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الم�شاركة اللبنان ّية في �أولمبياد البرازيل

البعثة � 26شخ�ص ًا بينهم  9العبين في � 7ألعاب

س ّمت اللجنة األولمبيّة اللبنانيّة
البعثة اللبنانيّة إل��ى دورة األلعاب
األولمبيّة الصيفيّة في البرازيل (ريو-
 ،)2016والتي ُتقام منافساتها خالل
الفترة الممتدّة بين  5و  21آب الشهر
المقبل .جاء ذلك خالل الجلسة التي
عُ قدت برئاسة رئيسها السيد جان
همام وأعضاء اللجنة.
وض� ّم��ت البعثة  26شخصا ً بين
إداريّين ( ،)7ومدربّين ( ،)8والعبين
والعبات ( ،)9سوف يتنافسون في 7
ألعاب رياضيّة ،إضافة إلى معالجة
فيزيائ ّية وموظفة إدار ّي��ة من اللجنة
األول��م��ب� ّي��ة اللبنانيّة .وه��ن��ا أسماء
البعثة:
 - 1مازن رمضان  -رئيس البعثة.
 - 2سليم ال��ح��اج ن��ق��وال  -إدارة
البعثة.
 - 3ماريا أجيزيان – إدارية.
 - 4لويجينا ابو سمرا  -معالجة
فيزيائيّة.
 - 5ماريانا سهاكيان  -العبة /
كرة طاولة.
 - 6وس��ام شيري – مدرب  /كرة
طاولة.
 - 7راي باسيل  -العبة  /رماية.
 - 8ساسين روح��ان��ا  -إداري /
رماية.
 - 9دانيال دي سبينغو  -مد ّرب /
رماية.
 - 10ري��ش��ار م��رج��ان  -الع���ب /
كانواي كاياك.
 - 11ع��ل��ي م��س��م��ار  -إداري /
كانواي كاياك.
زالط�������������������ان
12
إبراهيمبيغوفيك  -مدرب  /كانواي
كاياك.

وقرار الـ«وادا» :رو�سيا خارج الأولمبياد

مازن رمضان رئيس البعثة اللبنانية الى ريو دي جانيرو
 - 13ناصيف الياس  -الع��ب /
جودو.
 - 14غابرييل فيسينتيني  -مدرب
 /جودو.
 - 15ع��ب��دو أي����وب  -إداري /
جودو.
 - 16أن��ط��ون��ي ب��رب��ر  -الع���ب /
سباحة.
 - 17غبرييلال دويهي  -العبة /
سباحة.
 - 18ع�����ادل ي����م����وت  -إداري /
سباحة.
 - 19ج����ورج ي��زب��ك  -م����درب /
سباحة.

 - 20م��ن��ى ش��ع��ي��ت��و  -الع���ب���ة /
مبارزة.
 - 21ع��م��اد ن��ح��اس  -إداري /
مبارزة.
 - 22ي���وري مولشن  -م���درب /
مبارزة.
 - 23ش��ي��ري��ن نجيم  -العبة /
ألعاب قوى.
 - 24أحمد حازر  -العب  /ألعاب
قوى.
 - 25إي��ل��ي س��ع��ادة  -م��درب /
ألعاب قوى.
 - 26إيلي داكسيان  -م��درب /
ألعاب قوى.

وك��ان��ت الجلسة اس ُتهلّت بكلمة
وج��ه خاللها الشكر
من السيد همامّ ،
والتقدير على الجهود ال��ت��ي بُذلت
من قِبل السيدة روال عاصي ،عضو
اللجنة التنفيذيّة وأمين الصندوق
لجهة التحديثات التي أُدخلت على
مقر اللجنة ،والمتابعة الحثيثة لكل
التفاصيل بما يجعلنا نقول إ ّنه باتَ
لدينا مق ّر حضاري.
وتم ّنى السالمة والشفاء العاجل
لعضو اللجنة رئيس البعثة اللبنانيّة
المهندس مازن رمضان ،بعد الحادث
المؤسف الذي تع ّرض له أثناء إشرافه
على تصوير الفيلم الترويجي عن

