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النجمة يعادل الأن�صار �شما ًال
والنبي �شيت يهزم ال�ساحل بقاع ًا
في ظل كثرة الغيابات للعناصر
الرئيسيّة في تشكيالت الفرق ،ومع
وض���وح ال��رؤي��ة واأله����داف وحجم
ال��ط��م��وح��ات لمعظم ال��ف��رق ،وم��ع
تراجع نكهة اإلثارة عن مباراة القمة
بين النجمة واألنصار ،انطلقت أمس
المرحلة األخيرة من الدوري اللبناني
لكرة القدم في وسط األسبوع على
غير عادتها ،ربما من ب��اب إفساح
ال��م��ج��ال الن��ط�لاق م��واس��م اإلث���ارة
المرافقة لمباريات االنتخابات البلديّة
في أيام اآلحاد.
ع��ل��ى ملعب ط��راب��ل��س ال��ب��ل��دي،
ت��واج��ه ال��ن��ادي��ان «ال��ب��ي��روت� ّي��ان»،
ال��ن��ج��م��ة واألن���ص���ار أم����ام جمهور
متواضع ع��دد ّي �ا ً م��ع أرج��ح� ّي��ة في
المواكبة لألخضر وت��ح��ت عنوان
الفوز بالمركز الثالث ،إلاّ أنّ النتيجة
ج��اءت تعادليّة ( 1ـ  )1في الوقت
القاتل مع تسجيل خالد تكجي هدف
حفظ ماء الوجه في الدقيقة  .90أ ّما
على الجبهة البقاعية ،فقد استضاف
فريق النبي شيت وبغياب رئيسه
أح��م��د ال��م��وس��وي ف��ري��ق «ش��ب��اب»
شباب الساحل وف��از عليه بثالثية
نظيفة مقابل ه��دف واح��د ،واليوم
ُتقام المباريات األرب��ع��ة المتبقية
دفعة واحدة ،لكن العيون شاخصة
إلى ملعب صيدا حيث سيُرفع الكأس
ويُختتم الموسم بشكل رسمي.

النجمة  1ـ األنصار 1

النبي شيت  3ـ شباب الساحل 1
حافظ العبو األنصار على تقدّمهم
 91دقيقة ،وف��ي لحظة قاتلة ك ّرر
مهاجم النجمة خالد تكجي «فعلته»
في م��ب��اراة ال � ّذه��اب بين الفريقين،
فنجح بتسجيل ه���دف ف��ي مرمى

خط المرمى في «عين ال�صقر»
ّ
تؤخر في حسابات طرفيها ،إلاّ أنّ من
ّ
حسنات الفوز البقاعي أنه عاد ليرفع
من «غلّة» الفريق إلى  23نقطة بعدما
خصم االتحاد ست نقاط من رصيده.
ميدانياً ،تقدّم الساحل باكرا ً عن
طريق قلبه النابض حسن كوراني
(د ،)7ث � ّم ع��اد نصار نصار ليدرك
التعادل في الدقيقة  35نتيجة سء
التمركز أمام الحارس ناصر الدين،
ث ّم أضاف علي بزي الهدف الثاني في
الدقيقة  42حيث انفرد إثر التمريرة
الملعوبة من نصار نصار مستغالً
األخطاء الدفاعية الساحلية ،ث ّم عاد
ليسجل هدفه الثاني في أواخر
بزي
ّ
الشوط الثاني (د )86بعدما كسر
مصيدة التسلل مستغالً تمريرة زميله
خالد الصالح ،لتنتهي المباراة وسط
أج���واء أخ��وي��ة ،ق��د ُتعيد حسابات
رئيس النبي شيت للعودة عن قراره
بهجر اللعبة والمالعب قريباً.

ال���ح���ارس ح��س��ن ب��ي��ط��ار ل��ي��ر ّد به
االعتبار.
منذ الدقيقة األول���ى ،ك��اد محمد
�ج��ل ل����وال ب��راع��ة
ع���ط���وب أن ي��س� ّ
أحمد تكتوك ف��ي ال��ص �دّ ،ث��م سيطر
األنصاريون على وسط الملعب في
ظل م��ح��اوالت مقطوعة في الوسط
للنجماويّين ،وب��ع��د سلسلة من
الهجمات والمحاوالت األنصارية،
نجح محمد عطوي بتسجيل هدف
«عالطاير» وعلى الطريقة األوروبيّة،
مستغالً ت��م��ري��رة الثعلب لوكاس
غ��االن (د ،)23بعد ذل��ك استحوذ
النجماويّون على ال��ك��رة م��ن دون
فائدة ُتذكر أمام مربع األنصار ،الذي
تمترس أمامه الجنيدي وأبو صالح.

