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و�صول العلم الأولمبي �إلى طوكيو

ن�شاط ملحوظ في حركة انتقال الالعبين
القا�ضي لل�سالم والق�صا�ص لل�صفاء والنجمة يختبر

شهد األسبوع الحالي ارتفاع ملحوظ في
بورصة انتقاالت الالعبين المحليّين ،فبعد
غيابه ع��ن تمارين فريقه النجمة منذ فترة
طويلة ،ظهر العب وسط نادي النجمة حسن
القاضي فجأة وهو ينض ّم رسميا ً إلى صفوف
نادي السالم زغرتا ،وأشار مصدر سالمي إلى أنّ
انتقال الالعب جرى تحت عنوان اإلعارة لموسم
واحد ،فيما كان القاضي يرغب بالمزيد نتيجة
سوء عالقته مع المد ّرب الروماني تيتا فاليريو.
ومن المتو ّقع أن ير ّد القاضي على فريقه السابق
السعي الجاد إلثبات ذاته في الدوري
من خالل ّ
المقبل .وفي الوقت ال��ذي ج �دّد الالعب بشار

المقداد عقده مع النجمة ،ارتأى الالعب محمد
قاسم االنتقال من القلعة النبيذيّة إلى وطى
المصيطبة ملتحقا ً بصفوف فريق الصفاء ،وفي
آخر المستجدّات الصفاوية أيضا ً عودة الالعب
المخضرم محمد قصاص إلى صفوفه بعد فراق
طال لسنوات ،ربما لقناعة المد ّرب إميل رستم
بفعاليّة القصاص على الرغم من تقدّمه بالسن
( 38عاماً).
وع��ل��ى جبهة العهد ،ال���ذي ال زال جهازه
الفني يغربل في الوافدين األجانب بُغية حسم
الخيارالنهائي ،وفي جديده السعي الستقدام
مهاجم منتخب توغو كومي أغويدي ( 24عاماً)،

وال��ذي من المتو ّقع وصوله خ�لال الساعات
المقبلة ،وسبق ألغ��وي��دي أن خ��اض تجارب
احترافيّة في بنين وبوركينا فاسو وغانا ،وهو
من األسماء الثابتة في تشكيلة منتخب بالده.
وف���ي س��ي��اق م� ّت��ص��ل بعمليات التدعيم
األجنبي ،اختبر فريق النجمة قلب دفاع منتخب
قيرغيزستان لكرة القدم تاميرالن كوزوباييف،
وذلك في المباراة الوديّة التي جمعته مع فريق
طرابلس ،وانتهت بالتعادل .1 - 1
وظهر كوزوباييف ،الذي التحق بتدريبات
ال��ن��ج��م��ة ق��ب��ل أي����ام ،وس��ي��ح � ّل ق��ل��ب ال��دف��اع
القيرغيزستاني ،في حال نجاحه في االختبارات،

وصل العلم األولمبي إلى العاصمة
اليابانية طوكيو ،التي ستستضيف
أولمبياد  ،2020من البرازيل برفقة
محافظ طوكيو ،والبعثة األولمبيّة
اليابانيّة التي شاركت في أولمبياد
«ريو .»2016
وه��ب��ط��ت ط��ائ��رة ع��م��دة طوكيو
يوريكو كويكى ،والبعثة الرياضيّة
ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي أول��م��ب��ي��اد «ري��و
 ،»2016ف��ي م��ط��ار ه��ان��ي��دا في
ال��ع��اص��م��ة ط��وك��ي��و ،ص��ب��اح أم��س
األربعاء.
وتسلّمت ع��م��دة طوكيو ال��راي��ة

نديم حكيم ّ
مجدد ًا في ال�ساحة ال�س ّلوية
عبر «نادي بيروت الريا�ضي»

