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نهائي اليورو بين غريزمان ورونالدو
األنظار كلّها متجهة إلى باريس ،هتافات المعارضين ض ّد
تأجلت ،فمع وصول
حكومة هوالند هدأت ،التظاهرات المطلبيّة ّ
المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة قاريّة ُتقام على أرضه على
ويؤجل كل ما يع ّكر األجواء،
الجميع أن يواكب ويدعو ويصلّي
ّ
فالطرف اآلخر في موقعة اللقب القا ّري هو المنتخب البرتغالي
ونجمه األفضل على صعيد العالم حاليا ً كريستيانو رونالدو،
وس ُتقام المباراة بين فرنسا والبرتغال غ��دا ً في تمام الساعة
العاشرة بتوقيت بيروت ،على أرض ملعب فرنسا في سان دوني
وسط إج��راءات أمنيّة وصفت بالمع ّقدة من أجل الحفاظ على
أجواء األمن العام ،خصوصا ً بعد فوز فرنسا األخير على ألمانيا.

درا�سة اجتماعية لبطاقات مونديال مو�سكو

وسط هذه األجواء من المتو ّقع أن تحصل بعض أحداث الشغب،
ففي غمرة الفرح ُترفع الرايات ويختلط الحابل بالنابل .هذا،
وأ ّكد المد ّرب ديدييه ديشامب أنّ الفوز على ألمانيا ال قيمة له إذا لم
يت ّم حصد اللقب أمام البرتغال« ،يجب االستعداد الجيد للمباراة
المقبلة ،والتى سيكون من خاللها تحديد المصير» ،وسيُصار إلى
اإلعالن عن تشكيلة مباراة فرنسا والبرتغال قبل ظهر اليوم.
هذا ،وأ ّكد الالعب الفرنسي ومهاجم المنتخب أنطوان غريزمان
أ ّنه سعيد بصناعة االنتصار لمنتخب بالده أمام المانيا ،معتبرا ً
أنّ هذا الحصاد جاء نتيجة التكاتف واللعب بروح الفريق الواحد،
مشيرا ً إلى أنّ لقب بطولة أمم أوروب��ا هام ،خصوصا ً مع قيام

البطولة على أرض فرنسا ،م ّما يمنح العبينا المزيد من المسؤولية
ورفع الروح المعنويّة ،وأنه سيحاول بكل قوة ألاّ يفقد لقب اليورو
 2016خصوصا ً بعد أن فقد لقب دوري أبطال أوروبا أثناء اللعب
مع نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني .هذا ويُعتبر المنتخب البرتغال
منافس قوي ال يستهان به ،وأ ّن��ه من الصعب التكهّن بنتيجة
مباراة فرنسا والبرتغال بسبب قوة المنافسة.
ومن المتو ّقع أن تكون تشكيلة مباراة فرنسا والبرتغال التى
سيت ّم اللعب بها أن تتض ّمن النجم الفرنسي غريزمان والنجم
البرتغالي كريستيانو ،حيث ستك ّرر نفس المنافسة التى واجهها
الالعبان في نهائي دوري أبطال أوروبا .2016