الرياضة اللبنانيّة ،والذي س ُيب َّث على
قنوات التلفزة اللبنانيّة قريباً.
وناقش المجتمعون ج��دول أعمال
الجلسة وا ّت���خ���ذوا جملة م��ق � ّررات،
أبرزها:
 الموافقة على المشاركة في دورةأل��ع��اب التضامن اإلس�لام��ي الرابعة
(باكو  ،)2017والتي س ُتقام خالل
شهر أي��ار  ،2017وذل��ك في األلعاب
التالية :مالكمة ،كرة طاولة ،ووشو،
رفع أثقال ،جمباز ،ألعاب قوى ،كاراتيه
وجودو.
 تسمية الرئيس واألم��ي��ن العامللمشاركة ف��ي الجمعية العموميّة
التحاد اللجان األولمبيّة الفرنكوفونية
في الدوحة بتاريخ .2016/11/16
 الموافقة على اختيار ال��م��د ّربباتريك سابا لالستفادة من برنامج
منح صندوق التضامن ،عبر المشاركة
ف��ي دورة ت��دري��ب � ّي��ة ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركيّة م��ن  10/9إلى
 ،2016/11/12بعد اختياره من قِبل
االتحاد الدولي لكرة السلّة للمشاركة.
 ت��س��م��ي��ة ال��س��ي��د ج��ه��اد ه��اش��مللمشاركة في دورة التنظيم واإلدارة
الـ ،15بعنوان (عالقة الحكومات مع
الهيئات الرياضيّة األهليّة) في المغرب
(تشرين األول .)2016
 تكليف لجنة المواهب في اللجنةاألولمبيّة اللبنانيّة تحضير مشروع
دعم الالعبين الموهوبين ،تحضيرا ً
للمشاركة ف��ي األل��ع��اب األول��م��ب� ّي��ة
الصيفيّة الثالثة للشباب (بيونس
آيرس -األرجنتين) ،التي س ُتقام خالل
الفترة من .2018/10/12 - 1

دوري الرجال لكرة ال�س ّلة في  8ت�شرين الثاني
العبتان �أجنب ّيتان في ن�صف نهائي دوري ال�سيدات
ناقشت الهيئة اإلدار ّي���ة لالتحاد اللبناني لكرة السلة في
ّ
مؤخرا ً في مقر االتحاد ،برئاسة المهندس
الجلسة التي عقدتها
وليد نصار وبحضور أغلبية األعضاء ،األمور األساسيّة المتعلّقة
ببطولة لبنان للدرجة األول��ى رج��ال لموسم ،2017-2016
وق ّررت االجتماع مع أندية الدرجة األولى غدا ً الخميس الساعة
الخامسة عصراً ،للوقوف على آرائها من نظام البطولة والئحة
النخبة ،وعدد الالعبين األجانب ،ولجنة إدارة البطولة ،على أن
تنطلق البطولة في  8تشرين الثاني  2016بعد كأس السوبر
( )Super Cupفي  6تشرين الثاني  .2016واعتماد العبة
أجنبيّة في المرحلة األولى (ذهاب وإياب) ،وأجنبيّتين اثنتين
ابتدا ًء من مرحلة المربع الذهبي ،في بطولة الدرجة األولى
للسيدات لموسم  ،2017-2016على أن تنطلق البطولة في 13
تشرين الثاني  .2016و ُكلّفت لجنة المنتخبات واللجنة الفنيّة
بإعداد واقتراح الئحة النخبة عند الرجال والسيدات ورفعها إلى
الهيئة اإلدارية لالتحاد ،ولجنة المسابقات باقتراح نظام بطولة
الدرجة الرابعة رجال لموسم  ،2016-2015على أن يتم تسليمه
لألمانة العامة في مهلة أقصاها األسبوع الحالي وإطالق بطولة
والمؤسسات
الدرجة الثالثة للسيدات .وطلبت من الشركات
ّ
المخصصة بالتقدم إلى االتحاد اللبناني لوضع دفتر
والمكاتب
ّ
مخصص للنقل التلفزيوني.
شروط
ّ

وه ّنأت العضوين رامي فواز وهادي غمراوي ،والجهاز الفني
والعبي منتخب دون  18إلحراز المركز الثاني في البطولة العربية