وفي الشوط الثاني تواصلت عمليات
الكر والفر من دون نتيجة ،مع جملة
تبديالت أجراها المدربان طه وتيتا
ف��ال��ي��ري��و ،وواص����ل ال��ن��ج��م��اوي��ون
محاوالتهم إلدراك التعادل حتى جاء
الفرج عن طريق «الح ّريف» خالد
تكجي في الدقيقة ( ،)1+90حيث
ص � ّد ال��ح��ارس مغنية الكرة لتتهيّأ
للتكجي الذي سدّدها داخل المرمى
بذكاء.

لقطات

ـ قاد المباراة الحكم الدولي هادي
سالمة وعاونه حسين عيسى وعلي
المقداد.
ـ حملت المباراة الرقم  110بين

المحصلة  41فوزا ً
الفريقين ،لتصبح
ّ
لألنصار مقابل  37فوزا ً للنجمة و32
تعادالً.
ـ الالعب سي شيخ ،شارك في القمة
بقميصين مختلفين وك��ان قد سبقه
إلى ذلك الالعب البرازيلي فابيو.
ح��ض��ر رئ��ي��س ش��ب��اب ال��س��اح��ل
المباراة وغ��اب عن تشكيلة فريقه
أسماء كثيرة ب���ارزة ،حتى أنّ خط
دفاع األزرق لعب بغياب أساسييه
بالكامل ،كما أنّ حارسه الثالث علي
ناصر الدين ح ّل بديالً لألساسيّين
علي ح�لال وع��ب��اس شيت وش��ارك
للمرة األول��ى في ال��دوري ،ما يعني
بأنّ األجواء الوديّة كانت سائدة على
جنبات مباراة نتيجتها ال تقدّم وال

لقطات

ـ تابع رئيس نادي شباب الساحل
المنصة الرئيسيّة
سمير دب��وق من
ّ
للملعب.
ـ ق��اد المباراة الحكم أحمد دمج
بمعاونة أحمد الحاج ودايفيد األعور.

مباريات اليوم

ط��راب��ل��س ـ ال��راس��ي��ن��غ (ب��ل��دي��ة
طرابلس) ،الصفاء ـ العهد (بلدية
صيدا) ،الشباب الغازية ـ االجتماعي
(كفرجوز) والسالم زغرتا ـ الحكمة
(السالم زغرتا) ،وجميع المباريات
ستنطلق عند ال��س��اع��ة الخامسة
والربع عصراً.

الجامعة الإ�سالمية تك ّرم عائلة الإعالم الريا�ضي
أق��ام��ت إدارة «الجامعة اإلس�لام��ي��ة» في
بيروت حفالً تكريم ّيا ً لعدد من الشخصيات
الرياضية والعسكرية واإلعالمية العاملة في
المجال الرياضي ،وذل��ك على أرض مالعب
كالسيكو ـ ط��ري��ق ال��م��ط��ار ،بحضور األمين
ال��ع��ام للجامعة العميد عباس نصر الله،
رئيس شرطة مجلس الن ّواب العميد عدنان
الشيخ علي ،رئيس مكتب الشباب والرياضة
في «حركة أم��ل» المحامي مصطفى حمدان،
رئيس جمعية المح ّررين الرياضيين يوسف
برجاوي ،إلى سفير الكرة اللبنانية في اإلمارات
النجم حسن معتوق والمدرب الخلوق جمال
الحاج.
بعد النشيد الوطني ،ألقى نصر الله كلمة
توجه بالشكر للعاملين في
الجامعة ،وفيها
ّ
اإلع�لام الرياضي لتغطيتهم أنشطة الجامعة
واهتمامهم ال��دائ��م في نشر أخبار البطوالت
الرياضية كافة ،متم ّنيا ً لهم دوام التوفيق في
عملهم لما في ذلك من انعكسات إيجابية على
المجتمع وعلى الحركة الرياضية في لبنان،
لير ّد برجاوي باسم المك َّرمين شاكرا ً المبادرة
الطيّبة التي تحرص إدارة «الجامعة اإلسالمية»
على تنظيمها في كل عام ،مؤ ّكدا ً أنّ الجامعات
وال���م���دارس هما ال��راف��د األس��اس��ي للمالعب
الرياضية.
بعدها قام نصر الله بتقديم دروع تذكارية

