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تعليقات حول دوري �أبطال �أوروبا الم�شتعل �إثارة ومفاج�آت
ابراهيم وزنه
تحتل مسابقة دوري أبطال أوروبا
التي انطلقت منذ العام  1955المركز
الثاني في قائمة اهتمامات محبي
ومتتبعي ومشجعي كرة القدم في
العالم بعد «المونديال» ،نظرا ً لما
تشهده مجرياتها من إث��ارة ومتعة
مو ّقعة بأقدام أبرز الالعبين على وجه
األرض ،مع االشارة إلى مشاركة 32
فريقا ً في دور المجموعات للمسابقة.
نتائج الذهاب للدور ربع النهائي
ش��ه��دت م��ب��اري��ات ال�����دور رب��ع
النهائي لدوري أبطال أوروبا مفاجأة
من العيار الثقيل ،حيث تم ّكن فريق
فولفسبورغ األلماني من التغلّب على
صاحب السجل األفضل في المسابقة
ن���ادي ري���ال م��دري��د ( 10أل��ق��اب)
سجلهما رودري��غ��ز
بنتيجة  2ـ 0
ّ
(د )18وأرنولد ( ،)25وحول الفوز
ال��ذي نزل كالصاعقة على جماهير
النادي الملكي في اسبانيا علّق مدرب
فولفسبورغ األلماني ديتر هايكنغ:
«فاز فريقنا على ريال مدريد مستفيدا ً
من حال التو ّتر التي سادت على أدائهم
منذ بداية المباراة ،كما عملنا على
إغالق المساحات والرد السريع عبر
الهجمات المرتدة التي أثمرت مرتين،
وأعتقد أن خسارتنا قبل خمسة أيام
ضمن الدوري األلماني أمام لفركوزن
بنتيجة  0ـ  3قد انعكست إيجابا ً
على أداء الالعبين ،فغالبا ً ما تعقب
الصدمات فورة إيجابية ،فجاء الرد
على أرض الملعب بمواجهة العبي
ريال مدريد».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ل��ف��ت��ت ال��ص��ح��اف��ة
االسبانية الى أن إلغاء هدف رونالدو
الصحيح في مستهل المباراة تسبب
بتهور العبي الفريق ،أم��ا من جهة
ال��ري��ال ال��ب��رازي��ل��ي ف��ق��ال مارسيلو
معلّقا ً على الخسارة« :لعبنا مباراة
سيئة ول��ن نستسلم» ،فيما أع��رب
مدربه الفرنسي من أص��ل جزائري
زين الدين زيدان عن صدمته لما آلت

اليه النتيجة ،معلّقاً« :أن��ا متفاجئ
م��ن أداء العبينا ف��ي ال��ش��وط األ ّول
وأ ّؤك��د أن فرصة التعويض ما زالت
ممكنة في مدريد ،ولكن علينا التعامل
بهدوء مع مباراة االياب» .وباالنتقال
ال��ى فريق بايرن ميونيخ األلماني
فقد فاز بصعوبة على ضيفه بنفيكا
البرتغالي بنتيجة 1ـ  0على ملعبه
وسجل
اليانز اري��ن��ا ف��ي ميونيخ،
ّ

الهدف الوحيد التشيلي فيدال (د)2
لتتح ّول الدقائق الـ  88إلى سجاالت
كروية لم تثمر مصحوبة بفرص من
المتوسط ،وستكون مباراة
العيار
ّ
الرد صعبة جدا ً للبايرن في ضوء ما
قدّموه البرتغاليون في ألمانيا.
الموقعة التي حصلت في العاصمة
الفرنسية باريس ،وجمعت ما بين
فريقي باري سان جيرمان وضيفه

االنكليزي مانشستر سيتي أسفرت
عن التعادل االيجابي بنتيجة  2ـ ،2
سجل للسيتي بروين وفرناديز (د38
ّ
و )72وللمضيف السويدي زالتان
ابراهيموفيتش ( )41وراب��ي��وت
(د )59والجدير ذكره أن األ ّول أضاع
ضربة ج��زاء (د .)4وبعد المباراة
أع����رب الع��ب��و ال��س��ي��ت��ي وم��درب��ه��م
االرجنتيني مانويل بيلغريني عن

