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بطولة غرب �آ�سيا لكرة ال�سلة ح�صري ًا
على تلفزيون لبنان

م�سابقة ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي

خ�سر العهد  ...وا�صطحب الوحدات �إلى دور الـ16
ف��ي ض��وء تأهّ له إل��ى دور الـ16
من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
لكونه بطالً لمجموعته برصيد 12
نقطة ،ونظرا ً النتظاره مباريات من
العيار الثقيل على جبهتي الكأس
والبطولة المحليّتين خ�لال األي��ام
المقبلة ،عمد فريق العهد إلى خوض
مباراته األخيرة ض ّد فريق الوحدات
األردن�����ي ض��م��ن دورال��م��ج��م��وع��ات
للمسابقة اآلسيوية بغياب عدد كبير
م��ن نجومه والعبيه األساسيّين،
هادفا ً من خ�لال ه��ذا التدبير إراح��ة
العبيه بشكل يمنحهم المزيد من
االستعداد والتحضير لتقديم أفضل
ما عندهم بمواجهة األنصار والصفاء
في المرحلتين  21و 22من الدوري
اللبناني.
وتأكيدا ً على ع��دم أهميّة اللقاء
من منظار العهد اإلداري والفني ،فقد
غ��اب الرئيس تميم سليمان وأمين
س ّره الحاج محمد عاصي عن مرافقة
الفريق إلى العاصمة األردنية ع ّمان.
م��ن منطلق ه��ذه األج���واء الفنيّة
واإلداري����ة ال��ف��ات��رة ،وق��ع العهد في
مطب الخسارة أمام مضيفه ( 2ـ ،)3
والذي غمرت جماهيره الفرحة بعدما
سارت األمور في عشق آباد عاصمة
تركمنستان لمصلحة الفريق األردني
(خسر فريق ألتن أسير التركماني
بنتيجة  1ـ  2من الحد البحريني)،
وه��ذه الحيثية أبقت الوحدات على
بساط المسابقة كونه انتقل مرافقا ً
العهد إلى دور الـ.16

ب��أنّ الح ّد تقدّم على مضيفة ألتن
أسير ( 2ـ  ،)1وخالل الدقائق العشر
األخيرة من المباراة عاد الوحدات
إلى أجواء المنافسة بقوة ،باعتبار أنّ
الفوز سيمنحه التأهّ ل ،وكان له ذلك
في الدقيقة  88بعدما أخطأ المدافع
حسن ضاهر بتشتيت الكرة من أمام
المهاجم األردن���ي بهاء فيصل .ث ّم
أعلن الحكم الصيني غين وان نهاية
المباراة وسط فرحة جنونية عارمة
لجماهير والعبي الوحدات.
ـ م ّثل العهد في المباراة :حسن
بيطار ،نور منصور ،خليل خميس،
ط��ارق العلي ،علي حديد ،مصطفى
ب��ي��ض��ون ،م��ه��دي ف��ح��ص ،يوسف
المويهبي ،محمد قدوح ،حسين حيدر
ومامادو.

لقطات

عهد ـ وحدات
وبالعودة إلى شريط المباراة ،فقد
جاء الشوط األول باهتا ً على الرغم من
انتهاء النتيجة فيه لصالح الوحدات
( 2ـ  ،)1ف��األه��داف الثالثة ج��اءت
من أخطاء ح�� ّراس المرمى وبشكل
مباغت م��ع وض���وح ع��دم التمركز
الصحيح عند مدافعي الفريقين،
كما انحصرت المجريات في غالبية
الشوط في منتصف الملعب ،علما ً أنّ
العهد استبق مضيفه في التسجيل
عن طريق العبه الواعد حسين حيدر،
مستغالً تشتيت الكرة بشكل خاطئ

من الحارس األردن��ي محمود فندي
ليتابعها حيدر م��ن خ��ارج المربع
فتسكن المقص األيسر ،ثم جاء الر ّد
الوحداتي سريعا ً مع المهاجم أحمد
هشام الذي ح ّول الكرة العرضيّة التي
وصلته من زميله عامر ديب داخل
المرمى وسط ضياع مدافعي العهد،
ث�� ّم ضيّع المويهبي للعهد فرصة
التقدّم (د )30لير ّد محمد مصطفى
سريعا ً بهدف ثانٍ للوحدات مستفيدا ً
من خطأ حارس العهد البديل حسن
بيطار في ع��دم التمركز الصحيح،

