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بهدف علي ال�سعدي ...عاد ال�صفاء عالي ًا و�سعيد ًا
ال�سالم ّ
تنف�س ال�صعداء واالجتماعي وا�صل �صعوده
لم يهنأ العهداويون كثيرا ً في
جلوسهم ف��وق كرسي ال��ص��دارة،
فصاحِ ُب الكرسي انتفض سريعا ً
بمواجهة فريق النبي شيت في ملعب
صيدا البلدي حيث فاز عليه بهدف
وحيد لنجمه وهدّافه عند فك صيام
المهاجم علي السعدي .بهدف علي
السعدي ع��اد الصفاء ال��ى موقعه
في المقدّمة فيما لم ينجح أبناء
البقاع ب��ادراك التعادل أو تحقيق
الفوز الهدية األغلى للعهد .فعلى
ملعب برج حمود أضاف االجتماعي
سكينا ً حادا ً الى جسد نادي الحكمة
السائر بقوة نحو الهاوية ،حيث فاز
عليه بنتيجة ( 2ـ  )1الشوط األول
( 1ـ  )0للفائز.
ف��ي ل��ق��اء متكافئ ع��ل��ى جميع
ال��ص��ع��د ،ال��ت��ق��ى ال��ص��ف��اء والنبي
شيت ،األول يسعى الى فوز يك ّرسه
متصدّرا ً السبوع اضافي ،والثاني
ساعيا ً الى استعادة وهجه الذي
استهل ب��ه البطولة ،واسترجاع
ذكريات الذهاب ،آمالً تقديم خدمة
للعهد وه���و ال���ذي ف���از عليه في
مرحلة الذهاب بنتيجة  2ـ  .1بعد
دقائق من الهجمات المتبادلة خطف
المدافع المتقدّم علي السعدي هدفا ً
عبر رأس��ي��ة ح� ّول��ه��ا داخ���ل مرمى
«الف ّتال» مستغالً الكرة التي رفعها
له زميله محمد حيدر على أحسن ما
يكون .ولم تنفع محاوالت التعديل
ال��ب��ق��اع��ي��ة ن���ظ���را ً ل��ح��ائ��ط ال��ص��د
الدفاعي عند الصفاويين مع بروز
الفت لعمر الكردي وعلي السعدي
ومحمد زين طحان وأمامهم أحمد
جلول .وفي الدقيقة  41كاد محمد
ابو عتيق أن يعادل األرقام ،اال أنه
ضيّع الكرة التي وصلته من علي
األتات على طبق من ذهب ،مسددا ً

برعونة ال��ى جانب ال��ق��ائ��م ،ليرد
عالء البابا باضاعة فرصة مماثلة
لفريقه (د .)45وفي الشوط الثاني
تواصلت الحمالت البقاعية من
كل الجهات ،لكن ثبات الصفوف
الصفاوية والتمركز الجيد حاال
دون ترجمة اي فرصة او هجمة الى

هدف ،علما ً بأن الهجمات الصفاوية
ك��ان��ت ب��ال��م��رص��اد ومعظمها من
العمق عبر أحمد جلول أو باالعتماد
ع��ل��ى رف��ع��ات ط��ح��ان وال��س��ع��دي
االم��ام��ي��ة وال��ع��رض��ي��ة .ول��م��ا أيقن
م���درب ف��ري��ق النبي شيت محمد
الد ّقة أن خطة التعادل تستوجب

بطولة لبنان في كرة اليد (المرحلة )5
الجمهور والمبرة ...والفوز لأ ّول م ّرة

إج���راء بعض التبديالت بوجوه
طامحة الى اثبات ال��ذات ،عمد الى
الدفع بقاسم مناع وعلي الموسوي،
ف��ع��ادت السرعة والسخونة الى
المجريات ،وسنحت فرصة لنصار
نصار الذي سدد بجانب القائم ،ليرد
علي السعدي برأسية ثانية رغم

