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رياضة

الكرة اللبنانية

طرابلس تعيد بوكير إلى المالعب اللبنانية
عاد ثيو بوكير الى المالعب اللبنانية.
عاد المدرب األلماني الذي يعتبر أشهر
المدربين األجانب الذين ّ
مروا على لبنان،
سواء على صعيد المنتخب أو األندية،
لكن عودته هذه المرة كانت من بوابة
الشمال ،وتحديدًا فريق طرابلس ،في
خطوة تبدو مستغربة بعض الشيء
في توقيتها ومكانها ،لكنها الّ شك في
ستكون محط أنظار
أنها تجربة جديدة
ّ
كثيرين من ّ
محبين ومشككين
عبد القادر سعد
أن ي ـع ــود ث ـيــو بــوك ـيــر الـ ــى ال ـتــدريــب
ف ــي لـبـنــان ف ـهــذا أم ــر طـبـيـعــي .امل ــدرب
األملاني أكثر من نصف
ل ـب ـنــانــي ،وهـ ــو م ـت ـ ّ
ـزوج
م ـ ـ ــن س ـ ـ ـيـ ـ ــدة ل ـب ـن ــان ـي ــة
وي ـ ـق ـ ـي ـ ــم فـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي مـنـطـقــة
س ــاح ــل ع ـل ـم ــا ،وي ـحــب
لـبـنــان بشكل كبير الــى
درجــة االرتـبــاط به على
أكثر من صعيد ،إذ الى
جانب االرتباط العائلي
هـنــاك االرت ـبــاك الـكــروي
مـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان
واإلنـ ـج ــاز ال ـ ــذي عــاشــه
م ـ ـ ــع ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ف ــي
تـصـفـيــات ك ــأس الـعــالــم
 ،2014حـيــث أس ـهــم في
سينضم العبا برشلونة
االسباني سيرجيو بوسكتس أن يكون لبنان مــن بني
أفضل عشرة منتخبات
وجوردي البا الى زميلهما
في آسيا .أضف الى ذلك
جيرارد بيكيه في لبنان
مــا حققه على الصعيد
للمشاركة في مباراة اعتزال
امل ـح ـل ــي ،وت ـح ــدي ـدًا مــع
قائد املنتخب األسبق رضا
نـ ـ َ
ـاديـ ــي ال ـح ـك ـمــة حـيــث
عنتر في  4تموز املقبل على
ملعب صيدا البلدي .وستكون كانت البداية عام 2001
وال ــوص ــول ال ــى نـهــائــي
فرصة للجمهور اللبناني
ملشاهدة ثالثة من نجوم العالم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري م ـ ــن دون أن
يـفــوز بــه ،م ــرورًا بنادي
الحاليني ّ
واملتوجني بألقاب
ً
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ــى
عاملية عديدة ،منها كأس
نــادي النجمة ونجاحه
أمم
العالم عام  2010وكأس
ف ــي إع ـ ـ ــادة ال ـل ـق ــب بـعــد
و2012
أوروبا عامي 2008
طول غياب.
ودوري
االسباني
مع املنتخب
ل ـكــن ال ــاف ــت ف ــي ع ــودة
العالم
وبطولة
أوروبا
أبطال
بوكير هو النادي الذي
الكاتالوني.
الفريق
مع
لألندية
اختاره ،وهو طرابلس،
الـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـي ــروت وال
يعتبر من فرق املقدمة ،وكــان يصارع
لـ ـلـ ـه ــروب مـ ــن الـ ـهـ ـب ــوط ال ـ ــى ال ــدرج ــة
ال ـثــان ـيــة ،م ــن دون الـتـقـلـيــل م ــن قيمة

ألبا وبوسكتس
في لبنان

ناد يقوده بوكير في لبنان
سيكون طرابلس رابع ٍ

الـفــريــق الـجـمــاهـيــريــة واالداري ـ ـ ــة ،لكن
على الصعيد الفني بــدا مستغربًا أن
يـخـتــار بــوكـيــر ال ـعــودة ال ــى لـبـنــان من
خالله.
اب ـ ـ ــن الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـس ـ ـتـ ــن (م ــوالـ ـي ــد
 10تـ ـم ــوز  )1948ل ـط ــامل ــا كـ ــان اس ـمــه
م ـ ـطـ ــروحـ ــا ل ـ ـتـ ــدريـ ــب فـ ـ ـ ــرق املـ ـق ــدم ــة،
وتـحــديـدًا األن ـصــار ،هــذا املــوســم ،لكن
ي ـبــدو ان امل ـ ــدرب األمل ــان ــي  -الـلـبـنــانــي
سئم من زحمة السير والنزول يوميًا
ال ــى ب ـي ــروت ،وبــال ـتــالــي اخ ـت ــار فــريــق
طــرابـلــس لسهولة الــوصــول الـيــه رغم
ُبـ ـع ــد املـ ـس ــاف ــة ،ل ـك ــن مـ ــن دون زح ـمــة
سير .أضــف الــى ذلــك أن بوكير ،الــذي
ّ
يفكر في ختم مسيرته التدريبية في
طرابلس ،أحـ ّـب أهــل هــذه املدينة التي
تعتبر ثاني أكبر مدينة في لبنان ،كما
ق ــال أم ــن ســر ال ـن ــادي سـلـيــم ميقاتي
ّ
لـ"األخبار" ،وبالتالي قرر تسلم الفريق
وتحقيق نتائج إيجابية معه.
"لم يضع أي شروط للموسم الجديد"،
ّ
مصرة
يقول ميقاتي ،لكن إدارة النادي