ّ
فتعطلت الماكينات الألمانية
�صاحت «الديوك» الفرن�سية

غريزمان نجم اللقاء ودي�شامب «اللقب لنا»
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بوتين :المهم �ضمان �أمن المونديال
ّ
مؤخرا ً للّجنة المحليّة
عقب اجتماع شهدته موسكو
ّ
المنظمة لمونديال روسيا  2018مع لجنة منتدبة من
الفيفا ،ت ّم إعالن أسعار تذاكر بطولة كأس القارات 2017
وبطولة كأس العالم .2018
وكما كان عليه األمر في كأس العالم جنوب أفريقيا
 2010وكأس العالم في البرازيل  ،2014ت ّم تخصيص
فئة أسعار للمقيمين في الدولة المستضيفة ،والذين
سيكون بوسعهم التقدّم بطلبات الحصول على تذاكر
مرحلة المجموعات في كأس القارات بدءا ً من سعر 960
روبالً .وسيت ّم تخصيص  100ألف تذكرة على األقل لهذه
الخاصة في «مهرجان األبطال» ،الذي ستدور رحاه
الفئة
ّ
بين  17حزيران و 2تموز  .2017أ ّما بقيّة فئات التذاكر
فتتراوح أسعارها ما بين  70و 245دوالراً.
وبالنسبة إلى كأس العالم  ،2018سيكون عدد التذاكر
المتو ّفرة  350ألف تذكرة على األقل من الفئة  4للمقيمين
في روسيا ،وتبدأ أسعار تذاكرها من  1280روبالً .أ ّما
التذاكر ال ُمتاحة لكافة الجماهير في بقيّة الفئات ،فتبدأ
أسعارها من  105دوالرات وما فوق.
وق��د ص ّرحت أمينة الفيفا العامة فاطمة سامورا،
ال��ت��ي ت��واج��دت ف��ي موسكو ف��ي أول زي���ارة عمل لها
للدولة المستضيفة« :ك ّنا حريصين بأن تكون أسعار

التذاكر عادلة بحيث تكون البطولة ُمتاحة ألكبر عدد
ممكن من ال��ن��اس .لهذه الغاية ،أجرينا بحثا ً مع ّمقا ً
في السوق ،وقمنا بتسعير التذاكر وفق ذلك .وبالنظر
إلى الفرق التي تأهّ لت بالفعل إلى مهرجان األبطال،
فإنها تعد بمهرجان كرويّ عظيم هنا في روسيا العام
المقبل».
وفي سياق السعي الجاد لتوفير األم��ن والطمأنينة
خالل البطولتين ،أمر الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بتشكيل مركز للعمليّات المشتركة لضمان األمن خالل
المسابقتين .وأشارت الوثيقة التي ُنشرت على الموقع
«يؤسس مركز عمليّات مشتركة بين
الرسمي للدولة:
ّ
الوزارات والوكاالت لضمان األمن ،خالل بطولتي كأس
القا ّرات  2017وكأس العالم .»2018
ويترأّس هذا المركز ،النائب األول لمدير هيئة األمن
الفدرالية الروسية ،وض ّم المركز 16شخصا ً من بينهم
ن��� ّواب ،وزراء ال��ري��اض��ة والنقل وال��دف��اع والداخلية
والطوارئ ،وأيضا ً نائب المدّعي العام الروسي ،ون ّواب
رؤساء هيئة االستخبارات الخارجيّة الروسيّة ،ولجنة
التحقيق الروسي ،وهيئة الحراسة الفدراليّة ،والوكالة
الفدراليّة للنقل ال��ج��وي ،ون��ائ��ب قائد ق��وات الحرس
الوطني ،وغيرهم من مم ّثلي وزارات روسيّة.

طاقم حكام �سعودي لمباراة العهد والمح ّرق
وعا�صي يعلن �أ�سماء �أجانب العهد لآ�سيا
قدّم المنتخب الفرنسى أكبر هديّة لجماهيره
الغفيرة التى حضرت في ملعب «فيلودروم»
وف��ي مقدّمها رئ��ي��س ال��ب�لاد ه��والن��د ،الهدية
المفاجأة كانت عبارة عن نجاح كتيبة المد ّرب
ديشامب بإقصاء المنتخب األلمانى بطل العالم
من الدور نصف النهائي لمسابقة يورو ،2016
والتأهّ ل على حسابه إلى المباراة النهائية،
ليضرب م��وع��دا ً ق��و ّي �ا ً م��ع البرتغال بقيادة
األسطورة الحيّة كريستيانو رونالدو ،غدا ً األحد
على ملعب «دو فرانس».
المنتخب الفرنسي يَدين بالفضل لنجمه
سجل ثنائية الفوز على
أنطوان غريزمان الذى ّ
الماكينات ،حيث جاء هدفه األول فى الدقيقة
األول��ى من الوقت الضائع للشوط األول من
يسجل الهدف الثانى فى
ركلة ج��زاء ،قبل أن
ّ
الدقيقة  71من عمر المباراة .الشوط األول
من اللقاء شهد إث��ارة كبيرة للغاية ،وتبادل
الفريقان الضغط الهجومي على المرميين ،إلاّ
أنّ المنتخب األلماني كان الطرف األقوى خالل
الـ 45دقيقة األول��ى ،ولكن لم يحالفه الحظ