في االت��ح��اد األوروب���ي ،ق��ال فيه « :تقنية خط المرمى
والحكام المساعدين اإلضافيّين يكملون بعضهم البعض
بشكل ممتاز».
مضيفاً« :ليست مهمة الح ّكام المساعدين اإلضافيّين
التح ّكم في تقنية خط المرمى وتحديد ما إذا كانت الكرة
قد عبرت الخط أم ال .ولكن بدال ً من ذلك فهم مسؤولون
عن مراقبة كل شيء يحدث في منطقة الجزاء بشكل عام
ليساعدوا الحكم الرئيسي في ا ّتخاذ ال��ق��رارات المهمة
والصحيحة داخل منطقة الجزاء».
وسيتم استخدام تقنية خط المرمى في كافة مباريات
دوري أبطال أوروب��ا من األدوار التمهيدية حتى نهاية
البطولة بداية من الموسم المقبل ،وقد يت ّم عرضها للدوري
األوروب���ي في دور المجموعات وفقا ً لما ذك��ره االتحاد
األوروبي.

ال�ضباب يحيط بم�صير فان غال «اليونايتد»
أل��ق��ى ل��وي��س ف���ان غ���ال م���درب
مانشستر ي��ون��اي��ت��د ب��ال��ل��وم على
اإلصابات والتو ّقعات غير الواقعية
في الموسم المخيّب لآلمال لفريقه،
بعد حصوله على المركز الخامس في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وضمَن يونايتد بطاقته في الدوري
األوروبي للموسم المقبل قبل  4أيام
م��ن مواجهة كريستال ب���االس في
نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي ،لكن
مستقبل الهولندي فان غال ال يزال
محل تكهّنات شديدة بعد عامين في

استاد أولد ترافورد.
وأب��ل��غ ف���ان غ���ال الصحفيّين:
«المسألة مرتبطة بحجم اإلصابات
في شهري تشرين الثاني وكانون
األول ،وخ���ص���وص���ا ً ف���ي م��رك��زي
الظهيرين األيمن واأليسر».
ث���م أض������اف« :ن���ح���ن ب��ح��اج��ة
لمهاجمين لديهم االبتكار والسرعة،
ويجب أن نهتم بذلك .عندما كان كل
الفريق الئقا ً ك ّنا في صدارة الدوري.
هذه هي الحقائق».
وك���ان ه��ن��اك ع���دد م��ن المقاعد

الخالية باستاد أولد ترافورد في آخر
مباراة للفريق بملعبه في الموسم،
وع���دّة الف��ت��ات تفيد ب���أنّ مشجعي
ال��ن��ادي سيشعرون بالسعادة إذا
رحل فان غال.
وقال المدرب الهولندي« :التوقعات
عالية للغاية .نحن فريق في فترة
انتقالية ،لم نحقق هدفنا .يجب أن
نتأهل لدوري األبطال ،ال يزال أمامنا
نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي .كل
شخص عليه التفكير في ما فعلنا هذا
الموسم في هذا التوقيت».

ت�شيل�سي ّ
يمدد لجون تيري مو�سم ًا واحد ًا
إل��ى العميد الشيخ علي ،واألس��ت��اذ حمدان
والزميل ب��رج��اوي ومعتوق وال��ح��اج ،وإلى
جميع ال��زم�لاء ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي المباراة
الكروية ال��ودّي��ة التي جمعت بين منتخب
أساتذة الجامعة اإلسالمية ومنتخب الصحافة
ال��ري��اض��ي��ة ،وان��ت��ه��ت نتيجتها لمصلحة

اإلعالميين بفارق هدفين ( 9ـ .)7
 م ّثل منتخب الصحافة :عباس سبيتي (في
حراسة المرمى) ،إبراهيم وزنه ،حسن التنير،
شربل كريم ،رشيد نصار ،طارق يونس ،هاشم
مكه وإسماعيل الموسوي.
 م ّثل منتخب الجامعة :محمد زريق ،علي

عبد الله ،غ��دي مقلّد ،علي بو ملحم ،عدنان
الشيخ علي ومحمد خلف.
 قاد المباراة ف��راس عبد الخالق وأشرف
عليها مسؤول الرياضة في الجامعة زكريا
ش��رارة ،فيما علّق على مجرياتها الزميل علي
الزين.