رادولوفيتش الالعبين في مسته ّل التدريب ،وأوضح الغاية من
الحصتين التدريبيّتين التمهيديّتين ،قبل االلتحاق بمعسكر
ّ
قصير ب��دءا ً من ظهر االثنين المقبل ،حيث سينض ّم إليه باقي
زمالئهم المرتبطين بأندية خارجيّة.
وطلب رادولوفيتش من الالعبين التعاون والتركيز ،وال سيّما
أ ّنهم مقبلون على انطالق الموسم الكروي الرسمي .ورفع وتيرة
اللياقة تدريجيا ً سيساهم في تط ّور أدائهم ،ما سينعكس إيجابا ً
على المستوى العام ،آخذا ً في االعتبار أنّ بعضهم يتد ّرب أيضا ً
استعدادا ً لكأس السوبر ،ومسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
وشمل المران فواصل قصيرة من اللياقة والتح ّرك بالكرة

وتمريرها ،وتسديدا ً من ّوعاً.
وهنا الالعبون المشاركون:
مهدي خليل ،أحمد التكتوك ،علي حالل ،وليد إسماعيل ،محمود
كجك ،علي حمام ،محمد زين طحان ،معتز بالله الجنيدي ،نور
منصور ،ماهر صبرا ،حسن أومري ،هيثم فاعور ،أحمد جلول،
ربيع عطايا ،حسن شعيتو ،غازي حنيني ،محمد حيدر وعمر
الكردي.
وبدءا ً من  27الحالي سيلتحق المحترفون في الخارج ،وهم:
ج��وان العمري ،عدنان حيدر ،حسن معتوق ،ه�لال الحلوي
وحسن سعد.

بالتر يلعب ورقته الأخيرة في معركة �إثبات براءته
تقدّم السويسري جوزيف بالتر باستئناف
أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ،عقب
إيقافه من قِبل لجنة األخالق المستقلّة التابعة
للفيفا ،والذي ترأّسه من العام  1998ولغاية
 ،2015لمدة  8سنوات ،ث ّم ُخ ّفضت العقوبة إلى
 6سنوات من قِبل غرفة االستئناف .وسيمثل
بالتر ( 80عاماً) شخص ّيا ً أمام «كاس» اليوم
الخميس ،مثلما أورد المتحدّث باسمه توماس
رنغلي أوائل آب الحالي.
وجاء قرار اإليقاف بعد دفعة غير مشروعة
في العام  2011من بالتر إلى رئيس االتحاد
االوروب��ي السابق الفرنسي ميشال بالتيني،
الذي أوقف معه ،تصل قيمتها إلى  1.8مليون
ي��ورو ع��ن عمل اس��ت��ش��اري ق��ام ب��ه الفرنسي
لمصلحة الفيفا بين  1999و 2002وفق عقد
شفهي.
وأُوق���ف بالتر ع��ن ممارسة أيّ نشاط في
شباط الماضي قبل انتخاب جياني إنفانتينو
رئيسا ً ج��دي��دا ً لالتحاد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم
خلفا ً لمواطنه بالتر ،علما ً بأنّ «كاس» عينها
المتخصصة بحل النزاعات الرياضيّة ومق ّرها
ّ
ل��وزان ،خ ّفضت عقوبة اإليقاف بحق أسطورة
كرة القدم الفرنسية السابق ميشال بالتيني إلى

 4سنوات في أيار الماضي.
ودف��ع بالتر وبالتيني ببراءتهما من ال ّتهم
المنسوبة إليهما ،وأ ّكدا أنّ الدفعات جاءت بنا ًء
على عقد شفهي .وذكر بالتر لوكالة «فرانس
برس» أنّ الفيفا أبرم عقدا ً شفهيا ً مع بالتيني.
وتابع الرجل األق��وى في االتحاد الدولي لكرة

القدم على امتداد  17عاما ً حديثه قائالً« :ال
نصدّق ذلك أبداً .لسنا كذبة ،هنالك إمكانيّة ألن
تتأ ّكد المحكمة من أنّ ث ّمة عقد قد أُبرم بالفعل».
وأ ّكد بالتر في وقت سابق براءته ،قائالً« :أنا
لست فاسداً» ،مضيفاً« :سيت ّم توضيح كل هذا،
وأنا مقتنع  100في المئة أ ّنه لن يكون هناك