لترجمة ه��ذه الفرص السانحة إل��ى أه��داف.
وتسبّب خطأ كبير فى لمسة يد على المخضرم
باستيان شفاينشتايجر داخ��ل المربع أثناء
محاولته تشتيت ركلة ركنيّة ،إلاّ أ ّنه أبعد الكرة
بيده ،ليحتسب الحكم اإليطالى نيكوال ريتزلوى
فسجل منها غريزمان هدفه األول.
ركلة الجزاء،
ّ
وم��ن خطأ دفاعي آخ��ر استغل ب��ول الحارس
مانويل نوير فى تشتيتها ،لتجد في طريقها
سجل الهدف الثانى من
أنطوان غريزمان الذى ّ
بين أقدام نوير ،رافعا ً رصيده به إلى  6أهداف،
ليواصل صدارته ترتيب هدّافي البطولة.
وفي ضوء هذا الفوز ،تأهّ ل المنتخب الفرنسي
إلى المباراة النهائيّة للمرة الثالثة فى تاريخه،
بعدما وصل إليها عامي  1984على أرضه ،وعام
 ،2000ونجح فى الفوز باللقبين ،فيما فشل
المنتخب البرتغالي فى الفوز باللقب فى المرة
الوحيدة التى بلغ خاللها النهائي على أرضه فى
العام  ،2004عندما خسر أمام اليونان .الفوز
م َّكن الديوك من كسر العقدة األلمانيّة ،حيث أ ّنها
الخسارة الثانية فقط للماكينات أمام فرنسا فى

البطوالت الكبرى ،إذ كان الفوز األول فى مباراة
تحديد المركز الثالث لمونديال  ،1958بنتيجة
( 6ـ  ،)3قبل أن يفوز األلمان بعدها في ثالث
مباريات متتالية ،قبل نهائى مونديالي 1982
و ،1986قبل الفوز األخير الذى تح ّقق فى ربع
نهائي مونديال  ،2014بينما ُتع ّد مواجهتهما
ف��ى ال��ي��ورو ه��ى األول���ى بينهما ف��ي البطولة
األوروبية .وبعد المباراة ُت ّوج غريزمان كأفضل
العب فى المباراة لكونه نجح في تقديم عرض
رائع ،وتسجيل هدفي الفوز بالمباراة.
وخ�لال المؤتمر الصحافي ال��ذي عُ قد بين
المد ّربين لوف وديشامب بعد المباراة ،قال
األخ��ي��ر« :إ ّن��ه��ا نتيجة رائ��ع��ة ،سنلعب أم��ام
البرتغال لنفوز باللقب ،لن نحصل على ق ّوة
إضافيّة في النهائي بعد هذا الفوز لكوننا لعبنا
على أرض��ن��ا وأم���ام جمهورنا العريض وفي
مقدّمه الرئيس هوالند .سمعت أنّ البرتغال
بقيادة رونالدو تثق بقدرتها على تحقيق اللقب،
ونحن أيضاُ نمتلك هذا الثقة وأكثر».

