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المك�سيك �إلى ربع نهائي كوبا �أميركا
بفوزه على جامايكا ( 2ـ )0

�أجواء «اليورو» في فرن�سا غير �صح ّية
�إ�ضرابات ونفايات تحيط بالمباريات
انتقدت الحكومة الفرنسية العمال
المص ّرين على مواصلة إضراباتهم
ع��ن العمل عشيّة ان��ط�لاق بطولة
أوروبا في ظل انتشار روائح القمامة
الكريهة في بعض أحياء باريس،
ّ
تعطل خ��ط��وط السكك
واس��ت��م��رار
الحديدية.
وح ّذرت نقابة ع ّمالية متشدّدة من
أنّ اإلضرابات قد تجعل من الصعب
��ج��ع��ي��ن ال���وص���ول إل��ى
ع��ل��ى ال��م��ش ّ
مالعب المباريات ،في وقت تسبّبت
االحتجاجات في شمال البالد وغربها
في تكدّس حركة المرور على الطرق
الرئيسية لبعض الوقت.
المحتجون قبل الفجر
وتسبّب
ّ
في قطع الطريق ال��م��ؤدّي إل��ى أكبر
سوق لتجارة الجملة في األغذية في
فرنسا.
وقال وزير الرياضة تييري برايار:
«بعض الناس ال يُبالون أنّ بلدهم
على وش��ك استضافة ح��دث كبير
يو ّفر فرصا ً للعمل ومنافع اقتصادية
ضخمة».
وقال وزير المالية ميشيل سابان،

إنّ النزاعات العمالية تهدّد بتقويض
ّ
م���ؤش���رات ال��ن��م��و ال��ق��وي وت��راج��ع
البطالة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة

اليورو.
تحسن خدمات القطارات في
ورغم
ّ
اليوم التاسع لإلضراب ،لم تظهر أيّة

بوادر من نقابتي «سي.جي.تي وإس.
يو.دي» أ ّنهما ستلغيان اإلضراب.
وتخوض النقابات معركة بشأن

أوق���ات العمل وال��راح��ة ف��ي شركة
السكك الحديدية الحكومية «إس.
إن.س���ي.إف» ،رغم تقديم الحكومة
لتنازالت .وتشارك النقابات أيضا ً في
احتجاجات أوسع ض ّد إصالح قوانين
العمل الفرنسية تسهّل التعاقد مع
الموظفين واالستغناء عنهم.
ويقول الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،إنّ اإلصالح أساسي لمواجهة
معدّل البطالة الذي اقترب من نسبة
 10في المئة منذ وصوله للسلطة
ف��ي  .2012فيما ق���ال س��اب��ان إنّ
يتحسن ،وإنّ عدد
النمو االقتصادي
ّ
الوظائف الجديدة في الربع األول من
العام كان أفضل من أيّة فترة مماثلة
منذ مطلع .2008
وم����ع اس���ت���ع���داد ال��م�لاي��ي��ن من
��ج��ع��ي ك��رة
ال����زوار األج��ان��ب وم��ش ّ
القدم للبطولة التي تستمر شهرا ً
كامالً ،تراكمت القمامة في باريس
ومرسيليا ،إذ تس ّبب عمال النظافة
المضربون في تو ّقف عمال مصانع
معالجة القمامة.

هوالند :جاهزون لقمع اال�ضطرابات في مالعبنا
أ ّك���د ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ف��رن��س��وا ه��والن��د
الخميس ،أنّ «ال��دول��ة ست ّتخذ ك��ل التدابير
ال�لازم��ة» بمواجهة اإلض��راب��ات التي تسبّب
اضطرابات في البالد عشيّة افتتاح مباريات
كأس أوروبا لكرة القدم» ،داعيا ً «كل شخص إلى
تح ّمل مسؤولياته».
وأض��اف في وقت ح�� ّذر فيه السائقون على
خطوط السكك الحديد الم ّتجهة إل��ى ستاد
دو ف��ران��س ،حيث ال��م��ب��اراة االفتتاحية بين
فرنسا ورومانيا ،أ ّنهم سيشاركون بكثافة في
اإلض��راب« :سأكون في غاية الحذر واليقظة.
وإذا كان من الضروري أن تكون هناك قرارات،
فسيت ّم ا ّتخاذها».
وت��اب��ع« :م ّما ال شك فيه أ ّن��ه سيتم توفير
الخدمات العامة ،وأنّ الدولة ستتح ّمل كافة
المسؤوليات».
وقد هدّد عمال شبكة السكك الحديدية بتنفيذ
إضراب على الخطوط التي تؤ ّمن حركة النقل
إلى المالعب التي تستضيف مباريات في إطار
كأس أوروبا.