ّ
التحدي» لفرعون
الرا�سينغ يُهدي «ك�أ�س
وفرح وحجيج و�سعيد ي َِعدونه بالمزيد
استقبل وزير السياحة والرئيس
الفخري ل��ن��ادي الراسينغ ميشال
فرعون في دارت��ه وف��دا ً من النادي
برئاسة جورج فرح واألعضاء ،وقد
رافقه الجهاز الفني للفريق والالعبون
لمناسبة إح��رازه��م ك��أس التحدّي،
حيث قدّموا له الكأس عربون شكر
ومحبة ووفاء.
وأش�����اد ف���رع���ون خ��ل�ال ال��ل��ق��اء
باإلنجاز الذي ح ّققه الفريق ،مؤ ّكدا ً
أ ّن��ه« :ما كان ليتح ّقق لوال العزيمة
واإلي��م��ان واإلخ�ل�اص المتفاني من
قِبل الالعبين ،وهذا ليس غريبا ً عن
العبي هذا النادي البطل» .ث ّم خاطب
الالعبين« :أيها األبطال ،أحيّيكم على
ما قدّمتموه من جهد وعرق على أرض
الملعب ،لكن المهمة لم تنت ِه وعليكم
منصات
مواصلة العطاء لنصل إلى
ّ
التتويج ونحرز ألقابا ً أخرى» .وتابع
ف��رع��ون« :ك��م��ا أث � ّم��ن ال���دور الكبير
الذي يلعبه الجهاز الفني ،من دون
أن ننسى الجهود الجبّارة للّجنة
اإلدارية ووقوفها إلى جانب العبيها،
فإلى األمام أيها األبطال ،وإلى نصر
جديد يح ّقق أحالمكم وأحالم محبّيكم
ومشجعيكم الكثر».
ّ
ث ّم تحدّث رئيس نادي الراسينغ
جورج فرح ،الذي ث ّمن «ال��دور الذي

يلعبه ال��وزي��ر فرعون منذ سنوات
طويلة ،حيث ال ي��زال يقدّم الغالي
وال��ن��ف��ي��س م��ن أج���ل إب��ق��اء ال��ن��ادي
التاريخي بين ال��ف��رق الكبيرة في
لبنان» ،واعدا ً بمزيد من االنتصارات
وبتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
كما كانت كلمة للمدير الفني موسى
ح��ج��ي��ج ،ال���ذي ق���ال« :إنّ الفريق
وصل إلى مستوى جيد ،وال تراجع
بعد اليوم» .مضيفاً« :البداية كانت

م��ع ك��أس ال��ت��ح �دّي ،ول�� َم ال! ألقاب
إضافيّة في المستقبل ،حيث تنتظرنا
مسابقات أخ��رى كبطولتي ال��دوري
والكأس ،وهذا يتطلّب تكاتفا ً وجهدا ً
كبي َرين من الجميع».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ق���دّم ق��ائ��د فريق
الراسينغ سيرج سعيد الكأس إلى
ال��وزي��ر ف��رع��ون ،واع����دا ً بمزيد من
األلقاب بعد فترة انقطاع طويلة جدا ً
تجاوزت الـ 46عاماً.

استضافة ألعاب أولمبيّة رائعة،
�ي ال��ذي
مثلما يرمز العلم األول��م��ب� ّ
وصل للت ّو».
وح��ص��دت ال��ي��اب��ان  12ميدالية
ذه��ب� ّي��ة ،وه��ي أف��ض��ل حصيلة لها
منذ العام  ،2004واحتلّت المركز
السادس في الترتيب العام برصيد
 41ميدالية ( 12ذهبيّة 8 ،فضيّة،
 21برونزية) .وسبق لليابان أن
استضافت دورة األلعاب األولمبيّة
الصيفية ف��ي ال��ع��ام  ،1964وذل��ك
بعد أقل من عشرين عاما ً على انتهاء
الحرب العالميّة الثانية.