على إعداد فريق يمحو صورة املوسم
امل ــاض ــي ،ن ـظ ـرًا إل ــى ام ـت ــاك طــرابـلــس
العناصر الــازمــة مــن العـبــن وجهاز
فني وإداري واستقرار مــادي برعاية
ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي؛ ف ـم ــوازن ــة
الفريق مؤمنة ،وهــي قاربت  700ألف
دوالر املوسم املاضي ،وهــي لن تكون
أقل من ذلك هذا املوسم.
في مكان آخــر ،كان فريق النبي شيت
يشهد هجرة جماعية أمس مع انتقال
ثالثة العبني أساسيني دفعة واحــدة،
وهم املدافع عبد الفتاح عاشور الذي
ّ
ح ـ ــط فـ ــي ن ـ ـ ــادي األن ـ ـص ـ ــار ،وزمـ ـي ــاه
ال ـ ـحـ ــارس ح ـس ــن ال ـح ـس ــن وامل ـه ــاج ــم
حسني العوطة في الشباب العربي.
ع ـ ــاش ـ ــور وص ـ ـ ــل ال ـ ـ ــى األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ب ـعــد
أن تـ ــأرجـ ــح ان ـت ـق ــال ــه بـ ــن "األخ ـ ـضـ ــر"
و"األص ـ ـفـ ــر" ،أي ال ـع ـهــد الـ ــذي ك ــان قد
حـصــل عـلــى كـلـمــة مــن رئ ـيــس ال ـنــادي
أحـ ـم ــد املـ ــوسـ ــوي حـ ــولـ ــه .أض ـ ــف ال ــى
ذل ـ ــك الـ ـع ــاق ــات امل ـم ـي ــزة الـ ـت ــي تــربــط
النبي شيت والعهد والتعاون القائم،

خصوصًا على صعيد الالعبني ،لكن
ال ـع ـهــد عـ ــاد وق ـ ــرر عـ ــدم ض ــم عــاشــور
إفـ ـس ــاح ــا فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام األنـ ـص ــار
لـ ـض ـ ّـم ــه أيـ ـض ــا مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـع ــاق ــات
املـمـيــزة بــن الـفــريـقــن .فالعهد أفسح
املـ ـج ــال أم ـ ــام ب ـطــل الـ ـك ــأس ومـنــافـســه
الرئيسي فــي املــوســم املقبل على لقب
الـ ـ ـ ــدوري ل ـك ــي ي ـح ـصــل ع ـل ــى امل ــداف ــع،
انطالقًا مــن الحاجة املـ ّ
ـاســة لألنصار
لـ ــاعـ ــب ك ـ ـعـ ــاشـ ــور ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــواض ــع
مستوى الدفاع.

انتقل ثالثة العبين
أساسيين دفعة واحدة
من النبي شيت

كــذلــك فــإن العهد يتطلع نحو صفقة
دف ــاع ـي ــة أك ـب ــر ق ــد تـتـمـثــل ف ــي مــدافــع
الصفاء علي السعدي الذي قد ينتقل
الــى العهد وينضم الــى "ت ــوأم روحــه"
وزمـيـلــه وشــريـكــه الـســابــق فــي الــدفــاع
ن ـ ــور م ـن ـص ــورّ .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ق ــد ي ـكــون
لعب دورًا في غض النظر عن عاشور
ملصلحة األنصار.
فـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،تـ ـت ــواص ــل
الـتـحـضـيــرات لـلـمـشــاركــة األولـ ــى في
دوري األض ـ ـ ــواء ،ح ـيــث ض ــم ال ـنــادي
الـ ـحـ ـس ــن وال ـ ـعـ ــوطـ ــة ب ـع ـق ــد ي ـن ــاه ــز
عـشــريــن أل ــف دوالر لـكــل الع ــب ،وهــو
عـ ـب ــارة ع ــن ع ـش ــرة آالف م ـق ــدم عـقــد
ورات ـ ـ ــب ش ـه ــري يـ ـق ــارب ألـ ــف دوالر.
ك ــذل ــك ت ـن ـت ـظــر إدارة ال ـ ـنـ ــادي ع ــودة
الالعب علي بزي من نيجيريا حيث
يـشــارك فــي دورة كــرويــة هـنــاك حتى
يـتــم االت ـف ــاق مـعــه وض ـ ّـم ــه ،نـظـرًا إلــى
جدية عــرض الشباب العربي ،عكس
حديث النجمة الذي أبدى في فترة ما
رغبة في ّ
ضم الالعب.