اضطراره الى ّ
لف رأسه بض ّمادة إثر
اصطدامه بعلي بزي في منتصف
الشوط األول .وتمر الدقائق ثقيلة
على الطرفين مع غياب التهديف،
ليطلق الحكم هادي سالمة صافرة
النهاية.
وع���ل���ى م��ل��ع��ب ب����رج ح��م��ود،
اس��ت��ض��اف أخ��ي��ر ال��ت��رت��ي��ب فريق
الحكمة فريق االجتماعي المتط ّور
ف��ي مرحلة االي���اب ،ففاز الضيف
على المضيف بهدفين مقابل هدف،
وكالعادة تك ّفل الالعب فايز شمسين
بتسجيل هدفي الفريق الشمالي.
جاء الهدف األول في الدقيقة (،)31
أتبعه شمسين نفسه بتسديدة
انفجرت في العارضة (د ،)40وفي
آخر الدقائق اعترض العبو الحكمة
على ع��دم احتساب ضربة ج��زاء
لمصلحتهم بعدما ارتطمت الكرة
بيد أحد مدافعي االجتماعي .وفي
الشوط الثاني واصل مدرب الحكمة
ف���ؤاد ح��ج��ازي ضغطه الهجومي
الدراك ال��ت��ع��ادل ،م��س��ت��ن��دا ً ال��ى
مجموعة المخضرمين من زمالئه
أي��ام العز (محمد قصاص وأحمد
ج����رادي وول��ي��د ش��ح��ادة وزك��ري��ا
شرارة)  .وفي الدقيقة  31من عمر
الشوط الثاني عاد شمسين ليدك
الشباك الحكماوية وه��ذه المرة
عن طريق البنالتي التي احتسبها
الحكم جميل رمضان إثر االعتراض
ال��ذي ق��ام ب��ه ول��ي��د ش��ح��ادة بحق
ال�لاع��ب حسن الحايك .وف��ي آخر
سجل مخضرم
دقيقة من المباراة
ّ
الحكمة محمد ق��ص��اص ه��دف رد
االعتبار ،ليواصل الحكمة سيره
على حافة السقوط واالحتضار.

الأن�صار خارج المناف�سة وال�سالم يخرج من «العناية» م�ؤقت ًا
استكماال ً لمباريات المرحلة الـ 19من الدوري العام اللبناني
الـ 55لكرة القدم ،ج��رت ي��وم السبت مباراتان ،في األول��ى
استضاف شباب الساحل فريق االنصار على ملعب امين عبد
النور ـ بحمدون ،وتعادل معه بنتيجة  1ـ ( 1الشوط االول
 1ـ  0لمصلحة األنصار) ،وفي الثانية خسر الراسينغ أمام
ضيفه السالم زغرتا على ملعب بلدية برج حمود بنتيجة (0
ـ  )1الشوط األول ( 1ـ  )0لمصلحة السالم ،وهذا الفوز أراح
السالميين من «سرساب» السقوط الى الثانية.
ففي بحمدون ،لعب الفريقان كرة مفتوحة وبمعنويات عالية
نظرا ً لتحررهما من الضغوطات التي تفرضها الطموحات
والمواقع على سلّم الترتيب ،وهنا ال ب� ّد من االش��ادة بدور
ح��ارس مرمى األنصار حسن مغنية ال��ذي أسهم في خطف
نقطة غالية لفريقه ،اذ ك��ان نجم المباراة األول بتصديه
لكرات عدة من النوع الخطر على م��دار الشوطين وببراعة
فائقة ،وكان أكثرها خطورة لحسن كوراني في الدقيقة 10
وكوراني أيضا ( )45وموسى كبيرو ( ،)48ومحمد سالم
( ،)74علما ً أن العارضة االنصارية وقفت الى جانبه وصدت
صاروخ موسى كبيرو ( )68حارمة الساحل من هدف محقق،
وال نبالغ اذا قلنا بأن المباراة شهدت أعلى نسبة من الفرص
الحقيقية.
وسجل هدّاف االنصار والدوري العام االرجنتيني لوكاس
غاالن هدف فريقه في الدقيقة  31من ضربة جزاء «بنالتي»
بطريقة «السهل الممتنع» ولكنه عاد وأضاع ضربة جزاء في
الدقيقة ( )42عندما اتاح لحارس الساحل علي حالل صدّها
ببراعة من الزاوية.
وجاء الفرج الساحلي عبر كبيرو (د )90بعد دربكة حصلت
داخ��ل المنطقة االنصارية فتألق مغنية في صد كرة حسن
طهماز ببراعة من أسفل ال��زاوي��ة اليسرى لترتد ومدافعي
االنصار يتفرجون على المهاجم النيجيري وهو يسدد الكرة
في أعلى المقص االيمن ليح ّل التعادل  1ـ  ،1علما ً أن العارضة
الساحلية حرمت االنصار من فوز أكيد اذ صدت كرة محمد
عطوي من ضربة حرة مباشرة من نحو  25مترا ً ن ّفذها في
الثواني األخيرة من المباراة.
وعلى خط الساعين للهروب من حفرة السقوط الى دوري
المظاليم ،استعاد السالم بعض انفاسه عندما حقق فوزا ً غاليا ً