مح ّل التونسي رض���وان الفالحي ف��ي الخط
الخلفي لفريق النجمة .وسبق لكوزوباييف
( 22عاماً) أن لعب في بالده لفرق ألغا وأالتو
ودوردوي بيشكيش ،واحترف في غرانيتاس
وسيوليا الليتوانيين ودينا الصربي.
وعلى صعي ٍد آخر ،ارت��أى االتحاد اللبناني
لكرة القدم تحديد الساعة الخامسة من عصر
السبت المقبل ( 27آب الحالي) ،إلقامة مباراة
كأس السوبر التي ستجمع بين فريقي النجمة
(بطل الكأس) والصفاء (بطل ال��دوري) على
ملعب المدينة الرياضيّة ،علما ً بأ ّنها كانت
محدّدة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

 18العب ًا في التمرين الأول لمنتخب لبنان
والمحترفون في الخارج �سيلتحقون تباع ًا
ش��ارك  18العبا ً في الحصة التدريبيّة التمهيديّة األول��ى
لمنتخب لبنان الوطني بكرة القدم التي أُجريت على ملعب
الحصة الثانية
بيروت البلدي ،ث ّم خاض الالعبون أنفسهم
ّ
أم��س األرب��ع��اء على الملعب عينه ،وتأتي ه��ذه التمارين في
إطار االستعدادات للمباراتين الدوليّتين الوديّتين المق ّررتين
أمام األردن يوم األربعاء المقبل ( 31آب الحالي) على ملعب
المدينة الرياضيّة ،ومن ث ّم أمام أفغانستان يوم االثنين الواقع
في  5أيلول المقبل على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في
طرابلس.
والتقى الجهاز الف ّني للمنتخب بقيادة المونتينيغري ميودراغ

األولمبيّة من رئيس اللجنة األولمبيّة
الدوليّة ،األلماني توماس باخ ،يوم
األح���د ال��م��اض��ي ،وذل���ك ف��ي الحفل
الختامي لفعاليات النسخة الـ31
ل��دورة األلعاب األولمبيّة الصيفيّة
ال��ت��ي احتضنتها مدينة ري��و دي
جانيرو.
وق��ال��ت ك��وي��ك��ي ،ال��ت��ي ان ُتخبت
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ب��ع��د اس��ت��ق��ال��ة
الحاكمين السابقين بسبب فضائح،
للصحافيين ،بعد أن ل ّوحت بالعلم
أثناء هبوطها من الطائرة في مطار
هانيدا« :لنعمل مع الجميع من أجل

15

أيّ شيء ضدي» .ويتو ّقع أن تنتهي المداوالت
القانونية في المحكمة خالل يوم واح��د ،لكن
القرار النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل
عدة أسابيع .وأعلن الفيفا في وقت سابق أنّ
بالتر والمساعدين السابقين ل��ه ،الفرنسي
جيروم فالك واأللماني ماركوس كاتنر ،تقاسموا
 80مليون دوالر من أجل «الثراء الشخصي»
عبر عقود وتعويضات خالل األع��وام الخمسة
الماضية.
وأُقيل فالك من منصبه في االتحاد الدولي
بسبب قضيّة بيع تذاكر في السوق السوداء،
وأوق��ف  12عاما ً عن أيّ نشاط مرتبط بكرة
القدم .وأوق��ف كاتنر في أيارالماضي بسبب
«انتهاكات» مرتبطة بوظيفته ،ث ّم اس ُتبعد من
منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول
فوري .وفي السياق عينه ،ا ّتهم االدّعاء األميركي
شى
 40مسؤوال ً وإدار ّي���ا ً في الفيفا بتل ّقي ُر ً
بعشرات ماليين الدوالرات ،ما تسبّب بفضيحة
مد ّوية ضربت االتحاد الدولي لكرة القدم في
الصميم .وطالب القاضي الفدرالي األميركي
رايموند دي��ري ،المكلف بقضية الفساد التي
طالت أعضاء سابقين في الفيفا ،ببدء المحاكمة
في خريف  2017على أبعد تقدير.