حناوي تر�أّ�س مجل�س وزراء ال�شباب والريا�ضة العرب
ت��رأّس وزي��ر الشباب والرياضة عبد المطلّب الحناوي جلسة
الدورة التاسعة والثالثين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
التي انعقدت في جامعة ال��دول العربية ـ القاهرة ،والتي ت ّوجت
اجتماعات مط ّولة لمجلس إدارة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية
والرياضية والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب.
تحدّث الوزير الحناوي في الجلسة االفتتاحية قائالً« :تأتي
رئاسة لبنان للدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة
العرب ،في ظل استمرار األوضاع السياسية واألمنية المتأ ّزمة في
العربي ،وانعكاسات هذا التأ ّزم على األوضاع االقتصادية
عالمنا
ّ
واالجتماعية والتنموية ،وتاليا ً على القطاعات الشبابية والكشفية
والرياضية ،وهو األمر الذي يع ّزز من مسؤوليتنا ،من موقعنا كوزراء
للشباب والرياضة ،في اتجاهين :االتجاه األول نحو القطاع الذي
نتو ّلى شرف إدارته لجهة تعزيز االستماع إلى هموم الشباب والبحث

معهم في سبل حلّها وتأمين سبل المعرفة والتدريب والتأهيل ،وفتح
اآلف��اق لهم على مفاهيم أكثر تطورا ً للقيادة وآليات اتخاذ القرار
والمشاركة فيه .أ ّما االتجاه الثاني ،فهو نحو حكوماتنا ،وضرورة
ح ّثها وتحفيزها على الثقة بالشباب وإيالءهم األهمية القصوى،
فهم مدخل التغيير وب ّوابة المستقبل ،واستقطابهم إلى حضن الدولة
روحي
ملحة ،ووسيلة إلبعادهم عن أفكار هدّامة واغتراب
حالة ّ
ّ
وهمي عن الواقع».
افتراضي
وفكريّ  ،وحتى
ّ
ّ
كذلك تحدّث الرئيس السابق للمؤتمر ،وزي��ر الدولة الكويتي
الصباح،
صباح السالم الح ُمود ُ
لشؤون الشباب الشيخ سلمان ُ
والسفير بدر الدين العاللي األمين العام المساعد لجامعة الدول
العربية ،والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المكتب التنفيذي وزير
الشباب والرياضة المصري ،وج��رى ع��رض إلن��ج��ازات «المنامة
عاصمة الشباب العربي  »2015وتحضيرات «الرباط كعاصمة

للشباب العربي  .»2016وسبق المؤتمر أيضا ً قيام وزراء الشباب
والرياضة العرب بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
صص لإلعالن عن
واستضافة جامعة الدول العربية لحفل كبير ُخ ّ
موحدة برعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة
حملة شبابية عربية ّ
العرب تحت اسم «ال للعنف  ..ال للتطرف  ..ال لإلرهاب» ،تخلّله عرض
مص ّور إلعالن ترويجي وكلمات ،باإلضافة إلى اإلعالن عن السياسة
العربية المحدّثة للشباب والرياضة.
كما شهد المؤتمر إقرار خمسة وعشرين نشاطا ً شبابيا ً ورياضيا ً
سيت ّم تنظيمها في دول عربية مختلفة ،ومنها ما يكون بالمشاركة
ما بين المجلس ونظرائه ومؤسسات مستقلة في أوروبا وأفريقيا،
ومنها «الملتقى العربي – األوروبي للتنمية الشبابية في دولة قطر»،
و»منتدى الشباب العربي األفريقي في غينيا االستوائية» ،و»منتدى
الشباب العربي األوروبي السادس في الرباط».

(لوى) 16.35د.
ـ رم��ي ال��رم��ح  18سنة وم��ا ف��وق (أق���زام):
حسين متيرك (لوى) 28.10م.
ـ رمي الرمح  18سنة وما دون (أقزام) :محمد
لبان (عرمون) 15.30م.

