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�أف�ضل  10العبين في �أوروبا  ...ونيمار الغائب الأبرز
أع���ل���ن االت����ح����اد األوروب��������ي عن
ّ
المرشحين ل��ج��ائ��زة الالعب
قائمة
األف��ض��ل ف��ي أوروب�����ا ،وض�� ّم��ت تلك
القائمة أب��رز الالعبين الذين تأ ّلقوا
م��ع أنديتهم ف��ي ال��م��وس��م الماضي،
ّ
المرشحين
وكما هو المتو ّقع ،أغلب
م��ن ق��ط��ب��ي ال��ك��رة اإلس��ب��ان��ي��ة ري��ال
م��دري��د وب��رش��ل��ون��ة ،وأي��ض�ا ً العمالق
األلماني بايرن ميونيخ.
وف��ي م��ف��اج��أة للبعض ،فقد غاب
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن
تلك القائمة بالرغم من تقديمه مستوى
جيّد مع العمالق الكتالوني ،ولكن أداء
زمالئه ميسي وس��واري��ز ك��ان أفضل،
م ّما جعلهما ّ
مرشحان للفوز بالجائزة.
كما غاب أيضا ً النجم الجزائري لفريق
ليستر سيتي اإلنكليزي رياض محرز،
وزم��ي��ل��ه جايمي ف����اردي ،باإلضافة
إل��ى نجم بايرن ميونيخ والمنتخب
ال��ب��ول��ن��دي ليفاندوفسكي .وض ّمت
القائمة األسماء التالية:
 1ـ غاريث بيل ـ نادي ريال مدريد

لبنان و�صيف ًا ل�سلة العرب للنا�شئين
أحرز منتخب لبنان لل ّناشئين بكرة السلّة الميداليّة
الفضيّة ف��ي بطولة ال��ع��رب التي استضافتها مدينة
اإلسكندريّة المصريّة ،وذلك إثر خسارته أمام المنتخب
ال��م��ص��ري ف��ي ال��م��ب��اراة النهائيّة بنتيجة 64 – 54
(األش����واط .)64-54 ،52-36 ،38-19 ،16-12
وح ّل المنتخب التونسي في المركز الثالث بفوزه على
المنتخب الجزائري في مباراة تحديد المركزين الثالث
والرابع.
وكان المنتخب اللبناني قد استه ّل مشواره في الدور
األول بأربعة انتصارات متتالية على كل من العراق (-68

ـ منتخب ويلز.
 2ـ بوفون ـ يوفنتوس ـ إيطاليا.
 3ـ أن��ط��وان غريزمان ـ أتلتيكو
مدريد ـ فرنسا.
 4ـ توني ك��روس ـ ري��ال مدريد ـ
ألمانيا.
 5ـ ل����ي����ون����ي����ل م����ي����س����ي ـ
برشلونة – األرجنتين.
 6ـ توماس مولر ـ بايرن ميونيخ
ـ ألمانيا.
 7ـ م���ان���وي���ل ن���وي���ر ـ ب���اي���رن
ميونيخ – ألمانيا.
 8ـ بيبي ـ ريال مدريد ـ البرتغال.
 9ـ كريستيانو رون��ال��دو ـ ري��ال
مدريد ـ البرتغال.
 10ـ لويس س��واري��زـ برشلونة –
أورغواي.
وفي تعليق له على خيارات االتحاد
األوروبي ،قال البرازيلي الدولي (العب
برشلونة السابق) ،رونادينيو« :ميسي
هو األفضل في القائمة ،وأتو ّقع أن ينال
الجائزة».
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 ،)49وتونس ( ،)76-88وليبيا ( ،)65-96والجزائر
( ،)62-77قبل أن يخسر أمام المنتخب المصري بنتيجة
 52 - 44في ختام مباريات الدور األول.
وفي الدور نصف النهائي ،ك ّرر المنتخب اللبناني فوزه
على المنتخب الجزائري بفارق  10نقاط ،وبنتيجة 78
– .68
وجاء االستحقاق العربي في إطار استعدادات المنتخب
اللبناني لبطولة آسيا دون  18سنة ،التي ستستضيفها
العاصمة اإليرانيّة طهران من  22إلى  31تموز الحالي،
والمؤهّ لة إلى بطولة العالم في العام .2017

