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ا�ستحقاقان لبنان ّيان لطرابل�س والعهد في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
ي��ح � ّل ال���ي���وم ،ن����ادي ط��راب��ل��س
الرياضي ضيفا ً على نادي الفيصلي
األردني في لقاء مهم يشهده استاد
ع � ّم��ان ال��دول��ي ف��ي ت��م��ام الساعة
الثالثة بتوقيت بيروت ،وذلك ضمن
مباريات المرحلة الرابعة للمجموعة
الثانية ف��ي بطولة ك��أس االتحاد
اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم ،وك��ان لقاء
الذهاب قد انتهى بينهما بالتعادل
( 1ـ  )1على ملعب طرابلس.
ويتسلّح الفيصلي بعاملي األرض
والجمهور ،وهذا ما سيجعله مطا َلبا ً
بتحقيق ال��ف��وز دون س���واه بُغية
تعزيز حظوظه بالتأهّ ل من جهة،
إل���ى ج��ان��ب م��ص��ال��ح��ة جماهيره
الغاضبة بعد خسارته األخيرة التي
مني بها أمام الجزيرة «صفر »-1في
َ
ال��دوري المحلّي األردن��ي من جهة
أخرى.
وس��ي��ع� ّزز ال��ف��وز ف��ي ح��ال ح ّققه
الفيصلي م��ن حظوظه بالتأهل،
بينما تعادله أو خسارته سيصعّ بان
من مه ّمته في مواصلة المشوار إلى
األدوار النهائيّة للمسابقة .ويُدرك
ال��ف��ي��ص��ل��ي ق���وة ض��ي��ف��ه ط��راب��ل��س
ال��ذي يقوده المد ّرب السوري نزار
ّ
المطلع بشكل كبير على
محروس
تفاصيل وق��درات فريقه ،فضالً عن
العناصر المميّزة ال��م��وج��ودة في
صفوف الفريق اللبناني.
ويحت ّل الفيصلي المركز الثاني
ف��ي المجموعة ب��رص��ي��د  5ن��ق��اط،
جمعها من تعادله في أولى لقاءاته
م��ع مضيفه الطاجيكي استقالل
دوشنبه ب��دون أه��داف ،ث� ّم ف��از في
المباراة الثانية على ضيفه نفط
الوسط العراقي بنتيجة «،»1-2
ث � ّم تعادل مع طرابلس في لبنان
بنتيجة «.»1-1
ويتصدّر نفط الوسط العراقي
المجموعة ب « 6نقاط» ،فيما يح ّل

طرابلس ثالثا ً برصيد « »4نقاط،
وفي المركز األخير يتواجد استقالل
دوشنبه بنقطة واحدة.
من جه ٍة أخ��رى ،وف��ي المسابقة
عينها وضمن مباريات المجموعة
األولى ،يستضيف العهد على ملعب
صيدا البلدي عند الثالثة من عصر
اليوم ،فريق الح ّد البحريني ،والذي
وصلت بعثته إلى بيروت منذ ثالثة
أيام لخوض مباراة اإلياب ،وأجرى
الفريق الضيف تمريناته األخيرة
أمس على ملعب المباراة في صيدا،
وكانت مباراة الذهاب في البحرين
قد انتهت عهداوية بنتيجة ( 5ـ .)2
وي���ت���ص���دّر ال��ع��ه��د ال��م��ج��م��وع��ة
برصيد  6نقاط ،والح ّد البحريني
متذيّل الترتيب بنقطة واحدة فقط،

