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دور الـ 16لك�أ�س االتحاد الآ�سيوي

وزير الريا�ضة الرو�سي
ّ
يحذر �إبعاد بلده من الأولمبياد

«رباعية» العهد قادته �إلى دور الثمانية
إلاّ أنّ درام��ي نفسه عاد ليساهم في
تسجيل الهدف الرابع لفريقه (90
 ،)2 +حيث استغ ّل الدربكة التي
حصلت أم��ام مرمى ال��وح��دة ج � ّراء
تسديدة الظهير المهاجم حسين
دقيق فح ّول الكرة برأسه لترتطم
بالمدافع عبد القادر د ّكة ،ث ّم تح ّولت
إلى داخ��ل المرمى ،ث ّم أطلق الحكم
صافرة النهاية ،مع رباعية قاسية
بحق الوحدة الذي دفع العبوه ثمن
رعونتهم في الشوط األول.

بعد خمسة أيام فقط على خروجه
من «مولد» الدوري المحلّي بال لقب،
َ
نفض فريق العهد يديه ليستبدل
أداءه المتواضع ال��ذي ق�دّم��ه أم��ام
الصفاء بأداء متماسك وأكثر فعالية
عند مواجهته فريق الوحدة السوري
الخالية صفوفه من أيّ العب أجنبي،
وذل���ك ضمن م��ب��اري��ات دور الـ16
لمسابقة ك��أس االت��ح��اد اآلس��ي��وي،
فألحق ب��ه هزيمة قاسية ( 4ـ )0
نتيجة الشوط األول ( 1ـ  ،)0وذلك
ضمن انتقاله إلى دور الثمانية بكل
جدارة ،ليستع ّد مجدّدا ً إلى التعويض
المحلّي على جبهة كأس لبنان حيث
سيواجه األنصار في نصف النهائي
يوم االثنين المقبل.

لقطات

شريط المباراة

منذ ب��داي��ة ال��م��ب��اراة ش ّكل العبو
ال��وح��دة خ��ط��ورة غير ُمجدية أم��ام
ال��م��رم��ى ،ف��االس��ت��ح��واذ على الكرة
وتناقلها ال يقدّم وال ّ
يؤخر ،ليباغتهم
قائد الكتيبة الصفراء عباس عطوي
«أون��ي��ك��ا» ب��ه��دف ملعوب (د،)11
حيث ح � ّول عرضيّة حسن شعيتو
بكل براعة إل��ى داخ��ل المرمى رغم
الكثافة العدديّة أمام حارس الوحدة
إبراهيم عالمة ،الذي لم يكن مو ّفقا ً
في هذه المباراة ،وحاول السوريون
إدراك التعادل عبر أس��ام��ة عمري
(د ،)28وخ��ال��د المبيض (،)35
ورجا رافع ( ،)40لكن حارس العهد
«نجم اللقاء» كان لهم ولمحاوالتهم
بالمرصاد .وف��ي سياق استيعاب
ال��ف��ورة «ال��وح��دوي��ة» ،عمد العبو
العهد إلى إرجاع الكرات إلى الخلف
مع اعتمادهم على الرقابة اللصيقة
لمفاتيح اللعب والعناصر الهجومية،

ون��ج��ح ف��ي ال��م��ه��م��ة ن���ور منصور
ومجموعته المؤلفة من عباس كنعان
وحسين دقيق ،مع ال��دور المحوري
لعبد الرزاق حسين وعطوي وحسن
شعيتو ،وكاد األخير أن يع ّزز النتيجة
(د ،)37ليمعن حسين الزين ومحمدو
درامي والمويهبي في إقالق الدفاعات
السورية م��ن خ�لال ت��ب��ادل المراكز
والتسديد من كل االتجاهات ،ليختم
محمد غباش محاوالت الوحدة عبر
تسديدة محكمة ولكن حمود أفشل
مخططه.
وف����ي ال���ش���وط ال���ث���ان���ي ،ارت���� ّد
العهداويون إلى الخلف للمحافظة
على هدفهم الذي يحملهم إلى الدور
الثاني من المسابقة ،إلاّ أنّ انعدام
ال��ت��وازن والضياع من ط��رف العبي

