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حناوي ُيعلن ا�ست�ضافة تركيا ال�ستعدادات راي با�سيل

خال من � ّأي تالعب
يورو ٍ 2016

ّ
ّ
بالتن�شط!
المنظمين
الألمان ي ّتهمون
والت�شكيلة المثال ّية بال بيل  ...ناق�صة
أ ّكد االتحاد األوروب��ي لكرة القدم
«يويفا» ،أنّ بطولة أمم أوروبا «يورو
 ،»2016التي أُقيمت م� ّ
�ؤخ��را ً في
فرنسا ،لم تشهد أيّة حالة من حاالت
التالعب في نتائج المباريات.
وق���ام «ي��وي��ف��ا» باعتماد بعض
معايير «ال��ن��زاه��ة» ق��ب��ل ان��ط�لاق
البطولة لمنع حدوث أيّة حالة من
حاالت التالعب في المباريات.
وأع���ط���ى «ي���وي���ف���ا» م��ج��م��وع��ة
م��ن اإلرش��ادات ل��ل��ح � ّك��ام م��ن خالل
ورش��ة عمل قبل بداية النهائيّات
األوروبية لمساعدتهم في التعامل
مع أيّ مشكالت قد تطرأ ،بما فيها
التص ّرفات التي قد تصدر عن بعض
األشخاص بشكل فرديّ في محاولة
منهم للتالعب بنتائج المباريات.
وحضرت المنتخبات المشاركة
في «ي��ورو  »2016ن��دوة تثقيفيّة
مشابهة قبل السفر إلى فرنسا،
ف��ي��م��ا ع���م���ل ال���ن���ظ���ام ال���خ���اص
ب��ـ«ي��وي��ف��ا» ل��رص��د االح��ت��ي��االت
وال��م��راه��ن��ات خ�لال ك��ل م��ب��اراة من
مباريات البطولة من أجل التأ ّكد من
عدم وجود أيّة مخالفات قانونية.
وأش��ار االتحاد األوروب��ي إلى أنّ
المعايير ال��ت��ي وضعها« ،ح ّققت
نجاحا ً منقطع النظير» ،وق��ال في
ب��ي��ان ل��ه« :ل��م ُت��رص��د أ ّي���ة شائبة
ت��ط��ع��ن ف���ي ن���زاه���ة ال��م��ن��اف��س��ات
طوال  51مباراة ُلعبت خالل البطولة
في فرنسا».
وق��ال إيميليو غ��ارس��ي��ا ،رئيس
ل��ج��ن��ة االن��ض��ب��اط وال��ن��زاه��ة في
«ي��وي��ف��ا»« :ن��ح��ن راض��ون تماما ً
ع���ن ن��ت��ائ��ج ب��رن��ام��ج ال��ن��زاه��ة،

أعرب وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلّب
الحناوي عن شكره وتقديره العميقين لنظيره التركي
عاكف كاجاتاي كيليتش على االنفتاح الكبير الذي يُبديه
اتجاه الرياضة اللبنانيّة عموماً ،واالحتضان الذي يقدّمه
للرياضيّين اللبنانيّين ،شاكرا ً وكالة التنسيق والتعاون
التركية (تيكــا) على قيامها بالدور التنسيقي الرعائي،
�ص بالشكر مم ّثل الوكالة في لبنان السيد إبراهيم
وخ� ّ
إيربير.
وقال الوزير حناوي« :تبلّغت الموافقة المشكورة من وزارة
الشباب والرياضة التركيّة عبر وكالة التنسيق والتعاون
التركيّة على احتضان بطلة الرماية اللبنانية راي باسيل
في معسكر إعدادي في تركيا على نفقة الجانب التركي ،يمت ّد

ال���ذي ت�� ّم العمل ب��ه أل ّول م��رة في
يورو .»2016
وت��اب��ع« :لقد نجحنا في تأمين
فاعليّات البطولة بالتعاون مع
ال��ش��رط��ة ال��ف��رن��س � ّي��ة واألط�����راف
المعنيّة تحت قواعد التحذير من
المراهنات».
واختتم ق��ائ�لاً« :التحليل ال��ذي
قامت به مجموعة العمل التابعة
لليويفا أ ّكد عدم وج��ود أ ّي��ة شائبة
طالت نزاهة المباريات التي ُلعبت
خالل اليورو».