فيما التركماني ألتن اسير ثانيا ً
برصيد خمس ن��ق��اط ،وال��وح��دات
األردن������ي ث��ال��ث��ا ً ب���أرب���ع ن��ق��اط.
واخ��ت��ار م����د ّرب ال��ح � ّد البحريني
س��ل��م��ان ش��ري��دة  18الع���ب���اً ،ه��م:
عباس أحمد وإب��راه��ي��م لطف الله
وإبراهيم العبيدلي والسيد محمد
السيد عدنان وعلي سعيد وحمد
ف��ي��ص��ل وع��ل��ي ب��ورش��ي��د ومحمد
عبدالله وعلي حرم وعيسى مصبح
وح��س��ي��ن س��ل��م��ان وع��ب��د ال��وه��اب
ال��م��ال��ود وأح��م��د ال��خ��ت��ال ومحمد
الرميحي واألردن��ي محمد ال��داوود،
والنيجيريين دايو وأوشي وأوروك.
وكان مد ّرب العهد األلماني روبرت
جاسبرت قد أوضح أنّ مباراة اليوم
ستكون بمثابة جسر عبور إلى الدور

الثاني .وقال إ ّنه سيكون سعيدا ً في
حال ك ّرر فريقه عرضه القوي الذي
قدّمه في البحرين ،الفتا ً إل��ى أ ّنه
طلب من الالعبين المزيد من السرعة
في اللعب.
وص��ب��اح أم���س ،أُق��ي��م المؤتمر
الصحفي بين الفريقين في فندق
غولدن توليب – الجناح ،فحضر عن
الفريق البحريني المد ّرب المساعد
عارف العسمي والعب الفريق عبد
الوهاب المالود ،فيما غاب المد ّرب
سلمان ش��ري��دة ال��ذي وص��ل الحقا ً
بسبب مشاركته في ع��زاء شقيقه.
وم��ن ج��ه� ِة العهد فحضر ال��م��د ّرب
روب���رت ج��اس��ب��رت وق��ائ��د الفريق
عباس عطوي «أونيكا».
ب���داي��� َة ،ش��ك��ر ال��ع��س��م��ي لبنان

ونادي العهد على حسن الضيافة،
معتبرا ً أنّ على فريقه ال��ف��وز في
المباراة للحفاظ على آماله بالتأهل
إلى الدور الثاني ،وبالتالي سيلعب
بأسلوب هجومي .كاشفا ً أنّ صفوف
فريقه مكتملة وال وجود إلصابات.
بدوره ،أ ّكد المالود على أهميّة الفوز
وجهوزية زمالئه لخوض اللقاء.
م��ن جهته ،اعتبر م���د ّرب العهد
روب��رت جاسبرت ،أنّ المباراة مع
الح ّد البحريني ستكون أصعب من
لقاء الذهاب الذي أُقيم في المنامة
وف��از فيه العهد  ،2 – 5وأنّ العبي
فريقه يعرفون هذا الشيء .وتو ّقع
أن يكون أداء البحرينيّين أقوى من
الذهاب ،لكن في الوقت عينه فإنّ
فريقه أفضل كذلك وهو ح ّقق نتائج
جيدة في ال��دوري المحلّي منذ لقاء
المنامة .ولفتَ جاسبرت إلى عدم
وج��ود إص��اب��ات ف��ي ال��ف��ري��ق ،وهو
أمر جيد بالنسبة له كونه يمنحه
خيارات أكثر قبل المباراة وخاللها
على صعيد التبديالت.
من جانبه ،أش��ار القائد عباس
ع��ط��وي إل���ى ص��ع��وب��ة ال��م��ب��اراة،
فالفريق البحريني قوي وجيد ،ولكن
في الوقت عينه لفتَ إلى جهوزية
زمالئه لخوض مباراة التأهل.
وس���ب���ق ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي
االجتماع الفني الذي أُقيم بحضور
م��راق��ب ال��م��ب��اراة اإلي���ران���ي حامد
مومني وم��راق��ب الحكام العراقي
كاظم الساعدي ،إضاف ًة إلى ممثلين
عن الفريقين وعن األجهزة األمنية
والطبية المواكبة.
وت ّم االتفاق على أن يرتدي العهد
اللباس األص��ف��ر الكامل ،وح��ارس
م��رم��اه ال��ل��ون األس���ود ال��ك��ام��ل ،أ ّم��ا
الفريق الضيف فسيشارك باللباس
األزرق وح���ارس م��رم��اه باألخضر
واألسود..
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«وان ليبانون» تجمع ال�سفراء والم�شاهير
في مباراة كرويّة لوحدة اللبنان ّيين
للسنة الثالثة على ال��ت��وال��يّ ،
نظمت جمعية «وان
ليبانون» حدثا ً رياضيا ً جديدا ً في الميني فوتبول (كرة
القدم المصغرة) ،لتبادل لحظة رمزية للوحدة بمناسبة
اليوم العالمي للرياضة ،على أرض ملعب مدرسة سيدة
الجمهور.
سفراء معتمدين ودبلوماسيّين من السفارات البريطانية،
اإليطالية ،األلمانية ،البرازيلية ،األسترالية ،الهولندية،
اإلسبانية ،اليونانية ،الجزائرية ،المصرية ،الباكستانية
والبنغالديشية تباروا ض ّد فريق «وان ليبانون» المؤ ّلف
من مشاهير لبنانيّين ،رجال أعمال وأصدقاء الجمعية
أمثال عازف البيانو والمؤلف الموسيقي ميشال فاضل،
المم ّثل الكوميدي طوني أبو جودة ،نجم منتخب لبنان
السابق في كرة السلة وليد دمياطي ،الصوت الشاب في
« »The Voiceبنسخته الفرنسية مارك حاتم ،الشاعر
نزار فرنسيس ،رئيس تج ّمع رجال األعمال الدكتور فؤاد
زمكحل وأحد مدراء «فرنسبنك» نديم مجاعص ،مؤ ّكدين
اإليجابي للرياضة لتوحيد الناس
مرة أخرى على التأثير
ّ
ّ
وتخطي ك ّل الحواجز.
تميّزت هذه المباراة بمشاركة الالعبَين الهولنديَّين
الدوليَّين أرون وينتر الذي شارك  4مرات في كأس العالم
وجيالن لويس ،سفيرا « ،»World Coachesالبرنامج
االجتماعي العالمي للجمعية الملكية الهولندية لكرة