حقائق وأرقام

 ح ّققت فرنسا أول انتصار لها على ألمانيافي البطوالت الكبرى منذ  58عاماً ،وبالتحديد
منذ مونديال  1958في السويد.
يسجل
 أصبح غريزمان أول العب فرنسيّ
هدفا ً في مرمى ألمانيا خالل بطولة كبرى منذ
مونديال  1982في إسبانيا.
 تصدّر غريزمان ترتيب هدّافي يورو 2016بعد أن رفع رصيده إلى  6أه��داف ،وأصبح على
بعد ثالثة أهداف من الرقم القياسي لعدد األهداف
والمسجل باسم مواطنه ميشال
في بطولة واحدة،
َّ
سجل  9أهداف في يورو .1984
بالتيني الذي ّ
ـ خرجت ألمانيا من نصف نهائي بطولة كبرى
للمرة األولى منذ  58عاما ً أيضاً! وبالتحديد من
خسارتها نصف نهائي كأس العالم  1958أمام
السويد.
 دخل باستيان شفاينشتيغر التاريخ بعدأن خاض مباراته رقم  38في البطوالت الكبرى،
ّ
محطما ً رقم اإليطالي باولو مالديني.

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
عن هويّة طاقم التحكيم الذي سوف
يدير مباراة المح ّرق البحريني والعهد
اللبناني في إياب الدور ربع النهائي
لمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي في
 21أيلول المقبل في المنامة .وكان
قد ح �دّد االت��ح��اد اآلس��ي��وي ي��وم 14
أيلول المقبل موعدا ً لمباراة الذهاب
بين الناديين في لبنان ،على ملعب
المدينة الرياضية بقيادة طاقم ح ّكام
صيني.
وع � ّي��ن االت��ح��اد اآلس��ي��وي طاقم
تحكيم دولي سعودي بقيادة تركي
الخضير إلدارة المباراة ،وسيساعد
الخضير ف��ي إدارة ال��م��ب��اراة ب��در

علي الشمراني كمساعد أول ،وفهد
العمري كمساعد ثانٍ  ،بينما سيكون
األردن���ي أحمد العلي حكما ً رابعاً.
وتأهّ ل المحرق إلى ربع النهائي بعدما
فاز على الفيصلي األردن��ي بنتيجة
(1ـ صفر) في المنامة ،وكان قد تصدّر
مجموعته الرابعة برصيد  16نقطة،
وح ّقق  5انتصارات وتعادل ولم يذق
طعم الخسارة حتى اآلن في البطولة.
مع اإلش��ارة إلى أنّ المحرق كان قد
أح��رز لقب ك��أس االت��ح��اد اآلسيوي
لمرة واحدة فقط في تاريخه وتاريخ
الكرة البحرينية في العام  ،2008مع
مد ّربه البحريني سلمان شريدة.
وف��ي اتصال مع أمين سر نادي

العهد ،أشار إلى أنّ إدارة نادي العهد
لم تتبلّغ ب��أي تعيين ح��ول مباراة
اإلي����اب« ،ت��� ّم إب�لاغ��ن��ا عبر اإليميل
بهويّة ح ّكام ومراقبي مباراة الذهاب
فقط» ،مؤ ّكدا ً بأنّ المباراة س ُتقام على
ملعب المدينة الرياضية الذي أصبح
ج��اه��زا ً وف��ي أح��ل��ى ح �لّ��ة ،أ ّم���ا على
صعيد التحضيرات الفنية ،فأوضح
عاصي« :ستنطلق التمارين المك ّثفة
وال��ج��د ّي��ة اب��ت��دا ًء م��ن ي��وم االثنين
المقبل بقيادة جاسبرت ،وقد اكتملت
صورة األجانب الثالثة في التشكيلة،
وهم دينيس وموسى كبيرو ،وكوفي
ّ
مؤخرا ً من صفوف
الذي استقدمناه
االجتماعي».