وت��أت��ي ه��ذه اال ّت��ه��ام��ات بعدما
خسر المنتخب األلماني أمام نظيره
الفرنسي في ال��دور نصف النهائي
( )2-0في مباراة تف ّوق فيها األلمان
بدن ّيا ً وتكتيك ّياً ،لكن فرنسا خرجت
فائزة بفضل هدفين خاطفين ألنطوان
غريزمان.

 ...وخيار التشكيلة
المثال ّية ناقص بيل

انتقادات بالجملة طالت اللجنة
الفنيّة لبطولة أمم أوروبا في ضوء

اإلعالن عن أسماء التشكيلة المثاليّة
ل��ل��ب��ط��ول��ة ،ح��ي��ث ه��ي��م��ن منتخب
البرتغال على القائمة كونه ح ّقق
«معجزة ك��رو ّي��ة حقيقيّة» بفوزه
بلقب البطولة ألول مرة في التاريخ،
وع��ل��ى ح��س��اب ن��ظ��ي��ره الفرنسي
مستضيف البطولة.
وض� ّم��ت التشكيلة المثالية4 :
العبين من منتخب البرتغال ،وهم:
النجم الهّداف كريستيانو رونالدو،
والمدافع الصلب بيبي ،والحارس
روي باتريسيو والمدافع رافائيل
غوريرو .وجاء المنتخب األلماني في

المرتبة الثانية ،متم ّثالً بثالثة العبين
ه��م كيميتش وك���روس وب��وات��ي��غ،
بينما ض ّمت القائمة العبَين فقط من
منتخب «ال��دي��وك» ،هما :المهاجم
أنطوان غريزمان ،ه �دّاف البطولة
برصيد  6أهداف والعب خط الوسط
ديميتري باييت ،والويلزي رامسي.
وإذا ك��ان منطق ّيا ً دخ��ول العبين
من منتخب ويلز «مفاجأة – يورو
 ،»2016فإ ّنه كان بمثابة المفاجأة
غياب النجم الويلزي غاريث بيل
الذي قاد منتخب بالده إلى المربّع
الذهبي عن التشكيلة!

رئي�س الفيفا مطلوب للتحقيق
ذك��رت هيئة اإلذاع��ة البريطانية ،أم��س ،أنّ
مح ّققين سيلتقون جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في إطار
�ي حول انتهاكات محتملة لميثاق
تحقيق أول� ّ
أخالقيّات المؤسسة الدوليّة.
وقالت «بي.بي.سي» ،من دون الكشف عن
مصدرها ،إنّ المسؤول السويسري ك��ان قد
التقى أمس الجمعة مع روبرت توريس عضو
غرفة التحقيق في لجنة القيم بالفيفا.
ور ّدا ً على سؤال لرويترز حول هذا التحقيق،
ق��ال متحدّث باسم «الفيفا» ،إنّ إنفانتينو

من السابع عشر إلى الثالث والعشرين من الحالي ،تحضيرا ً
منها لأللعاب األولمبيّة المقبلة في ريو دي جانيرو ،وهي
موافقة ناتجة عن التواصل اليومي اإليجابي بين الوزارتين
اللبنانيّة والتركيّة ،والذي سيترك آثارا ً إيجابيّة متالحقة
على الرياضة اللبنانيّة بمختلف ألعابها».
وأضاف حناوي« :ت ّم االتفاق أيضا ً على استضافة تركيا
لمعسك ٍر الحق لمنتخب لبنان للشباب لكرة السلّة يتخلّله
مباريات إعداديّة ،ويجري البحث بأمور أخرى ،وال يسعني
إلاّ أن أقدّر عاليا ً هذه الوقفة التركية المحبّة إلى جانبنا،
�ص بالشكر معالي الوزير كيليتش والسيد إيربير،
وأخ� ّ
وأثق بأنّ هذه الوقفة سيكون لها فائدة كبيرة للرياضة
اللبنانيّة».

 28مد ّرب ًا في دورة تدريب �آ�سيويّة م�ستوى C

رأي ألماني مغاير!