القدم.
واف��ت��ت��ح��ت رئ��ي��س��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ت��ان��ي��ا قسيس
المباراة المهرجان بكلمة جاء فيها« :العالم م ّتحد اليوم من
خالل السفراء من مختلف البلدان للتضامن مع لبنان ،وهم
في الوقت عينه يدفعون اللبنانيين لي ّتحدوا وينتصروا،
أ ّيا ً كان الفائز ،فلبنان هو الفائز الوحيد».
وفي مجريات اللقاء الكروي ،فاز فريق «وان ليبانون»
سجل
على فريق السفراء والدبلوماسيين بنتيجة ّ ،4-5
للفائز ك ّل من مارك حاتم ( )2وفؤاد زمكحل ( )2ووليد
دمياطي.
وق��د ساهمت ه��ذه المباراة أيضا ً في توحيد اإلع�لام
اللبناني ،بحيث أ ّن��ه ت � ّم نقلها ف��ي ال��وق��ت عينه على
قنوات «تلفزيون لبنان»« ،»LBC« ،تلفزيون المستقبل»
« ،»OTVبفضل دعم الدكتور طالل مقدسي .و ت ّم نقل
أحداث هذه المباراة في تقارير خاصة عُ رضت في كافة
النشرات المسائية.
وخالل المباراة ،قال السفير البريطاني هيوغو شورتر:
«إ ّنني مسرور ج ّدا ً كوني جزءا ً من هذه المبادرة العظيمة
التي تت ّم للسنة الثالثة .إذ ُتعطي جمعية «ONE
 »LEBANONالصورة الحقيقية للبنان التي نريد أن
نراها جميعاً ،مع ّززين بق ّوة الوحدة والتعايش ،ونحن
فخورون كوننا إلى جانبكم».