ـ رمي الكرة الحديدية  18سنة وما فوق (
أقزام) :حسين متيرك (لوى) .9.18
ـ رمي الكرة الحديدية  18سنة وما دون (
أقزام) :محمد لبان (عرمون) 6.72م.
ـ 100م  18س��ن��ة وم���ا ف���وق (ب��ت��ر ف��وق

أعلن نادي تشيلسي اإلنكليزي
لكرة القدم ،تمديد عقد قائد النادي
قلب الدفاع جون تيري ( 35عاماً)،
لمدة عام إضافي ،حتى عام .2017
وقال تشيلسي عبر موقعه على
توصل إلى ا ّتفاق مع
اإلنترنت ،إ ّنه
ّ
تيري ( 35عاماً) على تمديد العقد،
ليقضي ب��ذل��ك موسمه الـ 22في
أس��وار «ستامفورد بريدج» الذي
شهد انضمامه إليه منذ كان طالبا ً
في المدرسة.
وقال تيري« :أنا سعيد بالتوقيع
على عقد جديد مع النادي .يدرك
الجميع بأ ّنني أنتمي إلى تشيلسي
منذ فترة طويلة .أتطلّع إلى الموسم
المقبل تحت قيادة م��درب جديد،
وأتمنى أن يكون الموسم ناجحاً»،
ف��ي إش����ارة إل���ى ت��و ّل��ي ال��م��درب
اإلي��ط��ال��ي أنطونيو كونتي مه ّمة
تدريب الفريق مع بداية الموسم
المقبل.
وش��ك��ر ق��ائ��د ال��ب��ل��وز جماهير
أوجه شكرا ً
النادي ،قائالً« :أو ّد أن ّ
��اص���ا ً للجماهير ع��ل��ى دعمها
خ� ّ
المستمر».
من جانبه ،ق��ال رئيس مجلس

إدارة تشيلسي ،بروس باك« :نحن
س��ع��داء ألنّ ج��ون سيستمر معنا
لعام إضافي ،لقد ك��ان قائدنا في
أفضل المراحل في تاريخنا».
وخ�����اض ج����ون ت���ي���ري 703
مباريات مع الفريق اللندني منها

 570مباراة كقائد للبلوز ،وأحرز
ك��ل األل��ق��اب الممكنة م��ع ال��ن��ادي
منها لقب ال��دوري اإلنكليزي أربع
مرات ،وكأس االتحاد خمس مرات،
كما شارك في  78مباراة دولية مع
منتخب إنكلترا.

�أتلتيكو يحتفل بعيد ميالده العا�شر
دعا رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية لنادي أتلتيكو إلى حضور الحفل الذي سيُقام بمناسبة مرور  10سنوات على
تأسيس النادي أتلتيكو ،وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل الواقع في  21أيار الحالي ،في مق ّر
المج ّمع الرياضي التابع للنادي في ضبية.

«ملتقى الربيع» ب�ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخا�صة
أق��ام��ت اللجنة البارالمبية على مالعب
الجامعة اللبنانية ـ الحدث« ،ملتقى الربيع»
بألعاب القوى (الميدان والمضمار ) للذكور
واإلناث بمشاركة الجمعيات واألندية التابعة
ل��ه��ا ،وه���ي :ن���ادي ال��ه��ادي ال��ري��اض��ي ل��ذوي
االحتياجات الخاصة ،ن��ادي لوى الرياضي،
المدرسة اللبنانية للضرير واألص��م ـ بعبدا،
مجمع نازك الحريري إلنماء القدرات اإلنسانية،
مؤسسات ال��رع��اي��ة االجتماعية – عرمون،
وأسفرت النتائج عن اآلتي:
الذكور
ـ 100م  18سنة وما فوق (مكفوفين) :حسن
حمية (الهادي) 13.02ث.
ـ 100م  18س��ن��ة وم����ا دون( اع��اق��ة
حركية) :جوني مبروك(عرمون).14.45
ـ 200م  18سنة وما دون ( مكفوفين):علي
كرنبي (عرمون) .33.15
ـ 200م  18سنة وما فوق (مكفوفين :)  هادي
سمحات (الهادي) .26.91
ـ رمي الرمح  18سنة وما فوق:علي سرور
(لوى) 28.00م.
ـ رم��ي الكرة الحديدية  18سنة وم��ا فوق:
محمد الحاج (لوى)  6.92م.
ـ 200م  18سنة وما فوق 1-:علي سرور
(لوى) 37.40د.
ـ 100م  18سنة وما فوق 1-:علي سرور