الكرة اإلسبانية

ريال مدريد يصرخ :رونالدو بريء

ّ
علق رونالدو على اتهامه« :ضميري مرتاح دائمًا» (أ ف ب)

ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة ال ـت ـه ـ ّـرب الـضــريـبــي
ّ
امل ـ ــتـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ـهـ ــا ن ـ ـجـ ــم ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
ت ـ ـح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــدى
ال ـص ـح ــاف ــة ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم،
ل ـت ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر ب ـق ـضــايــا ال ـت ـه ـ ّـرب
الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـه ــا نـ ـج ــوم ال ـع ــال ــم
فــي مختلف امل ـج ــاالت .ومـثـلـمــا كــان
متوقعًا ،داف ــع "ســي آر  "7عــن نفسه
بــالـقــول إن ــه "م ــرت ــاح الـضـمـيــر" غــداة
اتهامه من قبل القضاء االسباني في
قـضـيــة ت ـهـ ّـرب ضــريـبــي بقيمة 14.7
مليون يورو ،بينما أبدى فريقه ريال
مدريد ثقته بــ"الـبــراءة التامة" لقائد
منتخب البرتغال.
وف ــي أول تـعـلـيــق ل ــه ع ـلــى الـقـضـيــة،

قـ ــال رونـ ــالـ ــدو م ــن مـ ـط ــار ل ـش ـبــونــة،
حيث كان يستعد للسفر مع منتخب
بالده الى روسيا للمشاركة في كأس
القارات" :الضمير مرتاح ،دائمًا".
جـ ـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــري ــح بـ ـع ــد ال ـب ـي ــان
الصادر عن النادي امللكي الــذي أكد
أن "ريـ ــال مـقـتـنــع تـمــامــا ب ــأن العبنا
رون ـ ــال ـ ــدو س ـي ـظ ـهــر بـ ــراء تـ ــه ال ـتــامــة
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة" ،مـ ـج ــددًا "ث ـق ـتــه"
بنجمه .وأض ــاف" :مـنــذ وصــولــه الى
ري ــال مــدريــد فــي تـمــوز  ،2009أبــدى
رونالدو دائمًا إرادة واضحة للوفاء
بجميع الـتــزامــاتــه الـضــريـبـيــة .ريــال
مــدريــد ينتظر مــن الـقـضــاء التعامل
ب ـم ـن ـت ـه ــى الـ ـ ــوضـ ـ ــوح حـ ـت ــى ت ـظ ـهــر
البراءة بسرعة".

وكان اسم رونالدو قد ورد في تقارير
"ف ــوتـ ـب ــول ل ـي ـك ــس" الـ ـت ــي ك ـش ـف ــت فــي
 2016وثــائــق تتعلق بعمليات تهرب
ضــريـبــي عـلــى ن ـطــاق واس ــع ف ــي عــالــم
كرة القدم شملت العديد من الالعبني
وامل ــدرب ــن ف ــي أوروب ـ ـ ــا .ل ـكــن املـهــاجــم
البرتغالي نفى مــرارًا قيامه بعمليات
ت ـه ـ ّـرب ضــري ـبــي ،ون ـشــر أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ك ـشــوفــات مــالـيــة بـقـيـمــة 225
مليون يورو.
وب ــات رونــالــدو العـبــا جــديـدًا يتهمه
القضاء االسباني بالتهرب الضريبي
بـعــد نـجـمــي بــرشـلــونــة االرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ال ــذي أدي ــن بالسجن
مل ـ ـ ــدة  21ش ـ ـه ـ ـرًا م ـ ــع غ ـ ــرام ـ ــة م ــال ـي ــة
بنحو مليوني يــورو الـعــام املاضي،

والبرازيلي نيمار .ورفضت املحكمة
ال ـع ـل ـيــا االس ـبــان ـيــة ق ـبــل ن ـحــو ثــاثــة
أســاب ـيــع االس ـت ـئ ـنــاف الـ ــذي ت ـقــدم به
ً
مـيـســي ،مــؤكــدة إدان ـتــه بــالـسـجــن 21
ّ
ش ـه ـرًا ،لكنها عــلـقــت عـقــوبــة السجن
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال عـ ــادة ف ــي إسـبــانـيــا
عندما تكون العقوبة أقل من عامني،
ً
فضال عن نظافة السجل القضائي.
َّ
من جهة أخرى ،بينت صحيفة "آس"
اإلسبانية أن الـفــارق الجوهري بني
أزمة رونالدو في قضية التهرب من
دفع الضرائب ،وأزمة نظيره ميسي،
هو أن األول وافق طواعية على دفع
ستة ماليني يورو عام  2014حينما
واج ـ ــه هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،بـيـنـمــا رفــض
ميسي التعاون.