الوحدة جعلهم يبدّلون قناعاتهم
ويص ّرون مجدّدا ً على شنّ الهجمات
والتسديد ،وبقيت المجريات بين
كر وفر من الطرفين مع اإلمعان في
التمرير العشوائي ،وال نبالغ في
سجلت
التأكيد على أنّ ال��م��ب��اراة
ّ
رقما ً قياسيا ً في الكرات المقطوعة
للطرفين ،العهد يريد المحافظة على
التقدّم والوحدة يجتهد من دون ج ّد
إلدراك التعادل ،حتى جاءت الضربة
القاضية على آمال «الوحدويين» من
خالل اإلعاقة التي قام بها الحارس
ع��ال��م��ة ب��ح��ق ال��ت��ون��س��ي ي��وس��ف
المويهبي ( ،)71فاحتسب الحكم
اإليراني محسن تركي ضربة جزاء
سدّدها السوري عبد الرزاق حسين
في مرمى «بلدياته» ليُحرز الهدف

الثاني .وفي الدقيقة  81أشرك مد ّرب
العهد األل��م��ان��ي روب���رت غاسبرت
المهاجم المتح ّمس ط��ارق العلي،
وف��ور ن��زول��ه اشتعلت المجريات،
وحفلت آخر عشر دقائق من المباراة
بفرص وأه��داف ع �دّة ،فبعد الراحة
الطويلة للحارس حمود من دون أي
خطورة ُتذكر على مرماه منذ انطالق
ال��ش��وط ،س���دّد رج��ا راف���ع (د،)85
وتعملّق الحمود مرة جديدة منقذا ً
الشباك ،فر ّد محمدو درامي برأسيّة
اصطدمت بالعارضة (د ،)86ثم نجح
درام��ي بتحويل رفعة العلي برأسه
داخل الشباك المش ّرعة بفعل ارتباك
الحارس وضياع المدافعين ،لتصبح
النتيجة ( 3ـ  ،)0فظنّ الجميع أنّ
المباراة انتهت وال ش��يء إضافي،

ـ قاد المباراة طاقم ح ّكام إيراني
ب��ق��ي��ادة ال��دول��ي محسن ت��ورك��ي،
وبمعاونة عبد الحفيظ محمد رضا
وال��ي��ن زه��دي��ان سعيد ،فيما كان
الهندي بانيرجي بارينغال رابعاً.
ـ أنذر الحكم اإليراني توركي ستة
العبين ،حسين الزين من العهد في
الشوط األول ،ومن ث ّم :عبد الرزاق
حسين ومحمدو درامي (من العهد)،
وال��ح��ارس عالمة ونصوح ونكدلي
وبرهان (من الوحدة).
ـ تع ّرض حسين دقيق إلى إصابة
قوية ،تو ّقفت المباراة لدقائق قبل
نقله على الحمالة إلى خارج الملعب.
ـ للمرة الثانية يصل فريق العهد
إلى دور الثمانية في المسابقة ،المرة
األولى كانت في العام .2005
ـ ت��اب��ع ال��م��ب��اراة جمهور مقبول
عدديا ً (.)2500
ـ غ��اب عن تشكيلة العهد العبه
المصاب أحمد زريق.
ـ ستنطلق مباريات دور الثمانية
في شهر أيلول المقبل.

ح��� ّذر وزي���ر ال��ري��اض��ة ال��روس��ي
فيتالي م��وت��ك��و م��ن أنّ استبعاد
روس��ي��ا م��ن دورة أل��ع��اب ري��و دي
ّ
منشطات
جانيرو األولمبية بسبب
مفترضة سيكون مشابها ً لمقاطعة
األلعاب األولمبية في موسكو 1980
ولوس أنجلوس .1984
وق����ال م��وت��ك��و أم���س ال��ث�لاث��اء،
«سيكون ارتدادا ً لزمن المقاطعات..
أن��ا أؤ ّك���د أنّ ال��دول��ة ل��م ول��ن تدعم
ّ
المنشطات».
تناول
وكان توماس باخ رئيس اللجنة
األولمبية الدولية ق��د ص�� ّرح بأ ّنه
سيتم معاقبة ،ليس فقط الرياضيين
المنشطات ،ولكن أيضا ً
ّ
في مسألة
جميع الهيئات المتو ّرطة ،وذلك إذا
ّ
للمنشطات في
موسع
ثبت تناول
ّ
نسخ أولمبيّة سابقة.
وك����ان دم��ي��ت��ري ش��ل��ي��اغ��ت��ي��ن،
الرئيس الجديد لالتحاد الروسي
ألل��ع��اب ال��ق��وى ق��د ص�� ّرح األسبوع
الماضي بأ ّنه يعتقد بوجود مؤامرة
لمنع روسيا من خ��وض منافسات
أولمبياد ريو .2016
وأوضح أ ّنه في ضوء اإلعالن عن
برنامج حكومي للكشف المبكر عن
ّ
المنشطات ،أنّ «شخصا ً ما يحاول
لاّ
بش ّتى ال��ط��رق أ ت��ش��ارك روسيا