التي أُقيمت في اإلسكندرية من  9ولغاية  17تموز .2016
وأخذت علما ً بكتاب االتحاد اآلسيوي المتض ّمن تحديد موعد
دورة حكام في بيروت من  2إلى  4أيلول المقبل ،وكلّفت األمين
العام بتحضير األمور اللوجستيّة للدورة ودعوة الحكام .وبكتاب
االتحاد االسيوي المتض ّمن برنامج بطولة آسيا دون  18سنة،
إضافة إلى برنامج التمارين .وبكتاب اللجنة األولمبيّة اللبنانية
عن طلب ملء استمارة مشاركة المد ّرب باتريك سابا بدورة
تدريبيّة بدعم من صندوق التضامن األولمبي ،وت ّمت اإلجابة على
الطلب .وبكتاب فؤاد جرجس لإلشراف ولرعاية «Step ahead
 ،»Summer Leagueفق ّررت الموافقة على الطلب ،على أن
يُطلَق عليها اسم دورة وليس دوري ،والتنسيق مع األمين العام
لبق ّية التفاصيل .ووافقت على طلب أندية التضامن الزوق وإحياء
الرياضة والكهرباء إلقامة بطولة مفتوحة للفئات العمريّة من 3
إلى  11أيلول  ،2016وأحالت كتاب االتحاد اآلسيوي المتض ّمن
دعوة النادي الرياضي بطل لبنان للمشاركة في كأس أبطال
آسيا في الصين من  8ولغاية  16تشرين األول  2016إلى النادي
الرياضي.
وأخ��ذ العلم بكتاب  Newlook Sportحول موعد بطولة
بيروت الدولية من  9ولغاية  16تشرين األول  ،2016فتق ّرر
الموافقة مع طلب برنامج الدورة وأسماء الفرق المشاركة.

طلب االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) الحصول على م��زي��د من
المعلومات م��ن الوكالة العالميّة
ّ
المنشطات «وادا» من أجل
لمكافحة
ا ّتخاذ «الخطوات المقبلة والمناسبة»
ف��ي م��ا يتعلّق بالتقرير الخاص
ّ
المنشطات الممنهج في
ببرنامج
روسيا.
وكانت «وادا» قد طالبت لجنة
القِيم في الفيفاّ ،
مؤخراً ،بإعادة النظر
في االدّع��اءات التي يتض ّمنها تقرير
ّ
بالمنشطات في
ماكالرين الخاص
روس��ي��ا ،والتي تتعلّق بكرة القدم
وال���دور ال��ذي لعبه وزي��ر الرياضة
الروسي فيتالي موتكو.
وي��رأس موتكو ( 57عاماً) عضو
مجلس الفيفا (المجلس التنفيذي
سابقاً) ،االتحاد الروسي لكرة القدم
ّ
المنظمة لكأس العالم
وكذلك اللجنة
.2018
وذكرت «وادا» في بيان ،أنّ موتكو
ّ
المنشطات
ك��ان ج���زءا ً م��ن ن��ظ��ام
الممنهج.
ويُشير تقرير المح ّقق الكندي
ريتشارد ماكالرين إل��ى أنّ نتائج
سلبيّة جرى إدراجها بدال ً من النتائج
اإليجابية لتحاليل عيّنات طالت
 11العب كرة قدم على األق��ل خالل
الفترة ما بين  2012و ،2015وأنّ
حالة واحدة على األقل تتعلّق بالعب

أجنبي ج��رى التس ّتر عليها بأمر
مباشر من موتكو.
وق��ال متحدّث باسم الفيفا ،إنّ
االتحاد يؤيّد توصيات «وادا» ،لك ّنه
أض���اف أنّ لجنة القِيم ف��ي الفيفا
«جهاز مستقل ،وهي صاحبة القرار
في اإلجراءات التي س ُت ّتخذ إزاء هذه
القضيّة».
وسيطلب الفيفا من «وادا» تفاصيل
ّ
للمنشطات في كرة
عن حاالت فرديّة
القدم الروسيّة ،والتي أُشير إليها في
تقرير ماكالرين.
وأض����اف ال��م��ت��ح �دّث« :ب��م��ج��رد
استالم الفيفا ه��ذه المعلومات من
«وادا» ،سي ّتخذ الخطوات المقبلة

ّ

المناسبة».
وعلى الرغم من كل المحاوالت
ّ
والتدخالت لثني «وادا» عن قرارها،
فقد أص��درت قرارها باألمس ،وفيه
دعت إلى إيقاف روسيا عن المشاركة
ف���ي ج��م��ي��ع األح�����داث ال��ري��اض � ّي��ة
الدوليّة ،بما فيها األلعاب األولمبيّة
في ريو دي جانيرو من  5إلى  21آب
المقبل.
وج��اء في قرارها النهائي« :منع
م��ش��ارك��ة ري��اض��يّ��ي روس���ي���ا في
المنافسات ال��دول� ّي��ة ،ومنها دورة
األلعاب األولمبيّة في البرازيل ،ما
دامت (روسيا) لم تح ّقق تح ّوال ً في
ثقافتها».