أنهم مرتاحون للتعادل الذي تحقق
في باريس ،ال بل سعداء بالنتيجة،
ولسان حالهم يؤ ّكد «سننهي المهمة
بنجاح على ملعبنا» .من جهته ،أعلن
المدرب الفرنسي لوران بالن (المدير
الفني لباري سان جيرمان) عن كامل
ثقته ببلوغ فريقه الدور نصف النهائي
معتبرا ً أن «البداية كانت سيئة ،فقد
سجل العبو السيتي مستغلين سوء
ّ
تمركز مدافعينا وسنكون أكثر فاعلية
على أرضهم».
وفي المعركة االسبانية في مدريد،
نفض الفريق الكاتالوني برشلونة
بطل النسخة األخيرة من المسابقة
(في خزائنه  5ألقاب) غبار الخسارة
التي لحقته في «الكالسيكو» عندما
فاز على خصمه العنيد اتلتيكو مدريد
بنتيجة  2ـ  ،1علما ً أن الخاسر كان قد
افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه
االنكليزي توريس (د )25الذي طرد
م��ن ال��م��ب��اراة لنيله ان��ذاري��ن ،ليرد
األوروغوياني المتألق لويس سواريز
بهدفين رائعين (د 63و )74دون
االنتقاص من العروض والمحاوالت
التي قدّمها زمياله ميسي ونيمار ،هذا،
وكثرت االنتقادات لألداء التحكيمي
مع إطالق صافرة النهاية.
جدول مباريات اإلياب
تقام مباريات األي��اب للدور ربع
النهائي يومي الثالثاء واألرب��ع��اء
المقبلين في  12و 13نيسان الجاري،
وفق اآلتي:
ـ الثالثاء :ريال مدريد ـ فولفسبورغ
في مدريد.
مانشستر سيتي ـ ب���اري سان
جيرمان في لندن.
ـ االربعاء :اتلتيكو مدريد ـ برشلونة
في مدريد.
بنفيكا البرتغالي ـ برشلونة في
ليشبونة
(تقام جميع المباريات في تمام
ال��ع��اش��رة اال رب��ع �ا ً م��س��اء بتوقيت
بيروت).

مي�سي  ...يُجيد المرور بين المدافعين والته ّرب من دفع ال�ضرائب
نشرت العديد م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسبانية والعالمية،
تحقيقات مط ّولة ح��ول ت���و ّرط ع��دد م��ن ال��زع��م��اء الحاليين
والسابقين ،باإلضافة إلى عشرين رياض ّيا ً في العالم في تهريب
وغسيل األم��وال ،ومن بينهم النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
الذي قال عنه البعض بأ ّنه كما يجيد المرور عن أشرس وأصلب
المدافعين فهو موهوب في التحايل على القوانين والته ّرب من
دفع الضرائب.
هذا ،وقام االتحاد الدولي للمحققين الصحفيين بإعداد تحقيق
حول تعامالت مالية مختلفة جرت في مناطق «أوفشور» ،على
أساس ما أُطلق عليها «وثائق بنما» ،استنادا ً إلى  11,5مليون
وثيقة مس ّربة ،وهي الوثائق المهربة من شركة «موساك فونسيكا».
ووفقا ً لهذه التقارير ،فإنّ المستندات المس ّربة ُتظهر كيف يُخفي
ساسة ب��ارزون ونجوم رياضيون ومجرمون كبار من مختلف
أنحاء العالم ثرواتهم الباهظة.
وكشفت ه��ذه الوثائق عن ت��و ّرط  19رياضيا ً آخرين ،غير
النجم األرجنتيني ،وعلى رأسهم ميشيل بالتيني رئيس االتحاد
األوروب���ي ،والتشيلي إيفان زام��وران��و أسطورة ري��ال مدريد،
والبطلة األولمبية للتزلج الفني على الجديد الروسية تاتيانا
نافكا زوجة دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،والذي سارع إلى النفي واالعتراض.
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،أنّ وثائق «أوراق بنما» كشفت
تو ّرط ميسي نجم برشلونة في قضية جديدة للته ّرب الضريبي،
حيث يملك األرجنتيني ووالده شركة أخرى في بنما تحت ُمس ّمى