الجمهور  -البترون

في المباراة األولى ،فاز الجمهور على البترون بفارق 3
أهداف (.)30-33
جاءت المباراة قوية ومثيرة وتميزت بالندية ،وعدم
قدرة أي من الفريقين على زيادة فارق االهداف مع منافسه
ألكثر من  3أه��داف ،مع أفضلية للخاسر ال��ذي استطاع
التقدّم على خصمه في معظم فترات اللقاء ،إالّ ان الحسم
في النهاية جاء لمصلحة الجمهور بفضل كثرة االخطاء
التي ارتكبها العبو البترون.
وكان أفضل مسجل كرم هيكل من الفائز بـ 7أهداف،
وجيمي طنوس من الخاسر ()11

في المباراة الثانية ،تغلّب المبرة على هوليداي بيتش
بفارق هدفين (.)30-32
ب��دأت المواجهة بسيطرة من الخاسر حتى الدقيقة
 12من الشوط األول حين تعادلت االرق��ام  ،7-7قبل
أن يفرض المبرة سيطرته ويوسع الفارق ،لينهي هذا
الشوط في مصلحته بفارق  4أهداف (.)15-19
مع بداية الشوط الثاني ،انتفض هوليداي واستطاع
تقليص الفارق تدريجيا ً وصوال ً الى تعديل النتيجة -29
 29قبل نهاية المباراة بثالث دقائق ،لكن الفائز استعاد
توازنه وأنهى اللقاء لمصلحته بفارق هدفين ()30-32
وك���ان أف��ض��ل مسجل ف��ي ال��م��ب��اراة ح��س��ن ق��اس��م من
ال��ف��ائ��ز بـ 11ه��دف �اً ،ورب��ي��ع خليل م��ن ال��خ��اس��ر ()12
قاد المباراتين الدولي محمد حيدر والقاري قاسم مقشر،
والدولي حلمي شعيب مسجالً ،واالتحادي حسن درويش
ميقاتياً.

الحكم التركي �شاكر لمباراة ال�سيتي والريال غد ًا
يدير الحكم التركي جونيت شاكر،
م��ب��اراة ذه��اب نصف نهائي دوري
أبطال أوروب��ا بين مانشستر سيتي
وريال مدريد غدا ً الثالثاء على ملعب
«االت��ح��اد» ،وفقا ً لما أعلنه االتحاد
األوروبي لكرة القدم اليوم.
وس��ب��ق ل��ش��اك��ر ( 40ع��ام��اً) أن
قاد هذا الموسم مباراة ريال مدريد
مع فريق مالماو السويدي في دور
المجموعات وانتهت بفوز «الملكي»
بهدفين نظيفين.
وك��ان شاكر قد أدار أيضا ً مباراة
ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند
ف��ي دور ال��م��ج��م��وع��ات ف��ي نسخة
البطولة لموسم  2013-2012أمام
بروسيا دورتموند وانتهت بالتعادل
( 2ـ .)2
ك��م��ا أدار م���ب���اراة لمانشستر
سيتي ف��ي دوري أوروب����ا نسخة
 2012-2011في دور الـ 32أمام
بورتو البرتغالي وانتهت لمصلحة
«السيتيزنز» بهدفين لواحد.