فسجل مصطفى «المتسلّل» هدفه
ّ
من زاوية ضيقة! لير ّد محمد درامي
بدوبل كيك رائعة لكن كرته اصطدمت
بالمدافعين المتك ّتلين أمام مرماهم.
وفي الشوط الثاني أج��رى المد ّرب
األلماني جاسبرت تبديالته الثالث،
حيث أشرك حسن ضاهر وأحمد زريق
وهيثم فاعور ليأتي الفرج مع اقتحام
فسجل هدف
سريع للموهوب زريق
ّ
التعادل لفريقه (د ،)82ول ّما ظنّ
الجميع أنّ آمال الوحدات ّ
تبخرت في
ضوء وصول األخبار من تركمنستان

ـ تابع الفريق األردن���ي أكثر من
مشجع هتفوا له باستمرار،
2000
ّ
وجاء الحصاد تأهّ الً وفرحة كبيرة.
ـ سيتواجه العهد في الدور الـ16
م��ع ف��ري��ق ال��وح��دة ال��س��وري ،فيما
سيلعب ال��وح��دات مع فريق القوة
الجويّة العراقي.
ـ يشارك العهد في المسابقة للم ّرة
السابعة ،وكانت أولى مشاركاته في
العام .2005
ـ أكثر من  8فرق عربيّة وصلت إلى
الدور الـ 16الذي سينطلق في  24أيار
المقبل.

الإعالن عن �أكاديمية بر�شلونة في لبنان
بح�ضور الوزير حناوي وح�شد �إعالمي

كشف عضو اإلتحاد اللبناني لكرة السلة وعضو لجنة
المنتخبات رامي ف ّواز أنّ المفاوضات جارية وعلى نار
هادئة مع أربعة العبين بهدف ض ّم أحدهم إلى صفوف
منتخب لبنان في استحقاقه القريب المتم ّثل بتصفيات
غرب آسيا أواخر هذا الشهر في العاصمة األردنية ع ّمان.
ّ
والمرشحون هم :نورفيل بيل وتود أوبراين وويندل
لويس ،باإلضافة إلى اسم رابع لم يس ّمه.
يُذكر أنّ الالعبين الثالثة شاركوا في بطولة لبنان هذا
الموسم ،وقدّموا مستويات جيدة رغم أنّ أكثريّة الجمهور

اللبناني ّ
يفضل ض ّم الالعب بيل نظرا ً إلى حجمه وموهبته
وصغر سنه.
ك�لام ف�� ّواز ج��اء في حديثه إل��ى بعض العاملين في
الوسط السلّوي المحلي ،مؤ ّكدا ً أن ال عوائق كبيرة مع أي
من الالعبين الثالثة ،إلاّ أنّ المقاربة لغرب آسيا ستختلف
عن نهائيات كأس التحدّي اآلسيوي.
وأمل ف ّواز أن يسارع االتحاد إلى تعيين المد ّرب الجديد
لكي تكتمل الصورة ،مجدّدا ً رأيه بأفضليّة المدرب البوسني
ألن أباز ع ّمن سواه في هذه المرحلة بالذات.

المغربي بوفال �أف�ضل �أفريقي في فرن�سا

ن�صور
«الملتقى» ـ �صور يك ّرم �أبطاله برعاية ّ

في التنمية الرياضية واالجتماعية
شاكرا ً الداعمين وكل من يساهم في
دعم النادي.

حصل تلفزيون لبنان على حقوق نقل مباريات بطولة
غرب آسيا للمنتخبات في كرة السلة المق ّررة بين  30أيار
الحالي و  4حزيران المقبل في العاصمة األردنية ع ّمان،
حيث س ُتنقل مباريات منتخب لبنان كلّها مباشر ًة وحصريا ً
عبر شاشة الوطن.
وجرى صباح أمس الثالثاء التوقيع الرسمي على عقد
االتفاق بين تلفزيون لبنان ممثلاّ ً برئيس مجلس إدارته
المدير العام الدكتور طالل المقدسي ،واتحاد غرب آسيا
ممثلاّ ً باألمين العام جان تابت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن االستراتيجيّة العامة التي
وضعها المقدسي لتعزيز حضور النشاطات الرياضيّة
على شاشة التلفزيون الرسمي ،والذي نشط منذ عامين
في نقل أبرز األح��داث العالميّة والمحليّة في كرة القدم،
قبل أن يقتحم ميادين كرة السلة عبر نقل بطوالت عدّة منذ
الصيف الماضي ترتبط باألندية والجامعات والمدارس،
إيمانا ً منه بضرورة إعطاء المستديرة البرتقالية ح ّقها على
كافة المستويات كونها تحظى بشعبية كبيرة في لبنان.