 2مليار جنيه قيمة نجوم اليورو
التركي ( ،)69.1اإليرلندي ( ،)47.9الروسي ( ،)47.5التشيكي
( ،)39.6السويدي ( ،)37.8السلوفاكي ( ،)27.8النمساوي
( ،)24.1اآليسلندي ( ،)19.4اإليرلندي الشمالي (،)16.4
البولندي ( ،)13.8الروماني ( ،)13.6المجري ( ،)12األباني
( )9واألوكراني (.)6.3
أ ّم��ا في قائمة أغلى الالعبين ،فيأتي ثنائي ري��ال مدريد
اإلسباني ،غاريث بايل وكريستيانو رون��ال��دو على التوالي
ف��ي ال��م��ق��دم��ة ،إذ إ ّن��ه��م��ا ص��اح��ب��ا ال��ص��ف��ق��ت��ي��ن األغ��ل��ى في
التاريخ.
وباالنتقال إلى األندية ،فقد بلغت قيمة العبي ريال مدريد
في اليورو  281.5مليون يورو ،وهو الرقم األعلى ،وفي المرتبة
الثانية ح ّل فريق مانشستر سيتي حيث بلغت قيمة انتقاالت
العبيه  165.6مليون جنيه إسترليني ،وهو األول إنكليزياً.

وجاء فريق يوفنتوس ثالثا ً حيث وصلت قيمة انتقاالت العبيه
 114مليون جنيه إسترليني ،األول في إيطاليا.
مع اإلشارة إلى أنّ أكثر من  500العب من مختلف الدوريات
األوروبية سيكونون حاضرين للتنافس على أغلى الكؤوس في
القارة العجوز.
ويتقدّم ال��دوري اإلنكليزي الممتاز كأكثر الدوريات تمثيالً
بالالعبين في يورو  2016بـ  133العبا ً وبقيمة إجماليّة بلغت
 953مليون جنيه إسترليني ،فالدوري األلماني بـ 64العبا ً
وبقيمة إجمالية وصلت إل��ى  272مليون جنيه إسترليني،
فاإليطالي  57العبا ً ( )240فالتركي  36العبا ً ( ،)67ومن
جانب الدوري اإلسباني فيبلغ عدد المشاركين  34العبا ً ولكن
قيمة انتقاالتهم بلغت ( 430مليون جنيه إسترليني).

رو�سيا بمواجهة �إنكلترا  ...لقاء ث�أري
ت ّتجه األنظار اليوم إلى ستاد «فيلودروم» في مرسيليا الذي
سيحتضن مواجهة ثأريّة لإلنكليز ض ّد الروس في الجولة األولى
من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس أوروبا.
ويسعى كل من الطرفين إلى تحقيق بداية مثالية لمشوارهما
القا ّري ،الذي تع ّثر بالنسبة لإلنكليز في العام  2008عندما فشلوا
حتى في الوصول إلى النهائيات بسبب الخسارة التي ُمنيوا بها
في موسكو بنتيجة  2-1في آخر لقاء بين الفريقين.
ويأمل المنتخب اإلنكليزي بقيادة مد ّربه روي هودجسون
تج ّنب سيناريو مونديال جنوب أفريقيا  ،2014عندما سقط في
مباراته األولى أمام إيطاليا ثم خسر الثانية أمام األوروغ��واي
وودّع النهائيات من الباب الصغير.
ويُ��درك المنتخب اإلنكليزي أنّ المباراة األول��ى أم��ام روسيا
ستكون مفصليّة في مشاركته القا ّرية التاسعة ،وهذا ما شدّد عليه
حارس مانشستر سيتي جو هارت الذي رأى بأنّ الفوز «بأهم
مباراة» سيكون مصير ّيا ً إذا ما أراد الفريق مواجهة سلوفاكيا
وجارته ويلز بثقة عالية في مباراتيه األخريين في المجموعة.
وأضاف هارت« :مباراة السبت هي األهم ،ث ّم ستبحث بعدها
عن تحديد سير المجموعة ،وتسعى للفوز بكل مباراة تليها ورؤية