انحصر لقب دوري األبطال لكرة القدم ،البطولة األوروبية
المرموقة ،بين أربعة من عمالقة أندية القارة العجوز،
نصف المربع الذهبي إسباني ،إضافة إلى ضلع ألماني
وآخر إنكليزي .وسبق لضلعي المربع الذهبي اإلسبانيين،
وهما قطبا العاصمة ريال وأتلتيكو ،أن وصال إلى نهائي
عام  ،2014الذي انتهى بفوز مثير للميرنجي على الروخي
بالنكوس ،ليعانق الفريق الملكي الكأس العاشرة في
تاريخه ،ويعزز رقمه القياسي من حيث األلقاب في هذه
البطولة األغلى في أوروبا وربما في العالم.
وتأهل ري��ال مدريد حينها أي في العام  2014إلى
المباراة النهائية على حساب العمالق األلماني بايرن
ميونيخ بفوزه عليه بهدف وحيد في مباراة الذهاب على
ملعب «سانتياغو برنابيو» ،قبل أن يسحق العمالق
البافاري بأربعة أهداف في معقله «أليانز أرينا».
بينما حجز أتلتيكو مدريد بطاقة العبور إلى نهائي
 2014على حساب تشيلسي اإلنكليزي بتعادله معه سلبا
على ملعب «فيسنتي كالديرون» ،في العاصمة مدريد،
ومن ثم نجح في الفوز على البلوز في عقر داره على ملعب

«ستامفورد بريدج» ،في العاصمة لندن.
فهل سيتكرر سيناريو موسم ( )2014-2013أم أن
لفريقي بايرن ميونيخ ،ومانشستر سيتي اإلنكليزي ،الذي
تأهل ألول مرة إلى دور األربعة الكبار للتشامبيونز ليغ،
رأي آخر؟.
وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة دوري
أبطال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم ،التي ج��رى سحبها في 15
من الشهر ال��ج��اري ،في مدينة نيون السويسرية ،عن
مواجهتين من الصعب التكهن بنتيجة أي منهما ،األولى
بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ،والثانية بين بايرن
ميونيخ وأتلتيكو مدريد.
ويح ّل ريال مدريد غدا ً بضيافة مانشستر سيتي ذهاباً،
بينما سيح ّل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيال على أتلتيكو مدريد
بعد غد ،على أن تقام مباراتا اإلياب يومي ( 3و )4من شهر
أيار المقبل.
أما المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا  2016فستقام
على ملعب «جوزيبي مياتزا» بضواحي سان سيرو في
مدينة ميالنو اإليطالية.

الالعب �سي�سيه يعمل دي جي
وبطعم النجاة على مضيفه فريق الراسينغ بهدف دون رد،
وهو قد يساوي موسما كامال إذ رفع «أبناء زغرتا» رصيدهم
الى  10نقاط في المركز العاشر ،ولديهم ثالث مباريات أمام

طرابلس والشباب الغازية والحكمة تواليا ً في المراحل الـ20
والـ 21والـ ،22وبات يكفيهم الفوز في المباراتين االخيرتين ال
سيما انهما في زغرتا ،للبقاء في دوري األضواء.

هوب�س في و�ضع مريح والريا�ضي �إلى مباراة رابعة مع اللويزة
الثانية على ملعب الرئيس ميشال سليمان في
جبيل ،بفارق سلة واحدة  70ـ  ،68وبعد فوز
الفريق الشمالي في عرينه ستكون المباراة
الرابعة بينهما غدا ً في جبيل حاسمة ومثيرة،
ال بل من النوع «الناري» ألنه اذا حقق الفريق
الشمالي ال��ف��وز فسيكون نصيبه ال��وص��ول
الى المربع الذهبي ،أما في حال انتهت بفوز
الفريق الجبيلي ،فستتعادل األرق���ام ثانية
ليذهب الفريقان الى مباراة خامسة حاسمة
في طرابلس ،وأقل ما يقال عنها انها ستكون من
النوع المصيري.
وع��ل��ى جبهة «س �لّ��وي��ة» مشتعلة أي��ض�اً،

استطاع التضامن ـ ال��ذوق معادلة االرق��ام مع
مضيفه الحكمة  1ـ  1بفوزه عليه في مباراتهما
الثانية ،ب��ف��ارق نقطة  81ـ  ،80على ملعب
غزير ،أمام جمهور كبير ،بعدما سبق للحكمة
ان تقدم  1ـ  0بفوزه في المباراة االول��ى على
ملعب مج ّمع نهاد نوفل في الذوق بفارق اربع
ن��ق��اط  80ـ  ،76وستكون ال��م��ب��اراة الثالثة
بينهما الساعة الثامنة والنصف من مساء
اليوم في ال��ذوق ،في غاية األه ّمية لطرفيها.
وتشير النتائج االخ���رى ف��ي ه��ذا ال���دور الى
تألق فريق هوبس الذي تقدم عن جدارة على
هومنتمن  ،0 - 2وسيلتقي الفريقان اليوم في