«الفيفا» يعترف باالتحاد الكويتي
ّ
التدخل الحكومي
م�شترط ًا عدم
جدّد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعترافه باالتحاد الكويتي
للّعبة ،معلنا ً رفضه في الوقت ذات��ه للقانون الرياضي الجديد في
الكويت ،وعلى الفور حذا االتحاد اآلسيوي للّعبة حذو الفيفا أيضاً.
وكانت اللجنة األولمبيّة الدوليّة ا ّتخذت الموقف ذاته في  19آب
الحالي ،إذ أ ّكدت رفضها للقانون الجديد للرياضة في الكويت ،وجدّدت
اعترافها باللجنة األولمبيّة الكويتيّة الحاليّة .وأوضح االتحاد الكويتي
أ ّنه تل ّقى رسالة من الفيفا ،جاء فيها أ ّنه «لن يعترف بأي قرار ت ّتخذه
الحكومة الكويتيّة ،ويرتكز على القانون الجديد ( )2016/34الذي
يتعارض مع أنظمة الفيفا واالتحاد اآلسيوي واالتحاد الكويتي».
وأضاف «أنّ الفيفا يؤ ّكد اعترافه باالتحاد الكويتي الحالي برئاسة
الشيخ طالل الفهد ،وباألمين العام الحالي سهو السهو واألعضاء
المنتخبين» ،مؤ ّكدا ً «استمرار إيقاف الكويت» .من جهته ،جاء في
بيان لالتحاد االسيوي «أنّ االتحاد يراقب عن كثب التط ّورات المتعلّقة
باالتحاد الكويتي ،وسيكون على تعاون مستمر مع الفيفا لمعالجة
الموضوع ،وفي هذا الوقت ،فإنّ االتحاد اآلسيوي والفيفا يواصالن
اعترافهما باالتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طالل الفهد الصباح».
وتابع «أنّ القانون الرياضي الجديد سيزيد األمور سوءاً ،وسيسمح
ّ
بالتدخل في شؤون المنظمات الرياضيّة
للسلطات الكويتيّة الحكومية
الوطنية ومنها االتحاد الكويتي».
وكان مجلس األمة الكويتي (البرلمان) قد أق ّر في  19حزيران الماضي
تعديالت على القوانين الرياض ّي ُة ُتتيح للحكومة ح ّل اللجنة األولمبيّة
المحليّة واالتحادات واألندية الرياضيّة.
وأص��در األمين العام لالتحاد الكويتي سهو السهو ب��دوره بياناً،
جاء فيه« :لم يخرج خطاب الفيفا عن المضامين الرئيسيّة لخطاباته
السابقة ،ولم يخرج عن اإلطار العام المعمول به مع دول أخرى في مثل
ّ
التدخل الحكومي ،وأ ّكد اعترافه بنا كجهة مسؤولة عن كرة القدم
حاالت
في دولة الكويت».

من منطلق حياته الرياضيّة ،وهو
ال��ذي لعب كرة السلّة لفترة طويلة
أي��ام ال��دراس��ة ،وفي ضوء تن ّقله في
خدمة لعبة كرة السلّة عبر عدّة مواقع
إداريّة تصدّى لها بروح المسؤولية،
ها هو نديم حكيم رئيس نادي الحكمة
السابق يعود إلى الواجهة بعدما أقدم
على ش��راء رخصة ن��ادي هوبس –
صور ،أحد أبرز المنافسين في بطولة
لبنان ألندية الدرجة الثانية.
صحة
وفي ا ّتصال مع حكيم ،أ ّكد
ّ
الخبر المتداول في الشارع السلّوي،
وأشار إلى نيّته بتغيير اسم النادي،
ليصبح «نادي بيروت الرياضي» ،في
حال كانت الفرصة متاحة لدى دوائر
وزارة الشباب والرياضة .ونفى حكيم
أن يكون بصدد إطالق اسم «الحكمة
ص��ور» ،لك ّنه كشف في الوقت عينه
عن سعيه الجا ّد لتأسيس ناد يحمل
اسم «الحكمة ـ عين سعاده» ،لك ّنه
سيكون فقط للمشاركة في بطوالت
الفئات العمريّة وليس للصعود إلى
الدرجة االولى.

حكيم ال��ذي ت��رأّس ن��ادي الحكمة
لعامين قبل أن يقدّم استقالته عقب
مشاكل داخليّة ،أشار إلى أنّ عودته
هي «من أجل أن يتسلّى بعدما كانت
تجربته مع الحكمة صعبة ومع ّقدة».
وأض���اف« :نريد االهتمام باألجيال
ال��ص��اع��دة ،وأن ن��م��ارس ك��رة سلّة

صحيحة وشفافة ،ال ضغط علينا
لتحقيق أيّ ه��دف م��ا ،لكن ال حدود
لنا ،وكل االحتماالت واردة بما فيها
الصعود إل��ى دوري األض���واء ،لكنّ
األولويّة لدينا اآلن هي تأسيس قاعدة
صلبة للنادي عامودها الفقري الفئات
العمريّة».