وستكون المباراة المقبلة بينهما لتحديد من سيكون رأسا ً
للمجموعة .في حين لم ينجح أ ّيا ً من األوروغواي وجامايكا
بإحراز أيّة نقطة ،وخرجا خاليا الوفاض من البطولة.
وكان نجم الفريق خافيير هيرنانديز «تشيتشاريتو»،
صاحب الهدف األ ّول في الدقيقة  18من ضربة رأسيّة
ليسجل بعدها بديله أوريبي بيرالتا الهدف الثاني
متقنة،
ّ
في الدقيقة  ،81بعد دربكة أسفرت عن تسديدة ارتطمت
بالقائم وتابعت طريقها إلى المرمى.

�أميركا تخ�شى الخروج
من الدور الأول لكوبا �أميركا
تأمل الواليات المتحدة أن ال تنتهي
مشاركتها الرابعة في بطولة كوبا
أميركا لكرة ال��ق��دم بشكل مخيّب،
وأن تتج ّنب توديع المسابقة باكراً،
وذلك عندما تتواجه مع الباراغواي
في الجولة األخ��ي��رة من منافسات
المجموعة األولى.
وك���ان ف��ري��ق ال���م���د ّرب األل��م��ان��ي
يورغن كلينسمان استه ّل مشواره
بالخسارة أمام كولومبيا ( ،)2-0ث ّم
استعاد توازنه في الثانية باكتساحه

كوستاريكا  4-صفر.
وق����د ي��ح��ت��ك��م ك��ل��ي��ن��س��م��ان إل��ى
مهاجم دورت��م��ون��د ف��ي ه��ذا اللقاء
المصيري الذي ستتابعه عائلته من
المدرجات.
ومن المتو ّقع أن يلتزم كلينسمان
بخطة  4-4-2التي اعتمد عليها
في معظم فترات المباراة الثانية
ضد كوستاريكا ،وذلك بعد أن اعتمد
سابقا ً على خطة .4-3-3
لكن المد ّرب األلماني يعتقد بأنّ

فريقه م��رت��اح ب��أي تشكيلة يلعب
فيها ،مضيفاً« :ال تهم حقا ً الطريقة
التي نلعب بها ..أعتقد أنّ الالعبين
سيتأقلمون بشكل جيد وبسرعة،
وي��ع��رف��ون األدوار المختلفة التي
تفرضها هذه التشكيالت المتنوعة،
لكن هذا ما يحتاجه أي فريق .يجب
ّ
بغض النظر
أن نكون في وضع جيد
ع��ن األس��ل��وب ال���ذي ن��ب��دأ ب��ه ،وإذا
ك ّنا بحاجة لتغيير األم��ور فسنفعل
ذلك».

بيليه يبيع تاريخه الكروي بالمزاد

�إطاللة مالية على البطولة الأوروبية

مع انطالق يورو  2016في فرنسا ،نقدّم لكم القيمة المالية
للـ 24منتخبا ً الذين وصلوا إلى نهائيات المسابقة األوروبية
على األراضي الفرنسية.
وسنستعرض قيمة كل المنتخبات المشاركة بحسبب أسعار
انتقاالت الالعبين فيها ،باإلضافة إلى الدوري األكثر مساهمة
في المسابقة األوروبية لجهة مشاركة العبيه.
أ ّما عن هوية المنتخب األغلى فقد تكون مفاجئة للبعض ،حيث
جاء المنتخب البلجيكي في صدارة أغلى المنتخبات الحاضرة
في فرنسا ،إذ تبلغ القيمة اإلجمالية النتقاالت العبيه 318.9
مليون جنيه إسترليني ،يليه :المنتخب األلماني ( 264.5مليون
جنيه إسترليني) ،اإلنكليزي ( ،)189.7الفرنسي (،)183.1
اإلسباني ( ،)177.6البرتغالي ( ،)160.7اإليطالي (،)153.5
الويلزي ( ،)136.1الكرواتي ( ،)134.5السويسري (،)102.6