ّ
يحذر من «بطولة كل مين �إيدو �إلو»
الت�ضامن
تصريح رئيس نادي الحكمة مارون غالب بعد مباراة فريقه مع
ضيفه نادي التضامن في غزير أخرج أبناء التضامن عن صمتهم ،ما
دعا إدارة النادي إلى إصدار بيان جاء فيه:
بعد تمادي البعض بتشويه وقائع ما حدث اثناء وبعد انتهاء
المباراة التي جمعت ناديي التضامن والحكمة الشقيق في ملعب
غزير ،وما رافقها من إشكاالت ،ارتأت إدارة النادي إلى اعتماد سياسة
ضبط النفس وعدم اللجوء إلى ردات الفعل التي حتما ً ستؤدي إلى
تشنجات نحن في غنى عنها ،خصوصا ً أننا حريصون على لعبة كرة
السلة وجمهورها حرص االهل على ابنائهم.
ولكن ،رغم تمسكنا بعدم الرد والقيام باتصاالت مع إداريي نادي
الحكمة بهدف تنفيس األجواء ومنع تفاقم األمور ،تفاجأنا بمواقف
وتسريبات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ،فأصبحنا في موقع «وقد
قبضنا على القتيل وفر القاتل».....
إن إدارة النادي تستنكر ما صدر عن رئيس نادي الحكمة السيد

فاز فريق الجمهور على فريق البترون بنتيجة 30-33
والمبرة على هوليداي بيتش  ،30-32في ختام مباريات
المرحلة الخامسة من بطولة لبنان في كرة اليد ،التي تقام
في قاعة حاتم عاشور ،نادي الصداقة .وهو االنتصار االول
في البطولة للفريقين الفائزين.

المبرة  -هوليداي

�صراع العمالقة في دوري الأبطال

الدور الإق�صائي لبطولة كرة ال�سلة

ت��ق�دّم فريق المتحد على ضيفه بيبلوس
بنتيجة  2ـ  ،1بعدما فاز عليه بفارق  7نقاط
 66 - 73في قاعة الصفدي في مدينة طرابلس،
في مباراتهما الثالثة ضمن الدور ربع النهائي
(االقصائي) من ال��دوري العام اللبناني لكرة
السلة ،علما ً أن الفريق ال��ذي يسبق منافسه
الى الفوز في ثالث مباريات من خمس مقررة،
سيتأهل الى ال��دور نصف النهائي (الفاينال
فور).
وكان المتحد تقدم  1ـ  0بفوزه في المباراة
االولى في طرابلس بفارق ست نقاط  68ـ ،62
ليعادل بيبلوس االرق���ام  1ـ  1في المباراة
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مارون غالب في مداخلته عبر شاشة  LBCوتذ ّكره بالتحذيرات
التي ذكرناها أم��ام��ه ف��ي ال��رب��ع االول م��ن ال��م��ب��اراة عندما ب��دأت
الشتائم تنهال على العبي فريقنا ،ولفتنا نظره إلى أن استمرار
الشحن والتحريض س��وف ي��ؤدي إل��ى نهاية وخيمة للمباراة؛
ورغ��م ذلك لم يقم القيمون على إدارة الحكمة بأي اج��راء لضبط
االمور.
اما بخصوص اتهام العبي نادي التضامن الزوق بإستفزاز جمهور
نادي الحكمة الشقيق فإننا ندعو الصديق الرئيس م��ارون غالب
لمراجعة شريط المباراة وتركيزه على عبوات المياه المتطايرة
في كل ارجاء الملعب مستهدفة العبي واعضاء الجهاز الفني لنادي
التضامن .وبالعودة إلى االخطاء التحكيمية إن ثبت حصولها ،فإن
إدارة نادي التضامن بانتظار تقرير وقرار االتحاد اللبناني للعبة كي
ال تفلت األمور ويصبح الدوري دوري «كل مين ايدو إلو» ،كما يشتهيه
البعض!