مستغالً اهتزار الحارس سراج الصمد في ال��ذود عن
مرمى فريقه طرابلس ،ومستندا ً إلى اندفاعة العبيه في
كل الخطوط للتسجيل ،وفي افتتاح المرحلة  17لبطولة
الدوري ،واصل فريق الصفاء مسيرته من دون أي خسارة،
ليخرج برباعية نظيفة ثبّتته على رأس الترتيب وربما
منصة التتويج ،ومنهيا ً
سهّلت امامه الطريق العتالء
ّ
مباراته مع مضيفه الشمالي بنتيجة  4ـ .1
منذ بداية اللقاء تجلّت السيطرة الميدانية للصفاويين،
وسريعا ً أسفرت هدفا ً جاء عن طريق المدافع المتخصص
بالضربات الحرة البعيدة المدى علي السعدي ،حيث
سدد كرة من مسافة  20مترا ً استقرت الى يسار الحارس
شجع
المتف ّرج س��راج الصمد (د ،)6التقدّم الصفاوي
ّ
رجال نزار محروس على التقدّم وشن الهجمات المرتدة
والتسديد من بعيد ،لكن الحارس ابراهيم الموسى (بديل
الحارس المصاب مهدي خليل) تصدّى بنجاح لتسديدات
ابو بكر المل (د )31وكاد محمد حيدر أن يضاعف نتيجة
فريقه لكن العارضة كانت لتسديدته بالمرصاد (.)33
بعد ذلك ع ّزز العاجي كونيه النتيجة لتصبح  2ـ  ،0إثر
تسديدة ح � ّرة من مسافة  30م��ت��راً ،ثم قلّص السوري

محمد اسطمبولي النتيجة إلى ( 1ـ  )2بعدما ح ّول الكرة
التي وصلته من عرضية الى داخ��ل المرمى الصفاوي،
اال أن البرازيلي راموس حارب حتى آخر رمق وثانية من
فسجل هدفا ً في الدقيقة ( )2 + 45مستفيدا ً من
المباراة
ّ
التمريرة الرأسية لمحمد زين طحان .وفي الشوط الثاني،
اجتهد الطرابلسيون الدراك التعادل وشن ّوا جملة من
الهجمات تعامل معها الوسط الصفاوي بخبرة ونشاط
وروح قتالية ،فص ّد الحارس الموسى تسديدة المل في
(د .)51ثم تكفلت العارضة بتسديدة الغاني عبد العزيز
يوسف ( .)53ثم اصاب المل العارضة مجددا ً (د،)54
اال أن فورة أصحاب األرض كبحها المتألق علي السعدي
بتسديدة ح ّرة من  25مترا ً م ّرت زاحفة وسكنت الشباك
المش ّرعة .وبهذا الفوز رفع الصفاء رصيده الى  43نقطة
ليبقى مبتعدا ً بفارق سبع نقاط عن منافسه العهد الذي
سيلتقي اليوم الجمعة مع الحكمة على ملعبه على طريق
المطار ،فيما يستضيف االنصار على الملعب البلدي في
بيروت فريق الراسينغ ،وتبدو أرجحية الفوز قريبة من
العهد واالنصار .وتستكمل المرحلة بمباراتين السبت
وواحدة األحد.

الحكماويون يطالبون المدرب �أبو �شقرا بالرحيل

ش � ّن��ت جماهير ن���ادي الحكمة
أعنف هجمات على م��درب الفريق
فؤاد ابو شقرا عبر مواقع التواصل
االجتماعي وصفحات الجمهور،
وأح��ي��ان �ا ً عبر اليافطات المعلّقة
في المالعب ،مطالبة برحيله بعد
الفشل الفني الذريع ال��ذي يعيشه

فريق ك��رة السلة وخصوصا ً عقب
خ��س��ارت��ه ال��ق��اس��ي��ة ام���ام المتحد
الطرابلسي الذي لعب امام الحكمة
بالعبين أجنبيين وبغياب مدربه
الموقوف!
وفي أقسى التعليقات الته ّكمية
نقرأ« :بليز حدا يفهم المدرب القدير

ف��ؤاد اب��و شقرا إذا ب��دو يعمل رقم
قياسي الزم يعملو بإنهاء البطولة
من دون خسارة مش ينهي البطولة
بخسارة  20ماتش حبيبي فوفو
فهمان الموضوع غلط» .كما كثرت
الموجهة له« :رجاء عد من
النداءات
ّ
حيث أتيت».