 350م�شارك ًا في افتتاح مع�سكر بر�شلونة في لبنان
اف ُتتح أم��س االثنين المعسكر التدريبي
األول لمدرسة نادي برشلونة اإلسباني في
ب��ي��روت ،وذل��ك على ملعبي م��درس��ة «»IC
والجامعة األميركية «.»AUB
المعسكر الذي سيستمر حتى يوم الجمعة
المقبل ،يشارك فيه عدد كبير من الالعبين
والالعبات بعد اإلقبال الواسع ال��ذي لقيته
الفكرة ،وخصوصا ً أ ّنه يلقى متابعة رسميّة
بكل تفاصيله من مدرسة النادي الكاتالوني
م��ب��اش��رة ،وذل���ك بعدما استوفى ال��ش��روط
ِّ
المنظمة على
المطلوبة التي أ ّمنتها الجهة
الصعيدين الف ّني واللوجستي.
اليوم االفتتاحي الذي تابعه ّ
منظم المعسكر
رجل األعمال سمير شمخة ،وعدد من الالعبين
والمد ّربين اللبنانيّين المعروفين ،شهد حضور
 350العب والعبة سينتظمون في التدريبات
ال��ي��وم� ّي��ة تحت إش���راف  6م��د ّرب��ي��ن إسبان
منس ٍق
انتدبهم نادي «البرسا» ،إضاف ًة إلى
ّ
عام من قِبله .كما يساعد هؤالء في مه ّمتهم 12
مد ّربا ً لبنان ّيا ً ُمجازاً ،إلى عد ٍد من المعالجين
الفيزيائ ّيين المتواجدين للقيام بالمطلوب في
حال تع ّرض أيّ العب لإلصابة.
وتحدّث شمخة عن أهميّة هذه الخطوة التي
سعى إلى تحقيقها منذ فترة طويلة ،وتحديدا ً

الأن�صار بط ًال للنا�شئين على ح�ساب العهد

الرسمي عن إقامة هذا المعسكر
منذ اإلع�لان
ّ
االستثنائي في العاصمة اللبنانيّة ،قائالً:
«إ ّنها خطوة نرى فيها بداية لتأسيس كرة قدم
صحيحة ،والبناء لمستقبل أفضل للّعبة في
لبنان» .مضيفاً« :كل من حضر اليوم أثنى على
طرق التدريب التي انتهجها المد ّربون اإلسبان
معهم ،وهي أحدث ما تعتمده أفضل أكاديميات

العالم لتطوير ق��درات الناشئين .وفيما لو
استم ّرينا في انتهاج هذه االساليب وتعزيز
هذا المعسكر سيصبح لدينا بعد  10سنوات
جيالً متميّزاً ،وخصوصا ً أنّ األوالد الذين
يمارسون كرة القدم يزداد عددهم ،ومنهم من
يتم ّتع بالموهبة التي تحتاج إلى صقل وتظهير
بالطريقة الصحيحة ...عند ذل��ك سنشاهد

العديد من الالعبين المتميّزين الذين بإمكانهم
المساهمة في إنهاض كرة القدم اللبنانيّة ورفع
مستواها وشأنها ،محل ّيا ً وخارج ّياً».
يُذكر أنّ المعسكر سيشهد حفل اختتامه
الرسمي يوم السبت المقبل ،حيث سيُصار
ّ
إلى توزيع الشهادات على جميع المشاركين
فيه.

روجيه فغالي بطل �سباق ت�س ّلق اله�ضبة الثاني
أحرز السائق روجيه فغالي لقب السباق الثاني لتسلّق الهضبة،
الجولة الثانية من بطولة لبنان للعام الحالي ،الذي ّ
نظمه النادي
اللبناني للسيارات والسياحة ،يوم األحد في  17تموز الحالي ،في
بلدة بكاسين قضاء جزين ،بمشاركة  29سيارة.
وح ّل فغالي أوال ً في الترتيب النهائي على ميتسوبتشي النسر
مسجالً  2:17:94دقيقتان ،أمام جواد سليم الثاني على
إيفو ،6
ّ
مسجالً  2:19:50د ،وميشال
ميتسوبيتشي النسر إيفو 10
ّ
مسجالً
صليبي الثالث على ميتسوبيتشي النسر إيفو ،8
ّ
 2:21:66د.
وسبق لفغالي أن أح��رز على ميتسوبيتشي النسر إيفو 6
لقب السباق األول لتسلّق الهضبة ،الذي أقيم في جورة أرصون
مسجالً
في بلدة قرنايل في المتن األعلى بمشاركة  36سيارة،
ّ
 1:28:55دقيقة.

