتكتيك ّياً،
ووعد بالمنافسة قريبا ً قار ّيا ً ودولياً.
رئيس بعثة المنتخب اللبناني ومساعد المدير الفني خالد
وص ّنفت من األفضل ،وأنّ
برجاوي ،رأى أنّ المباراة كانت جيدة ُ
المستوى كان رائعا ً من المنتخب الوطني« ،ولك ّننا عانينا نقصا ً
عددياً ،إضافة إلى إصابة حسين عبدالله» ،وأ ّكد أنّ تكتيكات
المد ّرب البرازيلي أليكس براغا كانت واضحة ،ولكن الحظ عاند
العبينا مجدّداً.

ع ّزز فريق لوس أنجلوس ليكرز
األميركي صفوفه بالعمالق الصيني
يي جيانليان في ظ ّل سعي الفريق
الس��ت��ع��ادة أم���ج���اده ال��غ��اب��رة في
الدوري األميركي.
وتأ ّلق يي ( 28عاماً) في أولمبياد
ريو دي جانيرو ،حاصدا ً  20.4نقطة
و 6.6متابعات كمعدّل في المباراة
الواحدة ،رغم خروج منتخب بالده
الصين من دور المجموعات بخ ّفي
حنين عقب تج ّرعه خمس هزائم أمام
الواليات المتحدة وفرنسا وفنزويال
وأستراليا وصربيا توالياً.
وذكر العب ليكرز السابق ومدير
الفريق الحالي ميتش كوبشكاك،
إزاء ال��ت��ع��اق��د م��ع ي���ي« :تغمرنا
السعادة لض ّم العب من طينة مميّزة.
نتطلّع ُقدُما ً لولوجه أسوار المعسكر
التدريبي ،ونأمل أن يمنح المجموعة
الزخم الالزم».
ورفض ليكرز اإلفصاح عن قيمة أو
مدّة العقد ،في ظ ّل سعي أبناء والية
كاليفورنيا لتدعيم صفوفهم غداة
اعتزال النجم الكبير كوبي براينت،

واحتالل الفريق المركز األخير ضمن
منافسات المنطقة الغربيّة الموسم
ال��م��ن��ص��رم .واس��ت��ه � ّل ال��ع��م�لاق يي
( 2.13م و 117كلغ) مسيرته في
عالم الكرة البرتقالية مع غواندونغ
ساوثرن تايغرز الصيني (-2002
 ،)2007ونجح بعدها ف��ي ول��وج
أس��وار ال��دوري األميركي لمحترفي
كرة السلّة من بوابة عملية انتقاء
الالعبين (دراف��ت) في العام 2007
من قِبل ميلواكي باكس ،وبعدها

ارت���دى قميص نيوجرسي ناتس
( ،)2010-2008وواشطن ويزاردز
األميركيّين ( ،)2011-2010ومن
ث ّم عاد إلى ناديه القديم غواندونغ
 ،2011وع���اد وح� ّ
��ط ال��رح��ال في
داالكس مافريكس األميركي (،)2012
قبل أن يعود أدارجه مرة ثالثة إلى
غواندونغ ( ،)2016-2012وها
هو يو ّقع عقدا ً مع ل��وس أنجلوس
ليكرز حامل لقب ال��دوري األميركي
للمحترفين  16مرة.

برافو ر�سم ّي ًا في �صفوف مان�ش�ستر �سيتي
وجوهارت غير مرغوب به من غوارديوال
كشفت تقارير صحافية إنكليزيّة عن أنّ التشيلي كالوديو
برافو ،حارس مرمى برشلونة ،سينتقل رسميا ً إلى صفوف
فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي خالل اليومين المقبلين.
وقالت شبكة «سكاي سبورت» أمس الثالثاء ،إنّ «برافو
رسمي،
سينتقل إلى صفوف السيتيزن غدا ً الخميس بشك ٍل
ّ
وذل��ك بعد إتمام الفحوصات الطبيّة وتوقيع العقود»،
مشير ًة إلى أنّ «قيمة الصفقة ،ستصل إلى  17مليون جنيه
إسترليني».

وأعلن بيب غوارديوال ،المدير الفني الجديد للسيتيزن،
رغبته في التعاقد مع برافو لتدعيم مركز حراسة المرمى،
لعدم اقتناعه بحارس مرمى الفريق جو هارت الذي اقترب
من الرحيل عن صفوف النادي اإلنكليزي.
وتل ّقى ه��ارت ع��دّة ع��روض م��ن إيفرتون اإلنكليزي
وإشبيلية اإلسباني وبوروسيا دورتموند األلماني ،من
أجل الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي ،لك ّنه لم يحسم
وجهته المقبلة لغاية اآلن.