دورة �صقل مهارات التحاد �أم �أم �أي في ال�شمال

عداء ّ
ّ 8252
وعداءة �شاركوا في �سباق «بنك ميد» لل�شباب في �ضبية
بمشاركة  8252ع �دّاء وع���دّاءة وبحضور
حاشد تقدّمه وزير التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ،ورئ��ي��س لجنة الشباب
والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا
إل��ى فعاليات أولمبية ورياضية وعسكرية
وب��ل��دي��ة وإع�لام��ي��ةّ ،
نظمت جمعية بيروت
ماراتون سباق «بنك ميد» للشباب داخل حرم
«مارينا ـ ضبيّه» ،وكان قد حضره الفنان راغب
عالمة بصفته راعيا ً وداعما ً لمشاركة «جمعية
سكيلد» التي تعنى بطالب وطالبات فئة ذوي
الصعوبات التعلّمية ،حيث ارت��دى قميص
النادي هو والوزير بو صعب ،وأحدثا حالة
من الحماس لدى أوساط المشاركين ،علما ً أنّ
النشيد الوطني أُذيع ُقبيل سباق الـ 5كلم للمرح
بصوت الفنان عالمة ،وواكبه باإلشارة طالب
وطالبات مؤسسة البيان للص ّم في مؤسسة
الرعاية االجتماعية – دار األيتام اإلسالمية .
وكانت رئيسة «جمعية بيروت ماراثون» مي
الخليل قد حرصت على استقبال المدع ّوين،
وواكبت مع مم ّثل «بنك ميد» ف��ادي فليحان
إلى جانب الشخصيات الرسمية إطالق شارات
السباقات األربعة بما فيها سباق الـ 5كلم
للمرح ال��ذي انطلق وس��ط أج��واء حماسية .
وفي القراءة للنتائج الفنيّة للسباق ،كان الفتا ً
تعزيز رقمي سباقي ال��ـ  2وال��ـ  5كلم للفئة
المفتوحة ،حيث تم ّكن العدّاء بالل نعمان عند
الذكور من تسجيل رقم جديد هو  7دقائق ،بينما
كان رقمه العام الماضي في النسخة األولى
للسباق هو  8.05دقائق ،وبدورها العدّاءة
كلوديا زمكحل تم ّكنت من تسجيل رقم جديد
عند اإلن��اث هو  7.58دقائق ،والرقم السابق
مسجل باسم ي��ارا رزق .
ه��و  8.46دق��ائ��ق ّ
وفي الـ  5كلم ،تم ّكن منتصر حميّة عند الذكور
م��ن تسجيل رق��م ج��دي��د ه��و  16.30وال��رق��م
مسجل باسم أحمد شور ،وعند
السابق 17.25
ّ
سجلت العدّاءة فرح طيّار رقما ً جديدا ً
اإلناث ّ
هو  19.47دقيقة ،وال��رق��م السابق 20.00
مسجل باسم سارة جو قرطباوي ،وهنا
دقيقة ّ
النتائج الكاملة:
"• سباق ال��ـ  2000م للفئة المفتوحة:
ذكور1 :ـ بالل نعمان (إيليت) 7.00 ،دقائق.

بطولة لبنان لل�شباب
في «الفوت�سال»
الميادين يح�سم
�صدارة الذهاب
اختتم الميادين مرحلة الذهاب لبطولة لبنان
الصاالت من دون أي خسارة،
(دون  18عاماً) بكرة ّ
ليتصدّر الترتيب العام بفارق  3نقاط عن أقرب
منافسيه نادي الحرية صيدا ،الذي استفاد من فوز
المتصدّر على وصيفه نادي العمل بكفيّا لينتزع
المركز الثاني.
ق ّمة األسبوع الخامس األخير ذهابا ً حسمها
الميادين على حساب العمل بعدما ح َّول ّ
تأخره
بهدف إلى فوز صريح بثالثة أهداف لواحد.
وفي ضوء النتيجة ،قفز حامل اللقب الحرية
صيدا إلى المركز الثاني وبفارق نقطة عن العمل
بعد فوزه الصعب على إيليت  .2-3وكذلك فعل
بلدية الغبيري بعدما ف��از  3-5على مرجبا ،إذ
اعتلى المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة مع
العمل نتيجة تساويهما بتسع نقاط.
وفي ما يلي ترتيب األندية بعد األسبوع الرابع:
 1ـ الميادين ( 13نقطة)
 2ـ الحرية صيدا ( 10نقاط)
 3ـ بلدية الغبيري ( 9نقاط)
 4ـ العمل بكفيا ( 9نقاط)
 5ـ إيليت (نقطة واحدة)
 6ـ مرجبا (نقطة واحدة)