حسم منتخب المكسيك الصراع على البطاقة الثانية
المؤهّ لة إلى الدور ربع النهائي للنسخة المئوية لبطولة
كوبا أميركا لكرة القدم ،التي ُتقام في أميركا ،بفوزه على
نظيره الجامايكي ( ،)0-2ضمن منافسات الجولة الثانية
للمجموعة الثالثة.
وكان منتخب فنزويال قد أ ّكد تأهّ له هو اآلخر في وقت
سابق ،بفوزه على األوروغ��واي ( ،)0-1ليصبح رصيد
كل منهما  6نقاط مع أفضليّة للمكسيك بفارق األهداف،

15

أين ستؤول بك األمور».
وتخوض إنكلترا نهائيات فرنسا  2016بأدنى معدّل أعمار
في البطولة ( 25.8سنة) ،كما أ ّنه أدنى معدّل أعمار إلنكلترا في
بطولة كبرى منذ مونديال  ،1958وذلك بعدما وضع هودجسون
ثقته بالعبين واعدين مثل المهاجم ماركوس راشفورد ( 18عاماً)،
وزميله في مانشستر يونايتد قلب الدفاع كريس سمولينغ ()25
وظهير توتنهام كايل ووكر (.)26
ويأتي االعتماد على راشفورد بعد أن نجح في الوصول إلى
الشباك بعد  3دقائق فقط على انطالق مباراته الدولية األولى
مع «األسود الثالثة» ،وكانت ودّية ض ّد أستراليا ( .)1-2ومن
المؤ ّكد أنّ المشاركة في كأس أوروبا ستكون اعترافا ً بموهبة هذا
سجل  8أهداف في  18مباراة خاضها مع
الالعب الشاب الذي ّ
يونايتد ،وذلك رغم أ ّنه استه ّل مشواره مع الفريق األول في شباط
الماضي.
توجه
ومن المتو ّقع أن ال يبدأ راشفورد مباراة اليوم ،فهناك
ّ
لالعتماد على هدّافي الدوري نجمي ليستر سيتي البطل جايمي
فاردي وتوتنهام هاري كاين كرأسي حربة ،فيما سيلعب القائد
واين روني خلفهما ،وذلك بحسب التشكيلة التي كشف عنها

ن�صار :تعالوا ّ
نحل م�شاكلنا بهدوء
في ضوء تدحرج كرة الثلج االعتراضية من جانب إدارة وجماهير نادي الحكمة على قرار االتحاد
اللبناني لكرة السلة بإنهاء الموسم وإعالن النادي الرياضي بطالً للبنان ،اضطر رئيس االتحاد
اللبناني لكرة السلة المهندس وليد نصار إلى إصدار بيان ،جاء فيه« :أو ّد أن أوضح بأ ّنه قد حصل
اتفاق على لقاء يجمع بين الرئيس الفخري لنادي الحكمة األب جان بول أبو غزاله وبيني ،وذلك من
خالل صديق مشترك .وشاءت الظروف أن يت ّم تأجيله إلى موعد آخر.
والحقا ً ق ّررنا كاتحاد تسليم كأس بطولة بيبسي للدرجة األولى (رجال) إلى نادي الرياضي
(بيروت) في قاعة الرئيس صائب سالم في المنارة ،على أن يسبق حفل التتويج زيارة لوفد من
االتحاد برئاستي ومن النادي الرياضي برئاسة المهندس هشام جارودي إلى مقر نادي الحكمة في
األشرفية».
وأضاف نصار في سياق توضيحه« :اتصلت شخصيا ً برئيس نادي الحكمة مارون غالب لترتيب
الموعد ،لكن غالب أجابني بأنّ األب أبو غزاله لديه ارتباطات سابقة ،فعدلنا عن الفكرة مؤ ّقتا ً
بانتظار الفرصة السانحة إلتمام الزيارة .وأحبَ أن أوضح بأنّ اتحاد كرة السلة على مسافة واحدة
من الجميع ،ومع أي تقارب بين األندية ،ويدعو إلى حل المشاكل بطريقة هادئة ورياضية ،على أمل
وولي نادي الحكمة
أن يت ّم اللقاء بين االتحاد وبين إدارة نادي الحكمة في مق ّر راعي أبرشية بيروت
ّ
سيادة المطران بولس مطر في الوقت الذي يحدّده سيادة المطران».