وف��ي تعليق ُم��غ��اي��ر لمشهديّة
ال��ن��زاه��ة ال��ت��ي أب��رزت��ه��ا الصحف
ال��ف��رن��س��ي��ة ول��ج��ن��ة االن��ض��ب��اط
وال��ن��زاه��ة ف��ي ال��ـ»ي��وي��ف��ا» ،ا ّتهمت
صحيفة «بيلد» األلمانيّة الواسعة
االن��ت��ش��ار ،الع��ب��ي فرنسا بتناول
ّ
المنشطات خالل بطولة أمم أوروبا
 2016في كرة القدم ،والتي شهدت
تتويج البرتغال باللقب ألول مرة في
تاريخها.
ون��ش��رت الصحيفة األلمانية
ص��ورة لعبوة دواء «غورونسان»
ال��م��ن� ّ
�ش��ط وه���ي م��رم � ّي��ة ف��ي سلّة
مهمالت غرفة مالبس العبي فرنسا
ضمن الخبر الذي نشرته في عددها
األربعاء الماضي.
ّ
المنشطات
و ُتعتبر هذه المادة من
القويّة والسريعة المفعول وتمنع
اإلرهاق ،ويمكن تناولها قبل المباراة
بدقائق ف��ق��ط ،أو خ�لال استراحة
الشوطين.
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ص ّرح علنا ً بأ ّنه يكنّ كامل االحترام الستقالليّة
وعمل لجنة القيم ،وإ ّنه سيقدّم إذا لزم األمر كل
المعلومات الممكنة لتسهيل أي عمليّة مراجعة
بوساطة اللجنة ،وكان إنفانتينو قد أوضح في
السابق بأ ّنه تص ّرف بشكل متناغم ومنسجم
مع ميثاق أخالقيّات الفيفا.
وق��ال��ت لجنة القيم بالفيفا ف��ي ح��زي��ران
الماضي ،بعدما ذك��رت صحيفة «دي فيلت»
األلمانية ،أنّ إنفانتينو أو ِق��ف مؤ ّقتا ً الرتكابه
سلوكا ً ينتهك ميثاق األخالق ،إ ّنه ال يوجد أ ّية
إجراءات رسميّة ضدّه.

ومع ذلك لم يت ّم نفي أو تأكيد ما إذا كانت
هذه التحقيقات األولية  -التي س ُتفضي إلى
تحقيقات رسمية  -ت ّمت بالفعل أم ال.
وضربت الفوضى الفيفا العام الماضي،
بعدما أصدرت الواليات المتحدة الئحة ا ّتهام
لعدد من مسؤوليه بينهم أعضاء في اللجنة
التنفيذية في مزاعم فساد.
وان ُتخب إنفانتينو ،األمين العام السابق
لالتحاد األوروبي للّعبة ،رئيسا ً للفيفا في شباط
الماضي ،ليخلف مواطنه سيب بالتر الموقوف
حال ّيا ً مع وعده بتطهير المؤسسة الدوليّة.

افتتح األمين العام لالتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد
الشحف دورة التدريب اآلسيوية مستوى « »Cفي فندق
الرامادا ـ الروشة ،بمشاركة  28مد ّربا ً ومد ّربة من لبنان
وسورية والعراق.
وش��دّد الشحف خ�لال االفتتاح على أهمية دورات
التدريب من أجل صناعة جيل جديد من المد ّربين المثقفين،
ليتم ّكنوا من مواكبة تط ّور طرق التدريب وأساليب اللعب
الجديدة.
وت��ط�� ّرق إل���ى ض����رورة ان��ض��ب��اط ال��م��د ّرب��ي��ن وع��دم
االعتراض على قرارات الح ّكام ،حرصا ً على عدم توتير
الالعبين والجماهير.

هذا ،ويشرف على ال��دورة المحاضر الوطني باسم
محمد ،ويعاونه المد ّربان جهاد محجوب وجالل رضوان.
وستستمر فعاليات الدورة لغاية  27تموز الحالي على
فترتين:
الفترة الصباحيّة ،وتتض ّمن م��ح��اض��رات عمليّة
للمهارات األساسيّة وأساليب اللعب الحديثة ،وس ُتقام
على ملعب بئر حسن ابتدا ًء من الساعة السابعة صباحا ً
ولغاية  11ق.ظ.
الفترة المسائيّة ،وتتض ّمن محاضرات نظريّة عن
مهنة التدريب وطرق اللعب وكيفيّة بناء الفريق ،على أن
تبدأ من الساعة  2بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.