مسجل
وتض ّمن السباق طلعتين رسميّتين ،واعتمد أفضل وقت
َّ
في الطلعتين إلعالن الترتيب النهائي للسائقين .وقد جاء ترتيب
الخمسة األوائل على الشكل التالي:
 - 1روجيه فغالي على ميتسوبيتشي النسر إيفو 2:17:94 :6
دقيقتان.
 - 2جواد سليم على ميتسوبيتشي النسر إيفو 2:19:50 :10
د.
 - 3ميشال صليبي على ميتسوبيتشي النسر إيفو :8
 2:21:66د.
 - 4غارو هاروتيان على بي إم دبليو  330سي أي2:24:77 :
د.
 - 5تامر غندور ميتسوبيتشي النسر إيفو  2:25:89 :10د.
وفي فئة الدفع األمامي ،ح ّل باتريك نجيم في المركز األول أمام

باسل أبو حمدان الثاني ،وروني كنعان الثالث .وفي فئة الدفع
الخلفي ،حل ّغارو هاروتيان في المركز األول أمام ميشال زغيب
الثاني وبول قصيفي الثالث.
وفي المجموعة «ن» ،ح ّل رودولف أسمر أوال ً أمام إدي أبو كرم
الثاني ،ونديم حلبي الثالث .وفي فئة آر سي  ،3حل باسل أبو
حمدان في المركز األول .وأحرز باتريك نجيم لقب فئة آر سي ،4
وماتياس نجيم لقب فئة آر سي  .5كما أحرز ريشار إبراهيم لقب
فئة أس أم  ،3وجورج ضرغام لقب فئة أس أم  ،4وروجيه فغالي
لقب فئة أس أم  ،5وهاني رعد لقب فئة أس أم  .6ونال باتريك
نجيم كأس السائق الناشئ ،والرا حلو كأس السيدات.
وفي الختام ،تو ّلى كل من رئيس بلدية بكاسين الكابتن حبيب
فارس ،ومدير السباق نعمان حاتم ،توزيع الكؤوس والجوائز
على الفائزين.

فجرت صحيفة «ذا صن» اإلنكليزية ،قنبلة من العيار
ّ
الثقيل ،بعدما أ ّكدت على أنّ العب وسط الميدان الفرنسي
الدولي ،بول بوغبا ،العب فريق يوفنتوس ،سيخضع
اليوم (الثالثاء) إلى إجراءات الكشف الطبّي لصالح نادي
مانشستر يونايتد.
حيث نقلت صحيفة «آس» اإلسبانية ،عن نظيرتها
اإلنكليزية ،أنّ بوغبا اقترب من االنضمام إلى الشياطين
الحمر في صفقة ُق�دِّرت مبدئ ّيا ً بنحو  125مليون يورو،
وراتب سنوي قدره  13مليون يورو ،ليصبح بوغبا بذلك
صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ عالم كرة القدم،
وبذلك يعود بوغبا إلى ناديه السابق بعدما رحل عنه قبل
عدّة مواسم.
انتقال العب البيانكونيري إلى الريد ديفيلز ،سيكون
صادما ً لنادي ريال مدريد الذي كان يطمح مد ّربه زين
الدين زيدان في استقدام مواطنه ،في ظ ّل اقتناعه الشديد
بقدراته ،بجانب حاجة الميرينغي الفنيّة لجهوده بُغية
تدعيم ّ
خط وسطه.
وفي المقابل ،جاءت تصريحات آليغري ،مد ّرب السيدة
العجوز ،كلّها تفاؤل بقدرته على االحتفاظ بالعبه الموسم
المقبل ،والتأكيد على تواجده في المعسكر اإلع��دادي
للفريق.