كذلك ،فإنّ األولويّة الدائمة لتلفزيون لبنان كانت وال
تزال المنتخبات الوطنية التي اعتاد مواكبة مبارياتها
على مختلف األصعدة وفي كافة األلعاب ،فكان التقدّم
بطلب إلى اتحاد غرب آسيا لشراء الحقوق الحصرية
لنقل بطولة غرب آسيا التي سيخوض فيها المنتخب
اللبناني  4مباريات.
وتشارك في البطولة منتخبات لبنان واألردن وإيران
والعراق وسورية ،على أن يتأهّ ل ثالثة منها إلى كأس
التحدّي اآلسيوي المق ّررة في إي��ران في منتصف أيلول
المقبل ،علما ً أنّ إيران ضمنت مشاركتها كونها مستضيفة
النهائيات ،لتبقى بطاقتان للتأهّ ل بين المنتخبات األربعة
األخرى.
وسيتو ّلى مه ّمة التعليق على المباريات الزميل شربل
كريّم بعدما سبق له أن علّق على مباريات الدوري الصيفي
في كرة السلة ،ودورة هنري شلهوب األول��ى التي قام
تلفزيون لبنان بنقلها.

اتحاد ال�س ّلة ي�سعى �إلى تجني�س العب �أميركي

بحضور معالي وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي ت ّم
اإلعالن عن إطالق المعسكر التدريبي لمدرسة نادي برشلونة في لبنان ،وذلك
خالل المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في فندق النكستر الروشة ،حيث حضره
ّ
ومنظم المعسكر رجل األعمال
اإلسباني فريدي مارتن مم ّثالً عن نادي برشلونة،
اللبناني سمير شمخة ،وحشد كبير من عائلة كرة القدم اللبنانية واإلعالم
الرياضي.
بدأ المؤتمر الصحافي الذي قدّمته الزميلة اإلعالمية نيفين سكيكي بالنشيد
الوطني اللبناني ث ّم نشيد النادي الكاتالوني .الكلمة األول��ى كانت لمم ّثل
برشلونة السيد مارتن ال��ذي شرح عن اال ّتفاق ال��ذي ت ّم بين مدرسة نادي
برشلونة والسيد سمير شمخة إلقامة هذا المعسكر في لبنان ،مؤ ّكدا ً أنّ هذا
المعسكر يلقى المتابعة من مدرسة النادي األم بكل تفاصيله .ث ّم عُ رض فيلم
قصير عن واقع مدارس برشلونة الكرويّة في إسبانيا ومختلف دول العالم.
وفي كلمة له بالمناسبة ،ث ّمن الوزير حناوي هكذا مبادرات ومدى انعكاساتها
اإليجابية على الرياضة اللبنانية بشكل عام ،واألندية بشكل خاص.
واختتم شمخة مسلسل الكلمات معلنا ً عن تاريخ المعسكر في بيروت من 18
لغاية  23تموز المقبل ،الفتا ً إلى أنّ هذه الخطوة هي باكورة أنشطة لمعسكرات
الحقة ،على أن ُتت ّوج بإنشاء مدرسة برشلونة الرسميّة الدائمة إلى لبنان.
وأعلن شمخة أنّ ملعب الجامعة األميركية في بيروت سيكون نقطة البداية
للمعسكر األول ،شاكرا ً إدارة الجامعة والدائرة الرياضيّة بشكل خاص لوضعها
إمكاناتها الرياضيّة في سبيل إنجاح المعسكر.