الت�آخي بطل دورة �شهر رم�ضان في الغازية

الإنكليزي كالتنبرغ حَ َكم ًا بين فرن�سا والبرتغال
أعلن االت��ح��اد األوروب���ي لكرة ال��ق��دم (ي��وي��ف��ا) أم��س ،عن
تعيين الحكم اإلنكليزي مارك كالتنبرغ إلدارة مباراة نهائي
بطولة أمم أوروب��ا (يورو  )2016بين فرنسا صاحبة األرض
والبرتغال ،على ملعب فرنسا بضاحية سان دوني بالعاصمة
باريس.
وسبق لكالتنبرغ إدارة ثالث مباريات خالل البطولة :بلجيكا
ـ إيطاليا ،وجمهورية التشيك ـ كرواتيا وسويسرا ـ بولندا.

وستكون هذه المباراة هي األهم في مشوار كالتنبرغ ( 41عاماً)،
إذ سبق له إدارة خمس مباريات نهائيّة في مشواره التحكيمي،
منها نهائي أولمبياد لندن  2012بين البرازيل والمكسيك،
وأيضا ً نهائي كأس الرابطة اإلنكليزيّة في نفس العام والتي فاز
فيها ليفربول على كارديف.
كما أدار نهائي الدرع الخيريّة بإنكلترا بين ويغان ومانشستر
يونايتد في العام  .2013وأدار أيضا ً مباراة كأس السوبر

األوروبي في العام  2014بين ريال مدريد وإشبيلية.
وكان آخر نهائي كبير يديره في أيار الماضي ،وتحديدا ً نهائي
دوري األبطال األوروبي بين ريال وأتلتيكو مدريد ،الذي انتهى
لصالح الملكي بركالت الترجيح.
وشهد هذا النهائي مواجهة بين العبين سيلتقيان غداً ،هما
البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان،
نجما فريقي ريال وأتلتيكو مدريد.

مورينيو ي�سعى للتعاقد مع بوغبا الحائر على ثالث جبهات
يبدو أنّ البرتغالي جوزيه مورينيو ،مد ّرب نادي مانشستر
يونايتد ،يريد أن يبرهن منذ األسبوع األول الستالمه د ّفة تدريب
النادي العريق على أ ّنه يستحق بالفعل لقب «السبيشيال وان».
فبعد أن أنهى ا ّتفاقه مع النجم األرميني هنريك مخيتريان العب
بوروسيا دورتموند األلماني ،والسويدي زالتان إبراهيموفيتش
العب باريس سان جيرمان السابق ،واإلي��ف��واري إيريك بيلي
القادم من فياريال اإلسباني ،فإنّ الدور جاء اآلن على الفرنسي
بول بوغبا نجم يوفنتوس اإليطالي ،والذي كانت قد استغنت عنه
إدارة الفريق اإلنكليزي العريق منذ أربع سنوات لمصلحة الفريق
اإليطالي ،وكانت قد أ ّكدت تقارير إعالميّة بأنّ بوغبا أصبح قاب
قوسين أو أدنى من العودة إلى أولد ترافورد في صفقة تاريخيّة،
قد تصل إلى  200مليون يورو.
في هذا السياق ،أ ّكد الصحافي اإليطالي الشهير جيان لوكادي
ماريزيو ،بأنّ اإلع�لان الرسمي عن صفقة بوغبا سيكون خالل
ساعات قليلة ،وربما بعد نهاية بطولة أمم أوروب��ا لكرة القدم
التي سيُسدل الستار على أحداثها غدا ً األحد ،وكان بوغبا أحد
أبرز نجومها ،وخصوصا ً في صناعته للهدف الثاني لبالده أمام
ألمانيا.
وأشار دي ماريزيو إلى أنّ مانشستر يونايتد وافق على الصفقة
األهم لمورينيو في قائمة الالعبين الذين يريد التعاقد معهم إلعادة
أمجاد «المانيو» الضائعة منذ سنوات.
ومن جانبه ،أ ّك��د مورينيو خالل حفل تقديمه مد ّربا ً جديدا ً
للفريق ،بأ ّنه سيسعى إلعادة النادي إلى سابق عهده .وهو ال
يريد من العبيه ان يقتصر تفكيرهم على تحسين نتائج الموسم
الماضي الذي أنهاه يونايتد خامسا ً على جدول ترتيب الدوري
اإلنكليزي .ليتابع «ال أريد من الالعبين أن يف ّكروا في أ ّننا نحتاج
للقيام باألمور على نحو أفضل .ما هو األفضل؟ إنهاء المسابقة
في المركز الرابع .هذا ليس هو الهدف .هدفنا هو الفوز» ،ثم ختم
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ّ
موضحاً« :أري��د كل شيء .أريد الفوز بالمباريات وأري��د تقديم
أداء جيد ،وأريد تسجيل أهداف .ال أريد أن تهتز شباكنا .أريد كل
شيء» .ومن جانب بوغبا ،فقد لفتَ مدير أعماله إلى حجم صفقة
«المانيو» ،كما بيّن عرض نادي ريال مدريد ،وفي الوقت عينه
استه ّل فريق يوفنتوس حملة الترويج للموسم المقبل بصور