ُمن َِي فريق الزمالك المصري بخسارة مفاجئة على
أرضه ،حيث تع ّثر بنتيجة ( 1ـ  )2أمام ماميلودي صن
داونز ،مم ّثل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا لكرة
القدم.
وتقدّم صن داون��ز باكرا ً عن طريق مهاجمه صمويل
سجل في الدقيقة  ،18متابعا ً كرة مرتدّة من
مابوندا الذي ّ
القائم.
وأدرك محمد إبراهيم التعادل للزمالك في الدقيقة
 37قبل أن يتع ّرض إلصابة خطرة في الكاحل مع بداية

اخ ُتتمت بطولة لبنان للرجال
وال���س���ي���دات ف���ي ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة
ال��ش��اط��ئ� ّي��ة ال��ت��ي ّ
نظمها االت��ح��اد
اللبناني للكرة الطائرة ،حيث أُقيمت
المباراتين النهائيّتين عند الرجال
وال��س � ّي��دات ،باإلضافة إل��ى مباراة
المركز الثالث في الفئتين ،وذلك على
شاطئ «برايا» في الزوق.
وفي ما يلي النتائج:
 الرجال:المباراة النهائية :ف��از ج��ان أبي
شديد وج��و ق��زي على ن��ادر ف��ارس
وج��وزي��ف نهرا 2-صفر (15-21
و.)15-21

انطالق تمارين الرا�سينغ وال�صفاء ّ
يجدد لر�ستم
انطلقت بعد ظهر أمس تمارين فريق الراسينغ على ملعب قصقص ـ الحرش ،تحت
قيادة المد ّرب موسى حجيج ،العائد إلى القلعة بعد موسم جيّد أمضاه مع شباب
الساحل .هذا ،وأوكلت إدارة نادي الراسينغ الكابتن موسى عمليّة التدعيم األجنبي
والمحلّي ،وقبل ارتباطه بالنادي تم ّنى موسى التجديد للمدافع الروماني أندريه
فيتالري .من جه ٍة ثانية ،جدّدت إدارة نادي الصفاء ارتباطها بالمد ّرب الوطني إميل
رستم ،على أن تنطلق التمارين بحسب أمين سر بطل الموسم المنصرم هيثم شعبان
في  21الحالي .وستشهد المرحلة اإلعداديّة األولى اختبارات لعدد من الالعبين
ّ
المرشحين لالنضمام إلى الصفاء .مع اإلشارة إلى سفر الالعب
الجانب والمحليّين
محمد حيدر والحارس مهدي خليل لالحتراف في الخارج ،وستعمل اإلدارة على
تعويض الغياب الحاصل.

ً
العبا في � ّأول تمرينة للمنتخب الوطني
25
يُذكر أنّ بوغبا صاحب الـ 23عاماً ،قدّم مردودا ً رائعا ً
مع الالفيكا سينيورا الموسم الفائت ،حيث شارك في 49
سجل خاللها  10أهداف ،وصنع  16هدفاً.
مباراةّ ،
وأف��ادت تقارير صحافية إلى أ ّنه من المحتمل دخول
الجناح اإلسباني ،خوان ماتا ،العب يونايتد في صفقة
تبادليّة ،ينتقل على أثرها إلى اليوفي ،ضمن صفقة انتقال
بوغبا.

الزمالك ي�سقط في م�صر �أمام �صن داونز
الشوط الثاني ليخرج من اللقاء.
وفي الشوط الثاني أح��رز كاما بيليات هدف التقدّم
واالنتصار لصن دوانز في الدقيقة .67
وبذلك انفرد صن داونز في صدارة المجموعة الثانية،
والتي تض ّم  3فرق بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري،
فأصبح رصيده  6نقاط ،ويتقدّم بـ 3نقاط على الزمالك قبل
مباراة الفريقين بعد  10أي��ام .فيما تذيّل فريق إنييمبا
النيجيري المجموعة بال رصيد بعد خسارتين .علما ً بأ ّنه
سيتأهّ ل أول فريقين من المجموعة إلى الدور قبل النهائي.