أقام نادي ملتقى الشباب الرياضي
ح��ف��ل ع��ش��ائ��ه ال��س��ن��وي ب��رع��اي��ة
وح��ض��ور رئيس االت��ح��اد اللبناني
للفنون القتاليّة المختلطة خليل
نصور ،وبحضور الوزير محمد فنيش
مم ّثالً بالسيد كامل دياب ،النائب عبد
المجيد صالح ،النائب علي خريس،
رئيس بلدية صور المهندس حسن
دب��وق ،رئيس مجلس أمناء النادي
ع��ل��ي س���وي���دان ،متربوليت ص��ور
للروم الملكيّين الكاثوليك ميخائيل
أب���رصُ ،مفتي ص��ور الشيخ م��درار
الحبال مم ّثالً بالشيخ عصام كساب،
ُمفتي ص��ور وج��ب��ل ع��ام��ل الشيخ
حسن عبدالله مم َّثالً بالشيخ غازي
حمزة رئيس االتحاد اللبناني للتاي
بوكسينغ غراند ماستر سامي قبالوي
م��م�� ّث�لاً حسن قعسماني ،مم ّثلين
عن حركة أم��ل وح��زب الله والقوى
الوطنية واإلسالمية رؤساء بلديات
وأع��ض��اء مجالس بلدية ومخاتير
فاعليّات سياسيّة ،أمنيّة ،عسكريّة
واجتماعيّة ،أهليّة ورياضيّة.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،ألقى
رئيس نادي ملتقى الشباب الرياضي
رح��ب فيها
الماستر سويدان كلمة ّ
بالحضور ،ور ّك��ز على دور النادي

15

من جهته ،شدّد راعي الحفل على
أهميّة الرياضة في بناء المجتمعات
والتواصل بين البشر ،وق��ال« :في

زمن تتكاثر فيه االنقسامات نلجأ
إل��ى ال��ري��اض��ة لنغرف م��ن معين
روحها الرياضيّة ،آملين مواجهة

ّ
يدق �أبواب الريا�ضي بقوة (1ـ)0
هومنتمن
والحكمة ي�ست�ضيف الم ّتحد في غزير اليوم

«الريا�ضي» و�صيف ًا في �س ّلة
ولي العهد المغربي للنا�شئين
ّ

استغ ّل فريق هومنتمن «ضياع» مضيفه الرياضي بيروت حامل اللقب ،وأسقطه بفارق
 14نقطة وبنتيجة  ،72-86في قاعة صائب سالم في المنارة ،ليتقدّمه  0-1من أصل سبع
مباريات ،في الدور نصف النهائي لبطولة لبنان بكرة السلة.
انتهت األرباع لمصلحة الفائز كالتالي )15-17( :و( )19-24و( )20-23و(.)18-22
قدّم بطل لبنان أسوأ مباراة له هذا الموسم ،فبدا تائهاً ،حيث لم يستطع مد ّربه إيجاد الحلول
إليقاف تأ ّلق األميركي دواين جاكسون في صفوف الضيوف ،وظهر عاجزا ً رغم أ ّنه يض ّم أفضل
الالعبين في لبنان ،علما ً بأنّ «الثالثي» األجنبي في صفوفه لم يق ْم بدوره المطلوب.
من جهته ،استحق هومنتمن الفوز أل ّنه لعب بطريقة جماعية وروح عالية .ويُنتظر أن تكون
المواجهة الثانية بين الفريقين عند الساعة  17:30من بعد ظهر الخميس المقبل في قاعة
مزهر ،قويّة وحماسيّة.
مسجل في اللقاء العب الفائز دواين جاكسون برصيد  31نقطة ،منها  4ثالثيات
وكان أفضل
ّ
سجل
و 9متابعات و« 2بلوك شوت» ،وأضاف أحمد إبراهيم  23نقطة منها  4ثالثيّات ،فيما ّ
األميركي نورفيل بيل  15نقطة و 8متابعات و« 2بلوك شوت» ،و 9نقاط لنديم سعيد.
ومن جانب الرياضي ،كان إسماعيل أحمد األفضل بـ  18نقطة و 9متابعات و 5تمريرات
حاسمة ،وأض��اف علي حيدر  13نقطة و 5متابعات ،و 10نقاط لكل من جان عبدالنور
واألميركي كريس دانيالز مع  8متابعات لألول و 5للثاني.
قاد المباراة الحكام رباح نجيم وبول سقيم وزياد طنوس.
وسيلعب عند الساعة  22:30من مساء اليوم األربعاء الحكمة مع ضيفه الم ّتحد في نصف
النهائي الثاني في قاعة نادي غزير في جونيه ،والحكمة متقدّم بنتيجة  1ـ .0