أش��رف االتحاد اللبناني للفنون
القتالية المختلطة أم.أم.أي مم ّثالً
بأمينه العام هالل نشار على اللقاء
الفني التدريبي ال���ذي استضافه
ال���ن���ادي ال��ري��اض��ي ط��راب��ل��س في
محلّة أبي سمراء ،بمشاركة معظم
أندية الشمال المنتسبة إلى عائلة
االت��ح��اد وه��ي الدحني ،الرياضي،

الهالل ،ماستر ماسكلز و phthonz
ُ ،
��ص��ص ال��ل��ق��اء ل��رف��ع م��ه��ارات
وخ ّ
الالعبين المبتدئين في اللعبة اآلخذة
في االنتشار ،أمالً بإكسابهم الخبرات
على عتبة مشاركتهم في المسابقات
ّ
سينظمها االتحاد.
والبطوالت التي
ومن جهته ،أثنى االتحاد اللبناني
على جهود األس��ات��ذة والمشرفين

الذين يسهمون في تخريج اﻷجيال
ال��ري��اض��ي��ة ،وف���ي م��ق�دّم��ه��م :أحمد
ب��ي��ض��ون ،منير ال��ش��ام��ي ،وساطع
باشات ،إلى المدربين :خالد اﻷسمر،
أسامة رويدي ،محمد غمراوي ،أحمد
الزعبي وحسان الدحني ،على دورهم
اإليجابي متم ّنيا ً لهم التوفيق والمزيد
من النجاح.

مباراتان ناريتان
في م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
 2ـ حسين ص��ول��ي (العاملية ال��ج��ن��وب)،
7.01دقائق.
3ـ كيفين ع��ون (ن��ادي الجمهور) 7 .10
دقائق.
إناث  1ـ كلوديا زمكحل (الجمهور)7.58 ،
دقائق.
 2ـ ميشيل بوعيد (إيليت ).8.02 ،
 3ـ كريستينا صدّي (إيليت) .8.03 ،
• سباق الـ  5000م للفئة المفتوحة.
ذكور 1 :ـ المنتصر حميّة (فينيقيا)16.31 ،
دقيقة.

 2ـ محمد كفاح (إيليت).16.45 ،
 3ـ العراقي حسين أسام (فتاة البصرة)،
.17.22
إن��اث 1 :ـ ف��رح طيّار (الجمهور)19.47 ،
دقيقة.
 2ـ غيّا متيرك (فينيقيا).14 .21.14 ،
 3ـ ياسمينا فخري (الجمهور).21.53 ،
• س��ب��اق ال��ـ  2كلم ل���ذوي االحتياجات
الخاصة.
إن��اث 1 :ـ منار أب��و جاموس (دار األيتام
اإلسالمية) 12.03 ،دقيقة.

 2ـ زهراء قاعون (الهادي).45 .14.45 ،
 3ـ سارة أبو دهب (دار األيتام اإلسالمية)،
.14.55
وفي الختام ،أُقيم حفل توزيع الميداليات
وأق��واس نصر من أغصان الزيتون وباقات
ورد على الفائزين والفائزات من قِبل رئيسة
«جمعية بيروت ماراثون» مي الخليل ،ومم ّثل
«بنك ميد» فادي فليحان والضيوف المدع ّوين،
وت ّم تقديم درع تقديرية باسم ميالني فريحة
وفا ًء لذكراها ،تسلّمتها صاحبة المركز األول
لسباق الـ  5كلم عند اإلناث فرح طي.