بالخطأ مساعد المدرب راي ليوينغتون.
ومن المؤ ّكد أنّ مه ّمة اإلنكليز لن تكون سهلة ض ّد فريق روسي
يريد إثبات نفسه قبل استضافته لنهائيات مونديال  .2018فبعد
اعتماده على المدرسة األجنبية ،ق ّرر االتحاد الروسي أن يوكل
مه ّمة تدريب المنتخب الوطني إلى ليونيد سلوتسكي أحد أبرز
المد ّربين المحليين .واستلم سلوتسكي تدريب المنتخب خلفا ً
لإليطالي فابيو كابيلو في منتصف التصفيات ،وح ّقق بإشرافه
أربعة انتصارات متتالية بعدها مباشرة لينتزع مقعده في
العرس القا ّري.
يستطيع سلوتسكي االع��ت��م��اد على مهاجم زينيت سان
بطرسبورغ أرتيم دزيوبا ،الذي تأ ّلق بشكل الفت هذا الموسم
ومحلّيا ً وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا ،وكان هداف منتخب
بالده في التصفيات برصيد  8أهداف.
ويعلّق سلوتسكي« :المجموعة التي وقعنا فيها ليست
األصعب ،لكنها ليست األسهل أيضاً .سنواجه األسلوب البريطاني
المتم ّثل بمنتخبي إنكلترا وويلز في حين نعرف جيدا ً أسلوب لعب
سلوفاكي ،ونكنّ االحترام لجميع المنتخبات لك ّننا ال نخشى
مواجهة أيّ منها».

قدامى الحكمة يتبارون كرو ّي ًا
في لقائهم ال�سنوي
ّ
نظمت مدرسة الحكمة في بيروت اللقاء السنوي بعنوان «الحكمة عالموعد» ،وفيه جمعت قدامى
الحكمة بطالبها الحاليّين في احتفاالت رياضيّة وفنيّة وترفيهيّة وغنائيّة.
وكالعادة أُقيمت مباراة تقليديّة في كرة القدم بين الالعبين القدامى لنادي الحكمة الرياضي،
مؤسسي النادي ،هم:
برعاية رئيس المدرسة الخوري جان -بول أبو غزالة ،كتحيّة وفاء لثالثة من ّ
القاضي جوزف فريحة والمحامي ريمون غصوب والمرحوم جوزف األشقر الذين ساهموا في العام
 1943بتأسيس نادي الحكمة وكانوا من نجوم العبي كرة القدم في لبنان.
ومن الالعبين المشاركين في المباراة :سمعان ّ
حطاب «الختيار» ،طوني أبي راشد ،طوني رستم،
سمير شمعون ،وليد شمعون ،جورج عبده ،جان تابت ،داني كرم ،جوزف أبو سمرا ،سليم عبسي
وروني كوسا.
وبعد تسليمه ميداليّات رمزية تذكاريّة للمشاركين في لقاء القدامى التقليدي ،قال أبو غزالة:
«الحكمة والرياضة توأمان ،وبشهادة جميع اللبنانيين فإنّ نادي الحكمة هو من صنع مجد كرة
السلة اللبنانية .نادي الحكمة هو من جعل لعبة كانت منسيّة ،اللعبة األكثر شعبية في لبنان .نادي
الحكمة هو من زرع الفرح في قلوب اللبنانيّين بدل حزن الحروب وآالمها».