أنهى ناشئو النادي الرياضي مشاركتهم في الدورة الدوليّة التي
ولي العهد المغربي الحسن
ُن ّظمت احتفا ًء بمناسبة ذكرى ميالد ّ
الثالث في المركز الثاني ،وكانوا قد تأهّ لوا إلى المباراة النهائيّة
على حساب فريق باس الفرنسي بفوزهم عليه بنتيجة (،)44 – 60
ّ
المنظم االتحاد الرياضي التورغي ليخسروا
قبل أن يواجهوا الفريق
أمامه بفارق سلة واحدة (.)23 – 25
وأراد الرياضي االنسحاب معترضا ً على فارق السنّ مع الفريق
ّ
المنظمين بعدم
المغربي ،ث ّم عاد ليتراجع عن قراره نزوال ً عند رغبة
ولي العهد الحسن الثالث.
إفشال المباراة النهائية بحضور ّ
وبشكل عام ،كان الوصول إلى المباراة النهائية إنجازا ً بح ّد ذاته
في ظل مشاركة فرق عربية وأوروبية في الدورة ،حيث قدّم ناشئو
الفريق «األصفر» مباريات ممتازة ،وفازوا في الدور األول على فريق
اتحاد فاس المغربي ( ،)9 – 32وعلى باس الفرنسي (،)12 – 29
وعلى منجيل رادس التونسي ( ،)28 – 29قبل أن يفوز على طنطا
المغربي.
م ّثل ناشئي الرياضي ،الذين يشرف عليهم المدرب نبيل حسون:
يوسف خياط ،أحمد حطيط ،نعيم القاضي ،عيسى مكاوي ،حسين
العبد لله ،عبد الرحمن حالق ،وليد عبود ،عبد الحميد بيروتي ،وليد
طبارة وحسين يحيى.

المقبل من األيام بروح التعاون ونبذ
التفرقة ،فكما الوطن ي ّتسع للجميع
كذلك حلبات األلعاب القتاليّة» .آمالً
من جميع االتحادات القتالية وغير
القتالية في األلعاب الفرديّة قبل
الجماعية م ّد جسور التالقي وتفعيل
ال��ت��ع��اون فيما بينهما لكي تأتي
النتائج جيدة ومميزة .الفتا ً إلى ما
يلي« :ال أخفيكم ب��أنّ الكثيرين من
ّ
والمنظرين في الشؤون
الحاضرين
الرياضيّة قد أعلنوا الحرب على
اتحادنا ،أل ّننا أردنا أن نجمع أنديتنا
والع��ب��ي��ن��ا وأب��ط��ال��ن��ا ت��ح��ت سقف
القوانين واحترام الحقوق ،سعينا
إلى نظم أمور اتحادنا وفق ما تمليه
علينا المصلحة الوطنية العليا ،أ ّما
تجار الرياضة فكانت لهم رؤيتهم
ّ
الضيّقة والخاصة»
وختاماً ،ق��دّم نصور وسويدان
ال�����دروع إل���ى ب��ط��ل ال��ع��ال��م قاسم
الخطيب ،وإل��ى األب��ط��ال مصطفى
قرياني وجعفر عسيلي وحسين
قعيق وال��ح��ك��م ال���دول���ي السيدة
سهير مصطفى ،كما ت ّم أيضا ً تقديم
دروع تقديرية لرئيس بلدية صور
المهندس حسن دب��وق وللدكتور
هشام يونس.

مخيم تدريبي
ّ
والن�شاب
للقو�س
في قبر�ص
بناء لقرار ا ُّتخذ في اجتماع
الهيئة اإلدارية األخير لالتحاد
اللبناني للقوس والنشاب،
س��اف��رت إل��ى ق��ب��رص بعثة
ّ
والنشاب
لبنان في القوس
وذلك إلجراء معسكر تدريبي
ل��م��ج��م��وع��ة م���ن ال�لاع��ب��ي��ن
الناشئين من أندية المون
السال والصفا
وم��ار ال��ي��اس والرياضي
والمركزية  -جونية.
على أن يت ّم اختيار األفضل
في نهاية المخيم التدريبي
ليت ّم تسميتهم للمشاركة في
كأس أفروديت ،الذي يُقام في
قبرص في ك ّل عام.