 900طالب في م�شروع
«كرة القدم وال ّتما�سك االجتماعي»
يواصل نادي هوبس الرياضي بالتعاون مع االتحاد
اللبناني لكرة القدم تنفيذ «مشروع كرة القدم وال ّتماسك
االجتماعي» ،الذي تدعمه ّ
منظمة األمم المتحدة للطفولة
«يونيسف» ،ووزارة التربية والتعليم العالي ،بتمويل
م��ن دول :ألمانيا ،الواليات المتحدة األميركية وفرنسا،
لتعزيز التكامل بين المراهقين اللبنانيّين والمراهقين
السوريّين النازحين إلى لبنان.
ويطال المشروع الذي يهدف إلى االستثمار في مستقبل
جيل من األطفال المتض ّررين من النزاع في سورية3600 ،
طفل من اللاّ جئين والمجتمعات ال ُمضيفة والملتحقين
بـ 60مدرسة ابتدائيّة رسميّة .كما يعطي فرصة لـهؤالء
األط��ف��ال للعب ك��رة القدم وتطوير المهارات الحياتيّة
من خالل ممارسة الرياضة بهدف تعزيز ِقيَم التعاون

والعمل الجماعي ومساعدة االجيال التي تض ّررت من
اآلثار السلبيّة للنزاع السوري في لبنان ،كازدياد التوتر
االجتماعي ،الشعور بالعزلة ،وانعدام الفرص في ظل
تفاقم الحالة االجتماعيّة االقتصاديّة.
وفي هذا السياقّ ،
نظم نادي هوبس أربعة مهرجانات
على مالعب و ّفرها له االتحاد اللبناني لكرة القدم في
محافظات البقاع والشمال والجنوب وبيروت ،بمشاركة
متخصصين من
 900طالب وتحت إش��راف مد ّربين
ّ
هوبس ،وأساتذة مادة التربية البدنيّة والرياضيّة في
المدارس الرسميّة ،وبحضور عدد من الالعبين النجوم
في الدوري ا ّلذين شاركوا في التمارين والمباريات .على
أن يُختتم المشروع بدورة ُتو ّزع في ختامها الميداليّات
للاّ عبين ،والكؤوس على المتم ّيزين منهم.

بوفون حار�س ًا للمرمى مع الأطفال في �إجازته
نسي الحارس اإليطالي األسطورة
َ
جيانلويغي بوفون ،حارس مرمى
يوفنتوس ومنتخب إيطاليا ،أحزانه
في ض��وء الخروج أم��ام ألمانيا في
دور الثمانية ليورو  2016من خالل
وقوفه حارسا ً للمرمى خالل مباراة
بين األطفال أثناء قضائه إجازته في
بالده.

وظهر أيقونة المنتخب اإليطالي
ال��ب��ال��غ م��ن العمر  38ع��ام �ا ً يبكي
عقب خسارة منتخب بالده بركالت
الترجيح أمام ألمانيا ،لك ّنه عاد إلى
ب�لاده لقضاء إج��ازة مع عائلته في
منتجع مارينا دي ماسا ،شمال مدينة
بيزا اإليطالية.
والتقطت ع��دس��ات المص ّورين

ص���ورا ً لبوفون وه��و ع��اري الصدر
ويرتدي سرواال ً رماد ّيا ً ويقف حارسا ً
للمرمى ،خ�لال م��ب��اراة جمعت بين
األطفال داخل المنتجع.
وقال بوفون في مقابلة مع شبكة
«راي سبورت” اإلي��ط��ال��ي��ة عقب
الخسارة أمام ألمانيا في بوردو في
الثاني من الشهر الحالي« :فعلنا

أقصى ما يمكن أن نقوم به ،كل م ّنا
لديه أسبابه للبكاء .قدّمنا الكثير
وك ّنا قريبين من الفوز ،فمن الجنون
أن تضيّع ألمانيا ثالث ركالت جزاء
واألمل مازال متاحا ً لنا”.
وي��أت��ي ب���ك���اء ب���وف���ون ألنّ ه��ذه
البطولة ربما تكون األخ��ي��رة التي
يشارك فيها على الصعيد األوروبي،

وه��و اللقب ال���ذي استعصى على
إيطاليا لمدة  48عاماً.
وس��ي��ك��ون ب��وف��ون ال���ذي خ��اض
 161مباراة دولية مع منتخب بالده
ّ
تخطى األربعين من عمره قبل
قد
بداية نهائيّات كأس العالم ،2018
التي ينوي المشاركة فيها وبعدها
سيعتزل نهائ ّياً.