مهمة �صعبة �أمام الريال عند
ّ
مواجهة فولف�سبورغ

هوب�س وزع ّ�شهادات  116مد ّرب ًا ومد ّربة
في برنامج «الريا�ضة من �أجل التنمية»
و ّزع نادي هوبس الرياضي الشهادات على
 116مد ّربا ً ومد ّربة من محافظات بيروت ،جبل
لبنان ،الشمال ،البقاع والجنوب الذين شاركوا
في دورة «الرياضة من أجل التنمية وأنشطة
المهارات الفردية» ،والتي ّ
نظمها بدعم من منظمة
األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبتمويل
من دولة الكويت ،وذلك خالل احتفال أقامه في
فندق «مونرو» في وسط العاصمة ،وبحضور
شخصيات وفعاليات رياضية واجتماعية،
تقدّمها وزي��ر الشباب والرياضة العميد عبد
المطلب حناوي ،ومسؤولة برامج الشباب في
منظمة يونيسيف أمل عبيد ،ورئيس نادي هوبس
جاسم قانصوه ،ورئيس دائ��رة الرياضة في
وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ،ومديرة
المشروع في هوبس مريم حافظ وشخصيات
رياضية وأهلية واجتماعية.
بعد النشيد الوطني افتتاحاً ،وعرض شريط
مصور عن ال��دورة تض ّمن شهادات من بعض
المد ّربين ،تحدّث قانصوه عن تجربة هوبس
م��ع منظمة اليونيسف التي ب��دأت ف��ي صيف
العام  2006خالل العدوان «اإلسرائيلي» ونزوح
عدد كبير من السكان« ،فكانت جهوزيّة هوبس
المدخل الرئيسي لتنفيذ المشروع وتأمين بيئة
رياضيّة للنازحين لتعويض جزء من المشاكل
التي سبّبها ابتعادهم عن أراضيهم وبلداتهم
وبيئتهم ،واستم ّرت من خالل برنامج التوعية
على األلغام واألجسام الغريبة التي خلّفها العدو
«اإلسرائيلي» ،وصوال ً إلى برنامج الرياضة من
أجل التنمية وأنشطة المهارات الفردية» .وكشف

ع��ن مشاركة أك��ث��ر م��ن  45أل��ف ن���ازح س��وري
وفلسطيني ،إض��اف� ًة إل��ى لبنانيّين من القرى
الحدودية النائية في المشروع.
بدورها ،دعت عبيد المد ّربين «للحفاظ على
ال��وئ��ام وال��س�لام بين أقرانهم ومجتمعاتهم»
واعتبرت أنّ يونيسيف بالشراكة مع وزارة
الشباب والرياضة وهوبس وبتمويل من حكومة
الكويت ،حاولت من خالل تدريب الرياضة من
أجل التنمية نقل القدرات الرئيسية في الرياضة
وتنمية المهارات لتجهيز المد ّربين بشكل أفضل
لمساعدة األط��ف��ال والشباب .وأ ّك���دت أنّ هذه
المبادرة تسمح بوضع أرضية مشتركة وبناء
فرق العمل نحو بدء الحوار اإليجابي لتبادل
وتعلّم خ��ب��رات يستفيد منها ك��ل مجتمعنا.
وشكرت هوبس على التزامه وجهوده إلنجاح
المشروع ،كما شكرت وزارة الشباب والرياضة
على تعاونها وثقتها.
ب���دوره ،حناوي أ ّك��د ح��رص وزارة الشباب
والرياضة ال��دائ��م على دع��م مشاريع تربوية