بعد فوزه الثاني على الميادين
من�صة «الفوت�سال»
بنك بيروت ي�ستعد لل�صعود �إلى ّ
«ميجا ستار» ،وت ّم اكتشاف هذه الشركة عن طريق شركة «موسكا
متخصصة للعمل خارج البالد.
فونسيكا» ،وهي شركة في بنما
ّ
وأضافت الصحيفة في تقريرها ،أنّ الشركة المذكورة ُتع ّد بمثابة
ستار يخفي ميسي ثروته الضخمة خلفه كي يستطيع التهرب من

الضرائب ،وقد أُعلن عن ذلك بعد يوم واحد فقط من رفع المدعي
العام في إسبانيا دعوى على ميسي ووالده بالتهرب الضريبي.
وأشارت ماركا في نهاية التقرير إلى أنّ ميسي ق ّرر مقاضاة بعض
وسائل اإلعالم اإلسبانية التي نشرت هذه الوثائق.

جمعية بيروت ماراثون ّ
«تحرك للأف�ضل»
تنظم منتدى
ّ

ّ
التحدي و�صو ًال للنجاح
تجارب مكتوبة ب�إرادة

ّ
نظمت جمعية بيروت ماراثون الحلقة الثانية من منتدى
«تح ّرك لألفضل» وذلك في إطار الفعاليات المواكبة لسباق بنك
ميد للشباب الذي سيقام بعد غد األحد في ضبيّه تحت شعار «
أكيد قدّا» ،وأقيم المنتدى في إحدى قاعات سينما مج ّمع لومول
ــ ضبيّه بحضور حشد من المدعوين تقدّمه أمين عام اللجنة
األولمبية اللبنانية نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان
ومنسق قطاع الرياضة في تيّار
رستم وأعضاء من مجلس األمناء
ّ
المستقبل حسام زبيبو والمستشار اإلعالمي لجمعية بيروت
حسان محيي الدين إلى عدد كبير من األهالي .
ماراثون ّ
مرحبة الشابة تاال بشير الس ّقا ،ثم كانت كلمة
قدّمت الوقائع ّ
للسيدة مي الخليل أعربت فيها عن تقديرها لمجموعة الشباب
والشابات الـ 10الذين سوف يتحدّثون عن قصصهم في مجال
تحدّي الصعوبات بما فيها اإلعاقة الجسدية والعقلية وكيف
صنعوا نجاحات بإرادتهم ،مبدية الفخر واالعتزاز بهؤالء الذين
يش ّكلون دافعا ً لنا ولتحفيزنا للقوة اإليجابية .
حكايا مجبولة باإلرادة
ـ كورين فريحة :أشارت إلى أنها بدأت مشوارها الرياضي من
عمر  4سنوات في التنس ثم التزلج والجمباز فكرة السلة وكانت
قدوتها شقيقتها ميالني التي توفيت نتيجة ح��ادث مؤسف.
وأشارت إلى تجربتها في عالم الركض والشغف الذي يح ّركها
والمتعة التي تعيشها عند خط الوصول .
ـ صادق سلمان :تحدّث عن هوايته األساسية كرة القدم ولفت
إلى معاناته المرضية ومشواره العالجي ،لكن هذا لم يؤثر على
إرادت��ه ،ال بل ش ّكل له حافزا ً لينتظم في فريق المدرسة ،وأحرز
ووجه الشكر لوالده وللمدرسة والمد ّرب.
ميدالياتّ ،
ـ مريم الهبش :إبنة نجم كرة الطاولة محمد الهبش أشارت إلى
شغفها بهذه اللعبة بفضل والدها ،وتحدّثت عن خساراتها في
البداية ،لكن ذلك ح ّفزها فواصلت تمارينها لتصل الى المستوى
الذي خ ّولها تمثيل وطنها ومؤخرا ً شاركت في بطولة غرب آسيا.
ـ دانياال عصفور :عانت من مرض السرطان وواجهته بإرادة،
حيث كانت ،رغم الوجع ،تمارس هواية الرقص ثم كرة السلة،
ووجهت الشكر إلى طبيبها والممرضات
فح ّولت الضعف إلى قوةّ ،
وإلى والدتها التي وقفت إلى جانبها في محنتها واألصدقاء إلى
حين الشفاء.
ـ رال��ف بوملهب :أش��ار إل��ى أن��ه يحب السباحة وك��رة القدم
ورياضة الركض ،والفضل لجمعية بيروت ماراثون التي ح ّفزته
لخوض غمار هذه الرياضة الجميلة والتي تكسب إرادة التحدّي
والعزيمة.
ـ أرز زهر الدين :كشف أن التحدّي يح ّرك فيه الطاقة وإنه بقدر
ما تكون المشكلة كبيرة نحتاج إرادة لمواجهتها ،وهذا ما عمل به
بعدما فقد ساقه اليمنى وهو بعمر  6سنين ،فبدأ مزاولة رياضة
المبارزة وتم ّكن من الفوز أكثر من م ّرة والوقوف على منصات
التتويج.