اعتزال تيم دانكن بعد � 19سنة مع �سان �أنطونيو

ناني بقمي�ص فالن�سيا رقم ( )17لقاء  7ماليين �إ�سترليني
قدّم فريق فالنسيا اإلسباني لكرة القدم العبه
البرتغالي لويس ناني ،بطل أوروب��ا ،بعد أن
أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الخفافيش،
قادما ً من فناربخشة التركي لقاء  7ماليين جنيه
إسترليني.
وقال ناني في المؤتمر الصحافي الذي عُ قد
يوم الخميس الماضي ،في ملعب «المستايا»،
لتقديمه رسم ّيا ً كالعب في صفوف «الخفافيش»
لمدة ثالثة مواسم« :اخترت فالنسيا أل ّنه كان
متاح بالنسبة لي .إ ّن��ه ن��ادي كبير
أفضل ناد
ٍ
ويملك م��ؤهّ �لات كبيرة للتطور .كل الظروف
مهيّأة أمامي هنا ألكون سعيداً ،ونعلم جميعا ً

أهميّة الدوري اإلسباني» .وأضاف البرتغالي،
الذي سيرتدي قميص الخفافيش رقم (:)17
«ال ّ
شك بأنّ التأقلم مع الفريق سيأخذ وقته،
لكنني ال أعتقد أنّ األمر سيكون مع ّقداً .أنا ألعب
بأسلوب التيني ،وأعتقد أ ّنني سأتأقلم بسرعة.
نعلم جيدا ً أنّ كرة القدم حافلة بالمفاجآت،
وسنعمل معا ً من أجل تحقيق أفضل شيء ممكن
هذا الموسم».
وأنهى ناني حديثه ،قائالً« :م��ن المهم أن
أشعر بحب الجماهير .أتم ّنى أن أمنحهم سعادة
كبيرة خالل فترتي مع النادي ،وأن أساهم في
تحقيق أحالمهم».

الفيفا يعلن برنامج مونديال الأندية ...

ريال مدريد يبحث عن لقبه الثاني في اليابان
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أمس
الجمعة ،عن جدول مباريات بطولة كأس العالم
لألندية  ،2016التي س ُتقام في الفترة من  8إلى
 18كانون األول المقبل ،في اليابان .وسيشارك
فيها  6أندية أبطال القارات في بطولة كأس
العالم لألندية  ،2016إضافة لمم ّثل عن الدولة
المنظمة ،وسيكون في هذه الحالة ناديان من
اليابان.
وس ُتقام البطولة على ملعبي «سويتا سيتي»
في مدينة أوساكا ،وملعب «يوكوهاما الدولي»،

حيث سيستضيف األخير المباراة النهائيّة،
وكان مسرحا ً أيضا ً لنهائي كأس العالم 2002
التي ّ
نظمتها كوريا الجنوبية واليابان معاً،
وانتهت بفوز البرازيل على ألمانيا.
وضمنت  3أندية حتى اآلن مشاركتها في
البطولة ،وهي ريال مدريد اإلسباني ،المت ّوج
بلقب دوري أب��ط��ال أوروب����ا ،وك��ل��وب أميركا
المكسيكي ،الفائز بلقب دوري أبطال الكونكاكاف
(اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)،
وأوكالند سيتي النيوزيلندي ،الفائز بلقب دوري

أبطال اتحاد األوقيانوس لكرة القدم.
ويُنتظر أن يخوض الفريق الملكي مباراة
نصف النهائي يوم  15كانون األول على ملعب
يوكوهاما ،لكن لم يتحدّد منافسه بعد.
بينما سيخوض بطل اتحاد أميركا الجنوبيّة
لكرة ال��ق��دم «ك��وب��ا ل��ي��ب��رت��ادوري��س» ،وال��ذي
سيتحدّد ه��ذا الشهر بين أتلتيكو ناسيونال
الكولومبي وإندبنديينتي ديل بايي اإلكوادوري،
مباراة نصف النهائي األخ��رى يوم  14كانون
األول على ملعب أوساكا ،أمام منافس لم يتحدّد

بعد أيضاً ،علما ً بأ ّنه قد يكون صاحب األرض أو
بطل األوقيانوس ،اللذان سيتواجهان في الدور
األول.
ويتب ّقى أيضا ً معرفة بطل قا ّرتي أفريقيا
وآسيا ،إضافة لمم ّثل البلد المضيف.
ويُع ّد برشلونة اإلسباني ،حامل اللقب ،هو
الفريق األكثر تتويجا ً بلقب بطل كأس العالم
لألندية ،التي أُقيمت للمرة األول��ى في العام
 ،2000برصيد  3ألقاب ،بينما سيبحث ريال
مدريد عن لقبه الثاني بعد األول سنة .2014