�أبي �شديد وقزي (للرجال) ومطر وكرم (لل�سيدات)

يلحق بلقاء التاسع من آب المقبل في النروج ض ّد إشبيلية
في نهائي كأس السوبر األوروبي ،وهو ما يرفضه الجميع
في ريال مدريد بالوقت الحالي سواء األطباء أو الجهاز
الفني.
ويُنتظر أن يُكمل رونالدو في الـ 10من آب ،أي بعد
نهائي كأس السوبر بيوم شهرا ً من العالج من اإلصابة،
ومن ث ّم سوف يستكمل العالج في المدينة الرياضيّة
حيث سيقوم بتمارين بدن ّية خاصة من أجل أن يعود
بجاهزيّة كاملة للفريق تصل إلى .100%
وسيغيب رون��ال��دو ع��ن أول مباراتين ف��ي ال��دوري
اإلسباني هذا الموسم ،حيث لن يشارك في افتتاحية
الليغا في أنويتا ض ّد ريال سوسيداد في إقليم الباسك،
وك��ذل��ك ل��ن يتم ّكن م��ن اللعب ف��ي برنابيو ي��وم 28
آب المقبل أم��ام سيلتا فيغو في ثاني ج��والت الليغا
اإلسبانية.

بوغبا ح�سم خياره « ...مان يونايتد فريقي»

تعدّوا األلقاب التي سيحصل عليها
األنصار في الموسم المقبل ،وأشكر
الجهاز الفني على الجهود التي

بذلوها ،وأه ّنئ جميع الالعبين على
األداء الرجولي الذي تحلّوا به ففازوا
باللقب عن جدارة».

�ألقاب «الطائرة» ال�شاطئ ّية

رونالدو في �إجازة لغاية � 11أيلول
يبدو أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف
يحظى براحة كبيرة في الصيف الحالي ،وذل��ك عقب
تم ّكنه م��ن تحقيق لقبي دوري األب��ط��ال وك��أس األم��م
األوروبيّة ،وتع ّرضه لإلصابة في نهائي يورو  2016في
مواجهة المنتخب الفرنسي.
وتقول صحيفة «ماركا» ،إنّ ريال مدريد لن يستعجل
عودة رونالدو خوفا ً من تع ّرضه لإلصابة من جديد ،وهذا
ما دفع مد ّربه زين الدين زيدان للموافقة على منحه راحة
حتى  11من شهر أيلول المقبل.
وينوي ريال مدريد منح رونالدو راحة لمدة شهر من
أجل تعافيه من اإلصابة في إيبيزا ،وشهر آخر من أجل
التعافي من اإلصابة والتحضير البدني للموسم الجديد
في الفالديبياس.
ويستهدف رونالدو من جانبه التركيز على العمل في
إيبيزا على الجلسات العالجيّة باألوكسجين من أجل أن

أح��رز فريق األنصار لقب بطولة
لبنان لل ّناشئين لكرة ال��ق��دم بعد
ف���وزه ع��ل��ى ال��ع��ه��د بنتيجة 1-3
(الشوط األول  ،)1-2في المباراة
النهائيّة التي جمعتهما على ملعب
الصفاء.
ونجح األن��ص��ار في قلب ّ
تأخره
بهدف لمهدي كنعان (د  )19إلى
سجلها على
فوز عبر ثالثة أه��داف ّ
التوالي عماد الكردي ( ،)30وزياد
عكاوي ( )44ومازن شعبان (.)70
وعقب انتهاء المباراة ،سلّم نائب
رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم،
األس���ت���اذ ري��م��ون س��م��ع��ان ،ك��أس
البطولة إلى فريق األنصار بحضور
رئيسه نبيل بدر ومدير النادي بالل
ف��راج ،والمد ّرب جمال طه .وص ّرح
بدر بعد المباراة قائالً« :عليكم أن

يباشر منتخب لبنان لكرة القدم مرحلة جديدة من التحضيرات استعدادا ً للدور
المقبل من التصفيات المؤهّ لة لنهائيّات كأس آسيا «اإلمارات .»2019
ويُطلق الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش التدريبات
األسبوعيّة عند الرابعة و 45دقيقة من بعد ظهر اليوم الثالثاء  19الحالي على ملعب
مج ّمع بئر حسن المهني.
وكان رادولوفيتش قد استدعى  25العباً ،بينهم عدد من الوجوه الجديدة لتقويم
جهوزيّتهم وقابليّتهم الفنيّة والبدنيّة ،استنادا ً إلى البرنامج ال ُمع ّد لهذه الغاية.
الحصة األولى ،سيكون ُمتاحا ً أمام وسائل اإلعالم تصوير اللقطات وإجراء
وخالل
ّ
المقابالت لمدة نصف ساعة فقط (.)17,15 – 16,45