المدرب كلوب مع ليفربول حتى العام 2023
أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي عن تمديد عقد مد ّربه األلماني
يورغن كلوب إل��ى  6مواسم إضافيّة استعدادا ً لخطوة بناء
الفريق ومواصلة المشوار تحت إمرة المد ّرب القادم من بوروسيا
دورتموند الشتاء الماضي.
المد ّرب كان قدم إلى أنفيلد بعقد يمت ّد لثالث سنوات في شهر
تشرين األول الماضي ،لكن العقد الجديد يربطه مع النادي
اإلنكليزي لستة مواسم ،إضافة إلى العقد الحالي ،وهذا بعد ما
رأت إدارة الريدز تط ّورا ً ملحوظا ً على أداء ونتائج الفريق.
وأعرب كلوب عن سعادته بالخطوة مص ّرحاً« :نحن ما زلنا في

اخ � ُت��ت��م��ت دورة ش��ه��ر رم��ض��ان
المبارك في كرة القدم التي ّ
نظمها
ن��ادي الشباب الغازية على ملعب
البيدر بمشاركة عشرة فرق ض ّمت
غ��ال��ب� ّي��ة الع��ب��ي ال��غ��از ّي��ة الغنيّة
ب��ال��م��واه��ب ال���ك���روي���ة ،وج��م��ع��ت
المباراة النهائيّة بين فريق التآخي
الطبي (مركز الحاج محمد سميح
غدار) وفريق المختار الحاج حسن
غ��دار ،وشهدت حضورا ً جماهير ّيا ً

كبيرا ً تقدّمه حشد من محبّي اللعبة
وأن��ص��ار الفريقين ،تقدّمه رئيس
المجلس البلدي الحاج محمد سميح
غ��دار وغالبيّة األعضاء ،باإلضافة
إلى فعاليّات البلدة ورئيس وأعضاء
نادي الشباب الغازيّة.
وانتهت المباراة الحماسيّة بفوز
فريق التآخي بنتيجة ( 2ـ  )1الشوط
األول ( 1ـ  .)1فيما ق��اده��ا الحكم
االتحادي محمد غدار .وبعد المباراة

ُو ّزع���ت الجوائز وف��ق اآلت��ي :أحمد
محمود مكي (أفضل الع��ب) ،أحمد
أكرم دياب (أفضل حارس مرمى)،
حيدر عواضة (هدّاف الدورة) ،علي
حمود (ال�لاع��ب الخلوق) ،حسين
جواد خليفة (أفضل ناشئ) ،فريق
العباس سيل (الفريق المثالي).
كما قدّم مركز التآخي درعا ً تقدير ّيا ً
ّ
للمنظم المشرف على الدورة الكابتن
أحمد القرص.