في األلعاب األولمبيّة» ،وذل��ك بكل
رياضييها.
وأدل������ى ك���ل م����ن :غ��ري��غ��وري��و
رودش��ي��ن��ك��وف ،ال��رئ��ي��س األس��ب��ق
لمعمل مكافحة المنشطات بموسكو،
وفيتالي ستيبانوف ،الموظف في
وكالة مكافحة المنشطات الروسية
بتصريحات لوسائل إعالم أمريكية،
أنّ ال��ع��ش��رات م���ن ال��ري��اض��ي��ي��ن
ال���روس المشاركين ف��ي سوتشي
 ،2014ومن ضمنهم ما ال يق ّل عن
 15فائز بميدالية أولمبية كانوا

15

ّ
المنشطات بعلم السلطات
يتعاطون
الروسية.
الجدير بالذكر أنّ روسيا حلّت في
المركز السادس في دورة فانكوفر
الشتوية في العام  ،2010بإجمالي
 15ميدالية منها  3ذهبيات ،إلاّ أنّ
رياضييها استطاعوا احتالل المركز
األول ف��ي أل��ع��اب سوتشي 2014
ب��إج��م��ال��ي  33م��ي��دال��ي��ة منها 13
ذهبية ،متف ّوقين بذلك على الواليات
المتحدة التي ح ّققت إجمالي 28
ميدالية منها  9ذهبيات.

دوري �أبطال �آ�سيا

ت�شونبوك الكوري يُق�صي ملبورن الأ�سترالي

مقررات االتحاد اللبناني لكرة القدم
ّ

تحديد  30و� 31أيار لن�صف نهائي ك�أ�س لبنان
جملة من المق ّررات ا ّتخذها االتحاد اللبناني لكرة القدم في
جلسته األخيرة التي انعقدت برئاسة نائب الرئيس األول
ريمون سمعان ،وفي أبرز المقررات نقرأ:
ـ تسمية رئيس االت��ح��اد السيد هاشم حيدر لحضور
االج��ت��م��اع ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن للجمعية العمومية
لالتحاد العربي لكرة القدم في ج��دة 15( ،و 16حزيران
المقبل).
ـ تسمية السادة جهاد الشحف وعصام الصايغ ومازن

قبيسي لحضور الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد
اآلسيوي في الهند في أواخر أيلول المقبل.
التوجه بالتعازي إلى عائلة الحكم علي سرحال ،فقيد
ـ
ّ
كرة القدم اللبنانية.
ـ أخذ العلم بقرار االستئناف المقدّم من ن��ادي األنصار
بشأن العقوبة الم ّتخذة بحق مد ّربه جمال طه.
ـ إلغاء القرارات الصادرة عن لجنة االنضباط بحق نادي
النبي شيت ،كون العقوبات الم ّتخذة هي من صالحيات

اللجنة التنفيذية لالتحاد ،وليست من صالحيات اللجنة.
ـ تحديد يوم االثنين والثالثاء المقبلين إلقامة مباريات
ال��دور نصف النهائي لبطولة ك��أس لبنان ،وف��ق الجدول
اآلتي:
ـ االثنين  30أيار  :2016العهد ـ األنصار( ،ملعب برج
حمود ـ الساعة الرابعة والنصف عصراً).
ـ الثالثاء  31أي��ار :االجتماعي ـ النجمة (ب��رج حمود ـ
الرابعة والنصف عصراً).