ا�ستغل ال�صفاء اهتزاز «ال�صمد»
ف�سجل رباعية في طرابل�س
ّ

15

ـ ساريا قضامي :إبنة عدّاء المسافات الطويلة علي قضامي
أشارت إلى أن تحدّي اإلعاقة لم يمنعها من السباحة والركض،
وقد كان لوالدها دور كبير وتأثير بالغ في بث روح التحدّي لديها،
فح ّولت اإلعاقة إلى تحدٍّ ،وركضت مسافات عديدة أبرزها  10كلم
ّ
تتحضر للمشاركة في ألترا ــ ماراثون .
وهي
ـ منتصر حميّة :رأى أن الشجاعة شرط ض��روري لمواجهة
التحدّيات ،وخاض تجربة الركض بتشجيع من والدته التي
علّمته كيف يضع أمامه هدفا ً ويركض للوصول إليه ،مشيرا ً إلى
مشاركته في سباق الناقورة حيث ح ّل أوال ً في فئته العمرية.
ـ ميال الزين :كشفت أنها منذ صغرها كانت تتمنى أن تكون
بطلة في عالم الرياضة ،فبدأت باكرا ً مع لعبة التنس وكرة القدم

إذ سافرت إلى كندا وشاركت في بطولة العالم ،مشيرة إلى أنها
تحب رياضة التايكواندو والركض حيث كانت الم ّرة األولى التي
ركضت فيها منذ  8سنوات ويومها حلّت ثالثة في فئتها العمرية.
ـ تمارا زبيبو  :إبنة الزميل حسام زبيبو لفتت إل��ى أنها
ترعرعت في بيئة رياضية فأفراد العائلة جميعهم يمارسون
شجعها على مزاولة كرة السلة وكرة القدم،
الرياضة ،وهذا ما ّ
مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة الدائمة عندما تكون في أجواء
رياضية .وتحدّثت عن انتظامها في مدرسة نادي برشلونة
والموجه؛
العريق والفضل لوالدها الذي يقوم مقام المدرب
ّ
ودع��ت إلح��داث تغيير في مفهوم مجتمعنا ليصبح الجميع
يمارس الرياضة.

يبدو أن األمور تسير بشكل إيجابي بالنسبة إلى فريق
بنك بيروت لكرة الصاالت الذي نجح في فرض إيقاعه
على مجريات بطولة اللعبة في آخر أربعة مواسم ،وهو
سيسعى جاهدا ً لالحتفاظ بلقبه عند مواجهته منافسه
العنيد فريق الميادين ،باعتبار أن الفوز في المباراة
الثالثة في قاعة ن��ادي السد سيعطي إش��ارة االنطالق
الحتفاالته باللقب القريب.
وبالعودة إلى مجريات اللقاء الثاني ضمن السلسلة
النهائية لبطولة لبنان لكرة ال��ص��االت بين الفريقين
والذي استضافته قاعة الرئيس اميل لحود في مار روكز،
فقد نجح البنك بتجديد فوزه على فريق الميادين وهذه
المرة بنتيجة . ٢-٤
ففي م��ب��اراة حماسية وام��ام حشد جماهيري جيد
تقدم بنك بيروت بهدف مبكر لاليراني ابراهيم حاجاتي
في الدقيقة الرابعة .وأضاع العبو الميادين العديد من

الفرص السانحة حيث تصدى ألغلبها الحارس حسين
همداني ببراعة.
وقاتل الميادين إلدراك التعادل عبر الضغط على
خصمه منذ بداية الشوط الثاني ،لكن نجم المباراة
ع��ل��ي ال��ح��م��ص��ي أض����اف ال��ه��دف ال��ث��ان��ي م��ن هجمة
مرتدة.
الميادين لم يستسلم وتمكن من تقليص النتيجة
بهدف جميل للكولومبي أنجيلوت ،ثم عادل الصربي بوبا
رايتشيفيتش النتيجة بتسديدة قوية أعادت المباراة إلى
نقطة البداية .وبشكل مباغت ،تل ّقت شباك الميادين
الهدف الثالث بعدما اصطدمت الكرة بقائد الفريق قاسم
قوصان وغيّرت اتجاهها قبل دقيقتين على النهاية التي
شهدت تسجيل الهدف الرابع لاليراني مهدي جافيد بعد
تسديدة في المرمى الخالي اثر خطأ في تنفيذ لعبة القوة
من العبي الميادين.