ُت�� ّوج مهاجم ن��ادي ليل الفرنسي
المغربي سفيان بوفال كأفضل العب
أفريقي في الدوري الفرنسي للموسم
الحالي بعد استفتاء شارك فيه رجال
المتخصصين في عالم كرة
اإلع�لام
ّ
القدم الفرنسيّة.
وت��ف�� ّوق ال��دول��ي المغربي على
السنغالي الشيخ ن���دوي مهاجم
أنجييه وال��ج��زائ��ري رش��ي��د غ��زال
مهاجم أولمبيك ليون.
ومنذ إح��داث جائزة أفضل العب
أفريقي ف��ي ال��دوري ال��ف��رن��س��ي ف��از
باللقب أس��م��اء كبيرة كالغابوني
بيير أوباميانغ المهاجم الحالي
لفريق بروسيا دورتموند في ،2013
واإليفواري جيرفينهو  2010و،2011
والحارس النيجيري فينسنت إينياما
 ،2014والغاني أندريه أيوه .2015
لكن أول م��ت�� ّوج بالجائزة التي
تحمل اسم الكاميروني مارك فيفيان

فويه هو المغربي مروان الشماخ في
 ،2009حين كان العبا ً في بوردو،
فيما ف��از ال��دول��ي المغربي يونس
بلهندة بالجائزة في  2012حين كان

العبا ً في صفوف مونبيلييه .وكان
ّ
المرشحين للجائزة هذا
من ضمن
الموسم الجزائري ري��اض بودبوز
العب مونبلييه.

وزير الريا�ضة الأندوني�سي يدعو مورينيو
لتدريب منتخب بالده
ك��ش��ف إم����ام ن����اه����راوي ،وزي���ر
الرياضة اإلندونيسي ،عن رغبته في
التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو ،ل��ت��و ّل��ي ت��دري��ب منتخب
بالده.
ال��ج��دي��ر ذك�����ره ،أنّ المنتخب
اإلن��دون��ي��س��ي يحت ّل المرتبة 185
بين منتخبات العالم بحسب إصدار
الفيفا األخير ،كما أ ّنه ممنوع بقرار من
االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من
المنافسة في المباريات الدوليّة مثل
تصفيات كأس األمم اآلسيويّة وكأس
ّ
التدخل الحكومي في
العالم؛ بسبب
الشأن الكروي العام الماضي.
وق���ال ن��اه��راوي ف��ي تصريحات
نشرها موقع «ف��ور فور ت��و»« :نريد
التوقيع مع جوزيه مورينيو ،رغم أنّ
هذا لن يكون سهالً».
وأض���اف« :يجب أن يكون لدينا
م��درب أجنبي لمنتخبنا الوطني،
على أن يرافقه م��د ّرب��ون محليّون
كمساعدين له».

وب��س��ؤال��ه ع��ن رات���ب مورينيو،
أوض���ح« :اس��ت��ف��س��رت ع��ن ذل��ك من
إي��ري��ك ت��وه��ي��ر ،رئ��ي��س إن��ت��ر ميالن
اإليطالي ،وأبلغني أ ّنه  16،5مليون
يورو سنوياً».

وت��اب��ع« :ال��داف��ع من التعاقد مع
مورينيو ،نابع من رغبتنا في إيقاظ
ال��روح القتالية للاّ عبين» ،مضيفاً:
«ف��ي حالة رف��ض مورينيو سنقدّم
عرضا ً لجوس هيدينك».

الإعالن عن �سباق «ارك�ض ب�سرعة و�سوق ع مهلك»
أعلنت المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي ،عن
سباقها التاسع لنصف الماراثون  2016تحت شعار
«اركض بسرعة وسوق ع مهلك» األحد  5حزيران المقبل.
وش��ارك في إط�لاق الحدث وزي��ر الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي مم َّثالً برئيس مصلحة

الرياضة محمد ع��وي��دات ،المدير ال��ع��ام لقوى األم��ن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،العميد حسان رستم
مم ّثالً رئيس اللجنة األولمبية جان همام ،العميد حسين
خشفة ،رئيس االتحاد اللبناني أللعاب القوى ريمون
سعد ،والمؤسسات الراعية.