بداية الطريق ،لكن ما نملكه من تواصل مع أفراد وإدارة النادي
أمر رائع يصعب تكراره .هناك الكثير م ّما يمكننا فعله وتحقيقه
معاً ،وسيمكننا الوصول إلى هدفنا بالتكاتف سو ّية وجعله هدفا ً
مشتركاً».
مع اإلش��ارة إلى أنّ خطوة تمديد العقد ج��اءت قبل انطالق
لينصب اهتمام الالعبين
المباريات االستعداديّة للموسم الجديد،
ّ
والمد ّرب على الملعب وال شيء سواه ،في سبيل تحقيق الحلم
والعودة إلى المنافسات األوروبية بالحلول في المراكز األولى في
البريميرليغ.

لبوغبا مرتديا ً قميص النادي الجديد ،مع اإلشارة إلى أنّ بوغبا
ص ّرح أمام بعض زمالئه خالل اليورو بأ ّنه يحب أن يلعب تحت
قيادة زين الدين زيدان قدوته الكرويّة ،فمن سينجح في حسم
الجدل الدائر حول بوغبا ومسيرته ووجهة انتقاله ،ليفوز بجهود
النجم الشاب ( 23عاماً)؟ الجواب خالل ساعات فقط.

تنطلق غدا ً األحد بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئيّة
على المالعب الرملية ( bvbزي��ت��ون -نهر إبراهيم)
و( bvsالبترون) ،ويشارك في البطولة  23فريقا ً للرجال
ُق ّسموا إلى  4مجموعات ،و 12فريقا ً للسيدات ُق ّسموا إلى
ثالث مجموعات.
وف���ي م��ا ي��ل��ي ب��رن��ام��ج م��ب��اري��ات األح���د  10تموز
الحالي:
 ملعب (  BVBسيدات):
 الساعة  12-زينة كرم وآي��ا ماريا مطر ض ّد سارةعكاري ونور حمزة.
 -الساعة  13-آنجيال سعد وميرفت حمزه ض ّد نيكول

عساف وسناء كرم.
ّ
 الساعة  14-زينة كرم وآيا ماريا مطر ض ّد نيكولعساف وسناء كرم.
ّ
 الساعة  15-سارة عكاري ونور حمزه ض ّد آنجيالسعد وميرفت حمزة.
 الساعة  16-زينة كرم وآيا ماريا مطر ض ّد آنجيالسعد وميرفت حمزة.
عساف وسناء كرم ض ّد سارة
 الساعة  17-نيكول ّعكاري ونور.
فيما تنطلق مباريات الرجال على ملعب (  )BVSفي
البترون ابتدا ًء من الساعة .13.00

منتخب النا�شئين لكرة ال�سلة �إلى م�صر
غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئين في كرة السلّة
(تحت  18سنة) إلى مدينة اإلسكندرية (مصر) بعد ظهر
أمس الجمعة للمشاركة في بطولة العرب للناشئين ،التي
س ُتقام بين  9و 18تموز الحالي .وفي ما يلي أسماء أعضاء
البعثة:
رامي فواز (رئيساً) ،طوروس جونتويان (إدارياً) ،جو
مجاعص (مدرباً) ،سيفاك كتانجيان (مساعدا ً للمدرب)،
ش��ارل خليفة (معالجا ً فيزيائياً) ،إيلي م��ارون (مد ّربا ً
للّياقة البدنية) ،ع��ادل خويري (حكما ً دول��ي�اً) ،وعلي

منصور ،كارل عاصي ،سليم عالء الدين ،داني الخوري،
عادل رزق ،إبراهيم حداد ،كريم زينون ،مارك الخوري،
سامي الغندور ،إيلي جو الضاني ،ناجي العزير وجاد
اللهيب (العبون).
ويأتي االستحقاق العربي في إطار استعدادات المنتخب
اللبناني للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا (تحت ال18
سنة) ،التي ستستضيفها العاصمة اإليرانية طهران بين
 22و 31تموز الحالي ،والمؤهّ لة إلى بطولة العالم لهذه
الفئة العمريّة في العام .2017