باع العب كرة القدم الشهير ،بيليه،
أغلى شيء يملكه في مزاد خيري أُقيم
في لوس أنجلوس ،وهو نسخة لكأس
بطولة العالم لكرة القدم ،مقابل 500
ألف يورو.
والنسخة طبق األص��ل من كأس
العالم ،وه��ي مملوكة لبيليه الذي
أح��رز ك��أس العالم  3م��رات برفقة
منتخب بلده البرازيل ،أ ّما النسخة
التي قام ببيعها فتعود إلى مونديال
 1970في المكسيك.
إل��ى جانب ذل��ك ،ق��ام بيليه ببيع
ميدالية أول مونديال شارك فيه في
العام في السويد  ،1958باإلضافة
إل���ى م��ي��دال��ي��ة ال��ع��ام  ،1962بما
مجموعه  340أل��ف ي��ورو ،كما باع
بيليه الحذاء الذي ظهر به في فيلم
«الهروب إلى النصر» مقابل 8000
يورو.
واستمر هذا المزاد لثالثة أيام،
ونتائجه أسعدت المنظمين.
ويتو ّقع الالعب البرازيلي البالغ
من العمر  75عاماً ،أن يصل المبلغ
اإلجمالي م��ن ال��م��زاد إل��ى  4مليون
يورو ،أ ّما أكبر جزء من المبلغ فسيت ّم
تحويله إلى مستشفى لألطفال في
البرازيل.
وقال بيليه ،الذي حصل على لقب
أفضل الع��ب ف��ي ت��اري��خ ك��رة القدم
س��اب��ق��اً ،ف��ي م��ع��رض تعليقه على
المزاد« :ق ّررت أن يتم ّكن المشجعون
وهواة جمع المقتنيات من الحصول
على جزء من تاريخي».

تمديد رئا�سة رومنيغيه
لبايرن ميونيخ حتى 2019
أعلن نادي بايرن ميونيخ األلماني
عن تجديد عقد الرجل األول في النادي
الرئيس التنفيذي ك��ارل هاينتس
رومينيغيه لثالثة أعوام حتى صيف
 ،2019وكانت هذه الخطوة متو ّقعة
نتيجة الخدمات الكبيرة التي قدّمها
نجم ب��اي��رن وإن��ت��ر سابقا ً للنادي،
خاصة خالل السنوات األخيرة.
رومينيغيه قاد د ّفة بايرن للحفاظ
على استقراره رغ��م انتقال رئاسة
النادي من أول��ي هونيس إلى كارل
هوبفنر ،فبات البافاري يم ّثل أحد
أفضل األن��دي��ة من حيث االستقرار
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ع��ال��م ،ع���دا عن
التحسن الهائل ال��ذي تح ّقق ج�� ّراء
ّ
عائدات بايرن من شرق آسيا ،إضافة
إلى زيادة عدد رعاة الفريق ليتجاوز
ح ّد الثالثين جهة راعية.
وفي تصريح له للموقع الرسمي
أتوجه بالشكر
لبايرن ،قال« :أو ّد أن
ّ
لكل أعضاء اإلدارة على ثقتهم بي،
وأشكرهم على تعاونهم الكبير طوال
الفترة الماضية ،بايرن يعيش حالة
اقتصادية ورياضية ممتازة ،وأظهر
نفسه على أ ّنه األفضل في أوروبا».
وأض��اف رومينغيه« :سنواصل
العمل سو ّياً ،يمكننا أن نح ّقق المزيد
من التقدم ،بايرن نا ٍد رائع وأتطلّع
للعمل مع زمالئي ب��اإلدارة الرائعة

وكل الموظفين الموجودين هنا».
أ ّم��ا رئيس ال��ن��ادي ك��ارل هوبفنر
فتحدث بالقول« :وجود رومينيغيه
منذ العام  2002في النادي هو واحد
من أهم أسباب ما وصلنا له اليوم
توصلنا التفاق
رياضيا ً واقتصادياً،
ّ
يضمن استمراره معنا .هو يوم جميل
لبايرن ميونيخ».
ُولد رومينيغيه في قرية ليبشتادت
ف��ي ال��ع��ام  ،1955ث��� ّم ان��ت��ق��ل إل��ى

ميونيخ في العام  1974واستمر مع
النادي لعشر سنوات قبل أن ينتقل
بصفقة قياسية بذلك الوقت إلى نادي
إنتر اإليطالي ،علما ً أ ّنه خاض 310
وسجل  162هدفا ً بقميص
مباريات
ّ
بايرن بالدوري.
وفي العام  1991ت ّم تعيينه في
منصب نائب الرئيس ،ومنذ العام
 2002يعمل كرئيس تنفيذي للنادي
البافاري.

حفل تكريمي ل�سيدات هومنتمن
يُك ّرم نادي هومنتمن (أنطلياس) فريقه للسيدات في كرة السلة ،الذي أحرز لقب بطولة لبنان للدرجة األولى
لموسم  ،2016-2015وذلك عند الساعة السادسة من مساء الثالثاء المقبل على ملعب مزهر ،بحضور فاعليات
رياضية ورجال الصحافة واإلعالم.