عودة بعثة الريا�ضات التقليدية من الجزائر
بعد م�شاركتها في البطولة العربية

ً
بطال لل�سوبر الن�سائية
بيروت �أكاديمي
أقيمت يوم االربعاء الماضي ،المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر في الكرة النسائية على ملعب حرش بيروت ،وقد جمعت بين
سجل األهداف لفريق بيروت
فري َقي ستارز أكاديمي وبيروت اكاديمي ،لتنتهي بفوز فريق بيروت بنتيجة  5ـ  ،2الشوط االول  3ـ ّ ،0
سجلت لفريق ستارز اكاديمي الالعبة ساره بكري
الالعبات سيبيل الغول د 6ود 21وجنى عاصي د 14ود 54ولمى شدياق د ،86فيما ّ
د 61ود .89وبعد نهاية المباراة سلّم رئيس لجنة الكرة النسائية في االتحاد اللبناني لكرة القدم االستاذ همبارسوم ميساكيان الكأس
الى الفريق الفائز.

ع��ادت ال��ى ب��ي��روت بعثة االتحاد
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ري��اض��ات التقليدية
وال��ش��ع��ب��ي��ة ،ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ه��ا في
المهرجان الرابع للرياضات التقليدية
الشعبية الذي استضافته الجزائر ،ما
بين  24آذار الماضي و 3نيسان الجاري
بمشاركة تسع دول ه��ي :الجزائر،
لبنان ،فلسطين ،السعودية ،االمارات،
األردن ،ت��ون��س ،ال���س���ودان وق��ط��ر.
وانطلق المهرجان في مركز التسلية
العلمية بندوة علمية أش��رف عليها
رئيس االتحاد العربي اللبناني مارون
خليل خليل تطرق فيها الى الجوانب
التي تساهم في اعادة نشر الرياضات
التقليدية الشعبية ،رياضات اآلب��اء
واالج����داد .وق��دم ك��ل وف��د تعريفا عن
رياضات بالده التقليدية الشعبية.
وبيّن رئيس االتحاد للحضور هدف
االتحادالعربي،موضحا ًكيفيةاالنضمام

للدول الراغبة التي عليها تزويد االتحاد
بمراسالت تتضمن الرياضات الخاصة
بها وكيفية ممارستها وتحكيمها مع
الصور الخاصة لكل رياضة او لعبة.
وانهى خليل الندوة بإعالن التوصيات
واهمها:
 - 1تنظيم المهرجان دوري��ا على
ان يكون كل عام في دولة للتعرف الى
عادات الدول وتقاليدها ورياضاتها.
 - 2تأمين كتاب من كل دولة راغبة
باالنضمام الى االتحاد وتسليمه المانة
سر االت��ح��اد العربي لتحضير كتاب
موحد عن رياضات الدول وألعابها.
 - 3بنا ًء على توافق االتحاد العربي
مع اتحاد اللجان االولمبية العربية
ابلغ الرئيس الدول المشاركة بأنه على
كل دولة أن تنظم نشاطا ً دوري �ا ً لمدة
خمس سنوات بأي رياضة او لعبة ،ألن
هناك رياضات تمارس في الدول وهي

ِّ
المنظمة
متشابهة ُتنسب الى الدولة
لحث ال��دول على العمل الجدي بهذا
الموضوع.
 - 4طلب الرئيس من جميع الدول
تحضير دروع وهدايا تراثية تقدم في
المناسبة لنشر التراث.
وانتقل رئيس االتحاد العربي الى
والي���ة وه���ران واج��ت��م��ع م��ع القيمين
ع��ل��ى ال��م��ه��رج��ان لتقويمه ،ث��م عُ قد
اجتماع عمل بينه وبين النائب في
البرلمان الجزائري عضو لجنة الدفاع
الوطني السيدة عراب كريمة ،افضى
الى تعيينها عضو شرف في االتحاد
العربي للرياضات التقليدية الشعبية،
بهدف دعم الرياضات التقليدية معنويا
في الوطن العربي عامة وفي الجزائر
خاصة .وعلى هامش المهرجان ،تم
تبادل ال��دروع والهدايا بين البعثات
المشاركة.