للمرة األول��ى في المسابقات األوروب��ي��ة اس ُتخدمت
أمس تقنية خط المرمى خالل لقاء ليفربول اإلنكليزي مع
إشبيليه اإلسباني في نهائي مسابقة ال��دوري األوروبي
لكرة القدم الذي أقيم في مدينة بازل السويسرية ،التزاما ً
بما كان قد أعلنه االتحاد األوروبي للّعبة اليوم الثالثاء.
وسيظهر نظام «عين الصقر» المعتمَد في ال��دوري
اإلنكليزي واأللماني ،للمرة األولى في الساحات األوروبية
قبل استخدامه في نهائي دوري أبطال أوروبا في  28من
الشهر الجاري مع التقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ،ومن
ث ّم في منافسات أمم أوروبا التي س ُتقام في فرنسا.
ّ
تغطي المرمى
ويعتمد هذا النظام على سبع كاميرات
كامالً ،وسيتم استخدامه بجانب ح ّكام مساعدين إضافيّين
خارج الملعب.
وفي تصريح أللبيرلويجي كولينا ،مدير إدارة التحكيم

15

المرفق) :أسعد حمود (لوى) 15.42ث.
100م  18سنة وما دون (مكفوفين) 1- :علي
كرنبي (عرمون) 14.15ث.
100م  18سنة وما فوق (مكفوفين) :قصي
كرنبي (بعبدا) 14.09ث.
الوثب الطويل  18سنة وما فوق :حسنحمية (الهادي) .5.10
ال��وث��ب الطويل  18سنة وم��ا فوق :عليسرور (لوى) 3.90م.
الوثب الطويل  18سنة وما دون :هاديسمحات (الهادي) 4.28م.
الوثب الطويل  18سنة وما دون :حسنمرعي (عرمون) 4.13م
اإلناث:
100م  18سنة وما فوق (مكفوفين) :هبة
الصفدي (الهادي) 17.04ث.
100م  18سنة وما دون (مكفوفين) :أمل
عثمان (عرمون) 19.15ث.
200م  18سنة وم��ا دون :زه����راء قعون
(الهادي)  42.20ث.
100م  18س��ن��ة وم����ا دون (إع���اق���ة
حركية) -:سمر العلي (عرمون)  50.40ث.
الوثب الطويل  18سنة وما دون :زه��راءقعون (الهادي) 2.90م.
وفي ختام البطولة و ّزع أمين السر فادي حنا
الميداليات على الفائزين.

قان�صوه �إلى الم�ؤتمر العام
للري�شة الطائرة في بكين
غ��ادر إل��ى العاصمة الصينيّة بكين رئيس االتحاد
اللبناني للريشة الطائرة وعضو اللجنتين التنفيذيّتين
لالتحادين الدولي واآلسيوي جاسم قانصوه للمشاركة
في المؤتمر العام للريشة الطائرة المقرر من  18أيار الحالي
المتخصصة،
إلى  26منه ،والذي يتض ّمن إلى ورش العمل
ّ
اجتماعات للجمعيات العمومية لكل من اتحاد البحر
موسعا ً مع
المتوسط واالتحادين اآلسيوي والدولي ،ولقاء ّ

االتحاد العربي.
وسيلتقي قانصوه على هامش المؤتمر ع���ددا ً من
المسؤولين القاريّين والدوليّين لتفعيل وتنشيط التعاون
في الريشة الطائرة على كافة الصعد ،وأبرزها الدورات
التدريبيّة والمعسكرات والدورات والبطوالت والمسابقات
الخاصة بالالعبين والمدربين والحكام في لبنان وعدد من
الدول اآلسيوية واألوروبية.

الن�صر الإماراتي �إلى الأمام في «�أبطال �آ�سيا»
ق�دّم فريق النصر اإلم��ارات��ي مم ّثل
كرة القدم اإلماراتية أفضل عروضه في
المسابقة األم للقارة الصفراء .وذلك
عندما خطا خطوة عمالقة نحو بلوغ
الدور ربع النهائي من مسابقة دوري

أبطال آسيا عقب ف��وزه الكبير على
ضيفه فريق تراكتور اإليراني بنتيجة
( )1-4الثالثاء في ذهاب الدور ثمن
وسجل
النهائي من البطولة القاريّة.
ّ
أحمد إبراهيم ( ،)15وسالم صالح

( )41و( ،)77ومحمود خميس ()89
أهداف الفائز في حين و ّقع البرازيلي
أوغوستو سيزار هدف الخاسر (.)60
وسيُقام لقاء العودة بين الفريقين
الثالثاء المقبل في إيران.