اجتماع ريا�ضي بين ال�سفير الأرميني وجان ه ّمام

حجز فريق تشونبوك هيونداي م��وت��ورز الكوري
الجنوبي مقعده في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري
أبطال آسيا بفوزه على ضيفه ملبورن فيكتوري األسترالي
بنتيجة  1-2أمس الثالثاء في إياب الدور الثاني.
ويدين تشونبوك ،الذي تعادل مع ملبورن ذهابا ً ،1-1
سجل له الهدفين
بتأهّ له إلى البرازيلي ليوناردو الذي ّ
في الدقيقتين  29و 71قبل أن يقلّص األلباني بيسارت
بيريشا الفارق في الدقيقة .84
والمفارقة أنّ بيريشا بالذات كان صاحب هدف التقدّم
لفريقه في لقاء الذهاب قبل أن يُدرك ليوناردو التعادل.

التعاون الرياضي وآليات تفعيل وتبادل الخبرات الرياضية
ما بين أرمينيا ولبنان ،هذه النقاط كانت محور النقاشات في
اللقاء ال��ذي عُ قد بين سفير أرمينيا في لبنان السيد صامويل
مكرديتشيان ورئيس اللجنة األولمبية اللبنانية السيد جان
هّ مام ،وبحضور أمين عام اللجنة العميد المتقاعد حسان رستم
وعضو اللجنة التنفيذية السيد فاتشيه زادوريان في مق ّر السفارة
األرمينية في لبنان ـ المطيلب.
وكان اللقاء مناسبة الستعراض واقع الرياضة في البلدين
الصديقين ،كما عبّر الجانبين عن ارتياحهما للعالقات الوثيقة
التي تربط الشعبين األرميني واللبناني على كافة الصعد
وخصوصا ً الرياضية ،وأهمية تطويرها وتعزيزها ،حيث كشف
توجه ورغبة لدى اللجنة األولمبية األرمينية
السفير األرميني عن ّ
للتعاون مع نظيرتها اللبنانية من خالل بروتوكول يلحظ كافة
الجوانب والمجاالت الممكنة على أن يت ّم توقيعه الحقا ً في
أرمينيا .وشكر السيد ه ّمام للسفير مكرديتشيان اهتمامه ومحبته
للبنان ،وأمل أن تكون هناك صفحة جديدة وفاعلة من العالقات
الرياضية المثمرة والب ّناءة بين البلدين ،وت ّم االتفاق على تكليف
العميد رستم والسيد زادوريان إعداد مسودة اتفاق تعاون على
أن ُتعرض الحقا ً على اللجنة التنفيذية للجنة األولمبية اللبنانية،
ومن ث ّم يُصار إلى إقرارها بالصيغة النهائيّة.

كانتونا :العبو مان�ش�ستر �سيتعبون مع مورينيو

اختتام بطولة كرة ال�صاالت المهن ّية
اختتمت اللجنة التنفيذيّة ل��ل��دورة
العامة لأللعاب الرياضية للمدارس
والمعاهد المهنية والفنية بطولة كرة
ال��ص��االت ،فأقامت المباريات النهائية
بمتابعة وتوجيهات من اللجنة العليا
المنظمة للدورة.
وشهدت النهائيات حضورا ً مك ّثفا ً من
الطالب واألهالي ،وتخلّلها الكثير من القوة
واإلثارة في أجواء من الحماس والتشجيع
الشريف ،وأسفرت النتائج عن اآلتي:
فاز «معهد المسار»
ـ :96/95
الغازية على «معهد المسار» بيروت ( 5ـ
.
.)3
ـ  98/97فازت «مدرسة الشهيد محمد
سعد» على «معهد ببنين الفني» ( 4ـ .)2
ـ  : 2000/99فاز «معهد علي األكبر»
على «المدرسة الفندقية»  -بئر حسن ( 9ـ
.)8
في بطولة اإلن���اثُ ،ت�� ّوج «معهد شكا
الفني» بطالً بفوزه على «معهد الصرفند»
الف ّني (6ـ .)4

وف���ي ال��خ��ت��ام ،ت��� ّم ت��وزي��ع ال��ك��ؤوس
والميداليات على ال��م��دارس والمعاهد
الرسمية والخاصة الفائزة بالمركزين