كلويفرت مدير ًا لباري�س �سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
عن تعيين النجم الدولي الهولندي األسبق
باتريك كلويفرت في منصب مدير الكرة في
النادي.
وقال النادي في بيان نشره على موقعه
الرسمي على شبكة اإلنترنت« :يُسعد باريس

سان جيرمان أن يعلن عن تعيين باتريك
كلويفرت في منصب مدير الكرة في النادي».
وأضاف البيان« :سيلعب باتريك كلويفرت
دورا ً نشطا ً في التطوير الوطني والدولي
للنادي ،وسيتو ّلى تحديد االستراتيجيّة
الرياضيّة على المدى الطويل».

وقبل تعيين كلويفرت ،العب برشلونة
اإلس��ب��ان��ي وم���ي�ل�ان اإلي��ط��ال��ي وأي��اك��س
أمستردام الهولندي السابق ،كان قد تو ّلى
البرازيلي ليوناردو هذا المنصب حتى تموز
.2013
من جهته ،علّق كلويفرت على تعيينه

مديرا ً كرو ّيا ً للنادي النادي الباريسي« :أ ّنه
لشرف كبير لي أن أنض ّم إل��ى ن��ادي كبير
مثل باريس سان جيرمان في منصب مهم
وحساس كهذا ،أنتظر بداية مه ّمتي الجديدة
ّ
بحماس كبير ،وسنعمل كلّنا على تحقيق
األهداف الطموحة لل ّنادي العريق».

أصدر فريق سان أنطونيو سبيرز ،المنتمي إلى رابطة
الدوري األميركي لكرة السلة للمحترفين ( ،)NBAبيانا ً
أ ّكد من خالله اعتزال نجمه العمالق تيم دانكن بعد 19
عاما ً من العطاء .قد ال يكون دانكن أحد أولئك الذين ُخلّدوا
في ذاكرة الجماهير بمقدرتهم على اللعب االستعراضي،
ولكن كفعاليّة على مدار تلك السنين ..تيم دانكن قادر على
تدمير أيّ  PFأمامه.
دانكن صاحب الـ( 40عاماً) ودّع اللعبة على طريقته
الخاصة معبّرا ً عن شعوره بكلمات مؤ ّثرة ومختصرة،
حيث قال« :طلبوا م ّني كتابة نص عن مسيرتي الممتدّة
لـ 19سنة ،لكن ال توجد كلمات تتناسب لوصف ذلك الحلم

وتلك المسيرة ،أقف اآلن في نهاية المطاف وأنظر إلى
الخلف ،ألشاهد وأراجع كل ما تعلّمته من كل فوز وخسارة،
المشجعون داخل وخارج
لكن أكثر ما سأتذكره هم الناس
ّ
الملعب ،والمد ّربين والمدراء الذين ساندوني .سأتذكر
زمالئي في الفريق والمنافسين أيضاً ،أل ّننا سنكون أصدقاء
في ما تب ّقى من عمرنا ،سأتذكر الفرحة وخيبات األمل مع
األهل واألصدقاء ،وصور أطفالي وهم يكبرون ويشاهدون
أباهم في العمل ،وهو أكثر ما أفتخر به ...
شكرا ً لمدينة سان أنطونيو ،لكل ذلك الحب والدّعم
المشجعين في كل
طوال عقدين من الزمن ،والشكر لكل
ّ
أنحاء العالم .أحبّكم جميعاً».

بعثة الري�شة الطائرة �إلى البطولة العربيّة لل�شباب
غ���ادرت إل��ى الجزائر بعثة االتحاد
اللبناني للريشة الطائرة للمشاركة في
البطولة العربيّة للشباب لفئتي الذكور
واإلن��اث في مسابقتي الفردي والفرق،
والتي تستضيفها الجزائر حتى  19تموز
الحالي بمشاركة  80العبا ً والعبة من
دول :الجزائر ،العراق ،األردن ،البحرين،
السودان ،موريتانيا ولبنان.
وض ّمت البعثة كلاّ ً من عضو اللجنة
الفنيّة في االتحاد المد ّرب الوطني علي
كزما رئيساً ،ومحمد بيروتي م��د ّرب�اً،
والالعبين ألفرد فرنسيس ،سليم شمالي،
داني مرتضى وروزي رزق.