نا�شئات كرة الطاولة �إلى تون�س
يشارك لبنان في البطولة العربية الـ 25الخاصة
بالمنتخبات الوطنيّة في لعبة ك��رة الطاولة ،والتي
ستستضيفها تونس في مدينة حمامات من  24إلى  29آب
والمخصصة لفئة اإلناث دون  15سنة .وتأ ّلفت
الحالي،
ّ
البعثة اللبنانيّة من الالعبات :ليتيسيا ع��ازار ،جينيفر

خياط ،تاليا عازار وكريستي عريضة.
وسيرافق البعثة رئيس لجنة محافظة الشمال كابي
عريضة ،والكابتن سمير خياط بصفته مد ّرباً .وكانت
القرعة قد أوقعت لبنان في مجموعة ض ّمته إلى تونس
البلد المضيف ،مصر ،الجزائر وقطر.

بلهوان في دورة التطوير لنخبة ح ّكام �آ�سيا
انض ّم حكم ك��رة القدم للصاالت
خليل بلهوان إل��ى مجموعة نخبة
ح ّكام قارة آسيا ،عقب مشاركته في
دورة التطوير التي أقامها االتحاد
اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم لمدة  5أي��ام
في العاصمة الماليزية كوااللمبور.
وتواجد في الدورة  6ح ّكام آسيويين
فقط ،وذلك من أصل  29حكما ً كانوا

ّ
مرشحين لدخول دائرة النخبة ،قبل
أن يت ّم اختيار ستة بينهم لخوض
االخ��ت��ب��ارات األخ��ي��رة ،التي أعقبها
اختيار  5ح ّكام فقط بينهم بلهوان،
لكي ينض ّموا إلى الئحة النخبة.
وتر ّكزت االختبارات على قوانين
اللعبة وجلسات الفيديو واالختبارات
العملية على أرض الملعب ،والتي

برز فيها بلهوان بشك ٍل كبير من خالل
منحه «جيد جداً» كعالمة أداء.
وب���ه���ذا ال��ن��ج��اح ،ان���ض��� ّم ح��ك� ٌم
لبناني آخر إلى الئحة نخبة الح ّكام
اآلس��ي��وي��ي��ن ،ب��ع��د محمد الشامي
وشقيقته ريم شامي .يُذكر أنّ بلهوان
كان قد اختير كأفضل حكم في لبنان
خالل الموسمين الماضيين.

البرازيلي رونالدو
م�ست�شار ًا لرئي�س ريال مدريد
ي��ب��دو أنّ ال��م��ه��اج��م ال��ب��رازي��ل��ي
السابق رونالدو سيعود إلى ريال
مدريد اإلسباني بصفة مستشار.
وكانت قد كشفت صحيفة «ماركا»
اإلسبانية ،أمس األربعاء ،أنّ الالعب
البرازيلي السابق رونالدو سيعود
إلى نادي ريال مدريد ،ولكن للعمل
كمستشار لرئيس النادي فلورينتينو
بيريز .وقالت الصحيفة اإلسبانية:
«رغبته في ال��ع��ودة إل��ى الصفوف
األول��ى ،وإلى النادي الذي ساعده،
كما ي��ق��ول ،ه��و ف��ي أن ي��ك��ون أكثر
شهرة على المستوى العالمي ،كانت
مؤ ّكدة ليشكل من جديد ثنائيّة مع
فلورينتينو بيريز» .وكان الظاهرة
رونالدو قد اختتم مسيرته الكرويّة
في العام  2011بين صفوف نادي
كورينثاينز ال��ب��رازي��ل��ي ،وك��ان قد

اح��ت��رف م��ع ع��دد م��ن أب��رز األندية
ال��ع��ال��م � ّي��ة ،ك��ب��رش��ل��ون��ة ،ب��ي إس

ف��ي آيندهوفن ،إن��ت��ر ،ري��ال مدريد
وميالن.