وسيخوض تشونبوك ،الفائز باللقب عام  ،2006غمار
الدور ربع النهائي للمرة السابعة من أصل  10مشاركات،
فيما انتهت مغامرة ملبورن فيكتوري عند الدور الثاني
الذي يبلغه أصالً للمرة األولى في تاريخه.
من جهته ،تأهّ ل شنغهاي الصيني بعد ف��وزه على
طوكيو الياباني  0-1رغ��م أ ّن��ه خسر ذهابا ً ( 1ـ ،)2
مستفيدا ً من تسجيله هدفا ً خارج أرضه.
وانتظر شنغهاي حتى الدقيقة الثالثة من الوقت
ب��دل ال��ض��ائ��ع لتسجيل ه��دف ال��ت��أهّ ��ل عبر المهاجم
وو لي.

المنسق العام
األول والثاني ،بحضور
ّ
علي علوية ورئيس لجنة كرة الصاالت
بشير بشارة.

ن�صار يدعم �إطالق �أغنية لمنتخب ال�سلة «هيدي لعبتنا»
ّ
نصار قام بشراء حقوق أغنية جديدة من جيبه الخاص،
تنامى إلى مسامعنا أنّ رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة وليد ّ
ليهديها إلى المنتخب الوطني في استحقاقه اآلسيوي المرتقب في بطولة غرب آسيا ،وسيت ّم اإلعالن عن األغنية رسميا ً خالل
المباراة االفتتاحية لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة بين الرياضي والحكمة.
األغنية تحمل اسم «هيدي لعبتنا» ،من تأليف كريم عساف ،وألحان الفنان غي مانوكيان.

�سعادة وحداد في اجتماع
مكافحة المن�شطات
عاد إلى لبنان قادما ً من األردن عضو اللجنة التنفيذية رئيس
اللجنة الطبية لدى للجنة األولمبية اللبنانية المحامي فرنسوا
سعادة ،يرافقه مق ّرر اللجنة الدكتور الفيزيائي جهاد حداد
بعد مشاركتهما في االجتماع العاشر لمنظمة إقليم غرب آسيا
لمكافحة المنشطات ،الذي عُ قد في العاصمة األردنية ع ّمان
برعاية اللجنة األولمبية األردنية ومشاركة كل من أمين عام
اللجنة األولمبية األردنية السيدة النا الجغبير ،ورئيس منظمة
ّ
المنشطات الدكتور كمال الحديدي،
إقليم غرب آسيا لمكافحة
ورئيس المنظمة اإلقليمية ل��دول الخليج العربي واليمن
لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الصيرفي ،ومدير المكتب
ّ
المنشطات آلسيا وأوقيانيا
اإلقليمي للوكالة العالمية لمكافحة
ً
ّ
السيد كازوهيرو هاياشي ،والسيد توم ماي .علما بأنه عقد
على هامش هذا االجتماع ورشة عمل لتنسيق برنامج تعليمي
لإلقليم من األلف إلى الياء.
وأسفر االجتماع عن توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة
ّ
المنشطات ومختبر قطر لمكافحة المنشطات،
األردنية لمكافحة
كما ت ّم بحث تقرير المكتب اإلقليمي السيا وأوقيانيا ،وتقرير
مؤتمر المنظمات اإلقليمية لمكافحة المنشطات ،وت ّم تقديم
منحة إلى لبنان من قِبل الوكالة العالمية لمنظمة غرب آسيا
ّ
المنشطات ،ومنحة التضامن
عبارة عن  15عيّنة لفحص
األولمبي عبارة عن  $ 1600للبنان أيضاً.
كما ت ّم بحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمساهمة لبنان
في منظمة إقليم غرب آسيا وفي الوكالة العالمية لمكافحة
ّ
المنشطات ،والتي لم ُتدفع من قِبل الوزارة عن األعوام -2014
.2016-2015
وت ّم التوافق خالل االجتماع مع المد ّونة العالمية لمكافحة
المنشطات ،كما ت ّمت مراجعة إجراءات إدارة النتائج وتقديم
النماذج المعتمدة وكتيّب اإلرش��ادات ،وتحديد المهل الزمنية
آللية عمل لجنة إدارة النتائج .وقام المجتمعون بتقييم شامل
لعمل منظمة إقليم غرب آسيا لمكافحة المنشطات وتقييم آخر
لعمل الخطة التشغيلية لمنظمة إقليم غرب آسيا للعام ،2016
وسبُل التغلّب عليها.
وخطة أخرى لتحديد التحديات ُ