مباراة ثالثة على ملعب هومنتمن في منطقة
مزهر (الثامنة والنصف مساء) ،وفي حال حقق
هوبس الفوز فسيتأهل بنتيجة  3ـ  0لينتقل الى
المربع الذهبي ألول مرة في تاريخه.
من جانبه ،النادي الرياضي (حامل اللقب)
المتقدّم على فريق اللويزة بنتيجة  2ـ ،0
سقط أمس بطريقة مفاجئة بنتيجة  59ـ ،57
لتصبح النتيجة  2ـ  ،1علما ً ب��أن المباراة
االولى في المنارة ،انتهت بفارق  26نقطة  84ـ
 ،58والمباراة الثانية التي أجريت على ملعب
المركزية في جونيه انتهت بفارق نقطة واحدة
68ـ.67

الحكمة يطالب
ّ
بحكام �أجانب
استنكر نادي الحكمة الرياضي في بيان اصدره امس،
االعمال التي حصلت على أرض الملعب في نهاية المباراة
الثانية مع فريق التضامن ،ومردها إلى التحكيم المجحف
الذي يصيب لعبة كرة السلة في صميمها بسبب ضعف
الحكام.
وحرصا ً من النادي على الوصول بالمباريات الى
خواتيمها السعيدة ،يتوجه الى اتحاد كرة السلة طالبا ً
منه االستعانة باقرب فرصة وقبل المباراة الثالثة بحكام
أجانب منعا ً من تفاقم األوضاع على أرض المالعب ،ما قد
يؤدي الى ضرب اللعبة ،وقد يصل األمر الى إلحاق الضرر
باالندية واالتحاد ،ما يقتضي العمل فورا على تدارك االسوأ
وانقاذ الدوري واللعبة .

انضم المهاجم الدولي الفرنسي المعتزل غابرييل
سيسيه ( 34عاماً) ،نجم فريق ليفربول اإلنكليزي السابق،
إلى الفريق المصاحب للمطربة االميركية الشهيرة ماريا
كاري.
واتجه سيسيه ،الذي اعتزل اللعب في العام الماضي،
إلى العمل في ملهى ليلي في باريس بمهام  DJفي فرقة
مطربة البوب األميركية ماريا كاري.
وم��ن المعروف أن سيسيه ،دخ��ل عالم الموسيقى
قبل اعتزاله ،ويشتهر في مجال الموسيقى باسم السيد
«لينور».
وسبق له أن لعب ضمن صفوف منتخب فرنسا وأندية
ليفربول وكوينز ب��ارك رينغرز اإلنكليزية ومرسيليا
وباستيا الفرنسية وباناثينايكوس اليوناني والتسيو
اإليطالي ،قبل أن ينهي مسيرته في ن��ادي س��ان بيير
الفرنسي العام الماضي.

خالفات بين الرامية با�سيل
ورئي�س اتحاد الرماية
ف��ج��أة  ،أصيبت لعبة الرماية
بنيران صديقة ،م��ع ان���دالع حرب
التصاريح بين البطلة راي باسيل
المتأهلة إل��ى أول��م��ب��ي��اد ري��و دي
جانيرو ورئيس االتحاد اللبناني
للرماية بيار جلخ ،وم��ن تداعيات
ه��ذا الخالف ال��ذي اشتعل ألسباب
م��ادي��ة ب��ح��ت ان���ه س��ي��ؤ ّث��ر سلبا ً
على مشاركة باسيل في األلعاب
األولمبية في البرازيل خالل شهر آب
المقبل.
وفي المعلومات أن سبب الخالف
يعود إل��ى أن باسيل وف��ي مقابلة
�وج��ه��ت بالشكر الى
تلفزيونية ت� ّ
ع��ض��و س��اب��ق ف��ي االت��ح��اد ذاك���رة
وقفاته الداعمة لمسيرتها في عالم
الرماية على اكثر من صعيد ،وهذا
الكالم لم يرق للرئيس الحالي بيار
جلخ ،ال��ذي راح يعدّد لها وقفات
االتحاد الداعمة لها باالضافة الى
المساعدة المادية التي أ ّمنها لها

مؤخرا ً من وزارة الشباب والرياضة.
تفجر الخالف في وقت
وف��ي ض��وء ّ
غير مناسب تماماً ،اتصلنا بباسيل
للوقوف على رأيها وسماع وجهة

نظرها ّ
ففضلت عدم الرد على كل ما
سمعته ووصلها من االتحاد لكونها
في غاية التركيز على تطوير إدائها
ومواصلة تمارينها بجدّية عالية.