وفي مباراة تحديد المركز الثالث:
فاز إيهاب الظنط وأدي��ب حبلص
ع��ل��ى غ���ازي ف��ن��ج وأح��م��د األس��ع��د
بنتيجة  14-21( 1-2و26-24
و.)9-15
وف���ي ال��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ� ّي��ة لفئة
السيدات :فازت زينة كرم وآيا ماريا
مطر على أنجيال سعد وميرفت حمزه
 - 2صفر ( 21-23و.)8-21
وفي مباراة تحديد المركز الثالث،
فازت سيمونا أبو جودة وميرا عدره
على غادة نصر وماريا فيعاني - 2
صفر ( 11-21و.)19-21
أش����رف ع��ل��ى ال��م��ب��اري��ات مدير

االتحاد إميل جبور ،وقادها الحكام
الدوليّون شبل ضرغام ومصطفى
ج���راد وج��ون��ي اللقيس ،والحكام
االت��ح��ادي��ون ميريلال سعد وسعيد
قبريانوس ورب��ي��ع ال��ح��اج يوسف
وجويل القوبا ،وجيسيكا صقر.
وف��ي ال��خ��ت��امُ ،و ِّزع����ت ال��ك��ؤوس
والجوائز الماليّة على الفائزين ،وهي
مقدمة من راعي البطولة شركة أبي
رميا أخوان «أكس أكس أل» ،بحضور
أمين ع��ام االت��ح��اد وليد القاصوف
ومحاسب االتحاد ميشال أبي رميا،
وأعضاء االتحاد أميل جبور وزين
حميه وربيع فراج.

بطولة التن�س للنا�شئين في الك�سليك
ت��واص��ل��ت ال������دورة ال��س��ن��و ّي��ة
ال��م��ف��ت��وح��ة ف���ي ال���ت���ن���س ،ال��ت��ي
ّ
ينظمها النادي اللبناني للسيارات
والسياحة على مالعبه في الكسليك
ت��ح��ت إش����راف االت���ح���اد اللبناني
للّعبة.
وف����ي م���ا ي��ل��ي آخ����ر ال��ن��ت��ائ��ج:

 10س��ن��وات وم��ا دون :ف��از طوني
عساف على ألكسندر الهاني ()0-4
ّ
و( ،)1-4وفريدي أسطفان على إيلي
جو أبو هاشم ( )0-4و(.)1-4
نهائي  14سنة وما دون:
ف��از بيار دج��روي على جورجيو
سماحة ( )6-7و( )6-4و(.)5-7

 18سنة وم��ا دون :ف��از رال��ف
طعمة على م��ارك أن��دراوس ()0-6
و( ،)1-6وجميل علي الحسن على
سمير خوري بالتغيّب ،ودانيال نمور
على كارل بربريان ( )2-6و(،)2-6
وسيريل جهشان على حبيب خوري
( )1-6و(.)2-6

ّ
مجدداً في الدوري
الت�ضامن �صور ُيبحر
مع اكتمال صورة التحضيرات للموسم الجديد بعد عودته إلى الدرجة األولى ،انطلقت عصر أمس تمارين نادي
التضامن صور بقيادة المد ّرب محمد زهير والجهاز الف ّني ،وبغياب الكابتن رضا عنتر لتواجده خارج لبنان ،على
أن يلتحق فور عودته مع الفريق ،كما سيلتحق بالصفوف الالعبون األجانب قبل بطولة كأس التحدّي ،وعلّق
المشجعين لعودة الفريق
أمين سر النادي سمير البواب قائالً« :سنعمل جميعا ً إدارة وجهاز ف ّني والعبين ورابطة
ّ
إلى ما كان عليه  ...والبدء من الفئات العمريّة بُغية بناء جيل جديد يستطيع رفع راية التضامن عالية ،وآمل أن
يبقى فريقنا بين الكبار ،وخصوصا ً مع تو ّفر اإلمكانيّات الماليّة واللوجستيّة».