أ ّك����د ال��ف��رن��س��ي ال��م��ع��ت��زل إري���ك
كانتونا ،أسطورة مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،بأنّ طريقة لعب البرتغالي
جوزيه مورينيو ،المدير الفني الجديد
للشياطين الحمر ،ال تتناسب مع فريق
مانشستر يونايتد رغم انبهاره بذكاء
«االستثنائي» ال��ذي سيتو ّلى مهمة
تدريب الفريق خلفا ً للهولندي لويس
فان غ��ال .وق��ال كانتونا ( 50سنة)
في تصريحاته اإلعالمية األخيرة ،إ ّنه
يعشق شخصية مورينيو وال��ذك��اء
ال��ذي يتم ّتع به في إدارة المباريات
وتحقيق االنتصارات ،لك ّنه يرى أنّ
طريقة لعب المدرب البرتغالي تختلف
تماما ً ع ّما يقدّمه فريق الشياطين
الحمر ،مضيفا ً أنّ الالعبين والجماهير
سيعانون كثيرا ً من أجل التع ّود على
طريقة لعب مورينيو.
ويؤمن كانتونا أنّ فريق مانشستر
يونايتد سيتغيّر تماما ً تحت قيادة
مورينيو ال��ذي سيقود ث��ورة تجديد

في صفوف الفريق ،مؤ ّكدا ً أ ّنه يتر ّقب
انطالق الموسم المقبل ليرى صراعا ً
بين مورينيو مدرب يونايتد الجديد
وغريمه اإلسباني بيب غ��واردي��وال،
م��د ّرب مانشستر سيتي الجديد .مع

اإلشارة إلى أنّ مورينيو كان قد ا ّتصل
بسلفه فان غال منذ بدأت االتصاالت
م��ع��ه ب��ش��أن اس��ت�لام ال��د ّف��ة الفنية
لمانشستر من باب اللياقة واألدب ،ال
بل وضعه في كا ّفة التفاصيل.

اختتام بطولة «�سكوا�ش» ال�شمال
برعاية «العزم»
ّ
نظم «نادي كيوبز الرياضي» على مالعبه في طرابلس،
حفل اختتام «بطولة الشمال بالسكواش» للعام ،2016
والتي أُقيمت برعاية قطاع العزم الرياضي.
وخالله ،ألقت عال الصمد كلمة النادي ،رأت فيها أنّ
هذه البطولة تميّزت بمستواها المتقدّم بسبب مشاركة
معظم العبي السكواش في كافة الفئات ،من ّوهة بجهود
الالعبين والمنظمين إلنجاحها .كما تحدّث مدير قطاع
العزم الرياضي ظافر كبارة ،مؤ ّكدا ً «أنّ أهمية هذا الحدث
تكمن في أ ّنه استطاع استقطاب عدد كبير من الالعبين
م��ن مختلف األن��دي��ة اللبنانية ،وه��ذا م��ا ي��ع� ّزز مكانة
طرابلس كمنارة رياضية» ،ومن ّوها ً بأهمية هذه البطولة،
واع��دا ً بالمزيد من الفعاليات الرياضية الها ّمة محليا ً
وعربياً.

وف��ي الختام ،ج��رى توزيع الكؤوس على الفائزين
الذين تو ّزعوا كما يلي:
ـ فئة الناشئين تحت  13سنة :غسان رزق أوال ،وعلي
ظافر كباره ثانياً .فيما ف��ازت ل��دى اإلن��اث هند جوهر
بالمركز األول ،والمركز الثاني لجيهان صالح.
 فئة الناشئين تحت  10سنوات :حسن البقار فيالمركز األول ،واحتل لين كبارة المركز الثاني .وفي الفئة
الثانية للرجال ،احتل وسيم عبد الحي المركز األول،
وغالب فران المركز الثاني.
 الفئة األولى للرجال :فاز شربل خليل بالمركز األول،والمركز الثاني لجورج صليبا.
وقدّمت إدارة نادي كيوبز درعا ً تكريمية لمسؤول قطاع
العزم الرياضي ،تقديرا ً لجهوده المبذولة.