يواجه نادي ريال مدريد اإلسباني خطر الخروج من
الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف
فريق فولفسبورغ األلماني اليوم في مدريد.
وسيكون ريال مدريد مطا َلبا ً بتقديم مباراة كبيرة على
ملعب سانتياغو برنابيو لتعويض خسارته المفاجئة
 2-0ذه��اب�اً ،سعيا ً لتج ًنب الغياب عن ال��دور نصف
النهائي للمسابقة القاريّة العريقة للمرة األولى منذ العام
 .2010وب��ات فولسفبورغ ال��ذي يخوض أص�لاً الدور
ربع النهائي للمرة األولى في تاريخه على أعتاب إنجاز
تاريخي آخر متم ّثل في بلوغ دور األربعة ،والقضاء نهائيا ً
على موسم النادي الملكي الذي يعتبر المسابقة القارية
األمل الوحيد للتتويج بلقب هذا العام ،أو على األقل بلوغ
رياضية هادفة بشكل ع��ام« ،فكيف إذا كانت
تحت إش��راف مؤسسة عالمية رائ��دة كمنظمة
األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» .وأشاد بدور
هوبس« ،ه��ذا النادي ال��ذي عرفناه يعمل على
مساحة الوطن ،نراه يتط ّور ليصبح أكثر تقنية
من خالل توثيق خبرته الرياضية في المالعب
بالتعاطي مع شرائح األطفال والشباب من خالل
أكاديميّته وحرفيّته في التعاطي مع االتحادات
ال��ري��اض��ي��ة ال��ت��ي ينتمي إل��ي��ه��ا ،والمستوى
المش ّرف الذي وصل إليه يخ ّوالنه التعاون مع
منظمة عالمية رائ��دة كاليونيسيف ،وأن يضع
قوانين مكتوبة» .وأ ّكد أنّ رسالة وزارة الشباب
والرياضة هي نشر الرياضة الهادفة وتوعية
الشباب على كافة األصعدة ،وال سيّما الرياضيّة
منها».
ث� ّم تو ّلى حناوي وعبيد وقانصوه تسليم
المتخ ّرجين شهاداتهم و ُكتيّب ارشادات ،كما سلّم
قانصوه دروعا ً تقديرية لحناوي وعبيد ،واخ ُتتم
الحفل بكوكتيل على شرف الحاضرين.

دور األربعة للمرة السادسة على التوالي.

مان�ش�ستر �سيتي بمواجهة باري
�سان جيرمان في موقعة حامية
يسعى مانشستر سيتي إلى صناعة التاريخ عندما
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الساعي بدوره إلى
تجاوز محطة ربع النهائي في لقائهما اليوم في إياب دور
الثمانية لدوري أبطال اوروبا .وسيكون ملعب االتحاد في
مانشستر مسرحا ً للفصل الثاني من القمة النارية عقب
تعادلهما  2-2ذهابا في باريس.
ويم ّني مانشستر سيتي النفس باستغالل عاملي
األرض والجمهور لمواصلة كتابة تاريخه في المسابقة
وبلوغ نصف النهائي للمرة األولى مع التأكيد أن تواجده
في ربع النهائي للمرة األولى أيضا لم يكن وليد الصدف بل
حصاد مستحق لجهود كبيرة.

دورة تدريبية في القو�س والن�شاب
ف��ي إط���ار نشاطاته الرياضية،
ّ
نظم نادي سيدة الجمهور ،وبإشراف
االتحاد اللبناني للقوس والنشاب،
دورة تدريبية في القوس والنشاب
لمجموعة من الشباب.
وك��ان��ت الف��ت��ة ال��ح��م��اس��ة التي
أبداها المشاركون في هذه ال��دورة،
م ّما دف��ع رئيس االت��ح��اد ج��اك تامر
إل��ى تشجيعهم على المتابعة في
التدريبات.
وق���د ت��م � ّي��ز خ�ل�ال ال�����دورة أداء
الالعبين غسان زغيب ومارك أسمر
ومالك نايفة.