�أن�شيلوتي� :صفوف «بايرن» اكتملت
أع�����ل�����ن اإلي����ط����ال����ي ك����ارل����و
أنشيلوتي المدير الفني الجديد
لنادي بايرن ميونيخ األلماني عن
عدم حاجة النادي البافاري لالعبين
جدد.
وقال أنشيلوتي أمس الثالثاء في
ميونيخ« :فريقنا ممتاز ،وكل المراكز
مشغولة وال نحتاج العبين لهذا
الموسم».
يأتي ذلك على الرغم من احتمال
غياب الهولندي أري��ن روب��ن العب
النادي البافاري لمدة ستة أسابيع
بسبب إصابته في عضالت الفخذ
خالل مباراة الفريق الوديّة أمام فريق
ليشبتاد.
وأعرب أنشيلوتي عن أمله في
اش��ت��راك روب��ن ف��ي أول م��ب��اراة في
الموسم أمام فيردر بريمن ،والمق ّرر
إقامتها في السادس والعشرين من
آب المقبل ،وق��ال« :لست محظوظاً،
لك ّني أتم ّنى أن يتم ّكن من أن يكون

جاهزا ً مع بداية الموسم».
كان أنشيولتي أ ّكد في وقت سابق
أنّ الفريق ال يحتاج إلى العبين جدد،
وذلك في أعقاب تكهّنات تحدّثت عن
احتمال انتقال ليروي سانيه العب
شالكه إلى صفوف الفريق البافاري.

يُذكر أنّ أنشيلوتي تسلّم منصب
المدير الفني لبايرن ميونيخ خلفا ً
لإلسباني بيب غوارديوال ،الذي قاد
ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري على م��دار ثالثة
مواسم لينتقل بعدها إلى قيادة نادي
مانشيستر سيتي اإلنكليزي.

متم�سك بتيفيز
بوكا جونيورز ّ

مقررات اتحاد كرة القدم
ّ

جدولة البطوالت  ...و«العهد» و«ال�صفاء» في افتتاح المو�سم
عقدت اللجنة التنفيذيّة في االتحاد اللبناني لكرة القدم
جلستها العاديّة في مقر االتحاد برئاسة النائب الثاني لرئيس
االتحاد السيد أحمد قمر الدين ،وحضور غالبيّة األعضاء واألمين
العام جهاد ّ
الشحف ،وغاب عن الجلسة معتذرا ً الرئيس هاشم
حيدر ونائبه األول ريمون سمعان ،كما غاب بداعي السفر عصام
الصايغ وسمعان الدويهي .وخالل الجلسة ت ّم اتخاذ  37قراراً،
أبرزها:
ـ اعتماد برامج بطوالت الدوري للدرجات (األولى والثانية
والثالثة ،والفئات العمريّة).
ـ اعتماد النظام الف ّني الخاص ببطوالت ال��دوري لجميع
الفئات ،بما فيها كرة الصاالت والكرة الشاطئيّة والنسائيّة.
وبطولتي
ـ تحديد مواعيد سحب القرعة لمسابقة كأس لبنان
ّ
الصاالت (أولى وثانية) في  21تموز و 26تموز الحالي على
التوالي.

ـ تسمية نادي العهد للمشاركة في بطولة األندية العربيّة
موسم  2016ـ .2017
ـ إقامة مباراة وديّة لمنتخب لبنان الوطني مع نظيره األفغاني
يوم االثنين في  5أيلول ( 3.30ـ طرابلس) ،ومع منتخب األردن
في  21أيلول ،ومع المنتخب السوري األولمبي في  30تشرين
الثاني.
ـ إلقامة مباراتين وديّتين لمنتخب الكرة الشاطئيّة مع نظيره
المصري في  29و 31تموز الحالي في لبنان.
ـ الموافقة على طلب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم تنظيم
دورة تدريب آسيويّة للمستوى  Cفي لبنان.
ـ الموافقة على إقامة دورة مراقبين لكرة القدم للصاالت في
 29و 30تموز الحالي في فندق رمادا.
ـ تحرير تواقيع الالعبات المحليّات لدى أندية كرة القدم
الصاالت اعتبارا ً من اليوم.
وكرة ّ

مقررات االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
ّ

تعديل المادة  22لرفع عدد �أع�ضاء االتحاد
عقدت اللجنة اإلدار ّي��ة لالتحاد
اللبناني للكرة الطائرة جلستها
األسبوعيّة برئاسة رئيس االتحاد
ج���ان ه��� ّم���ام وح���ض���ور غالبية
األعضاء.
اف���ت���ت���ح ال���رئ���ي���س ال��ج��ل��س��ة
مرحِّ با ً بالحضور ،ث� ّم تال األمين
ال��ع��ام ول��ي��د ال��ق��اص��وف محضر
وص���دِّق عليه
الجلسة السابقة،
ُ
باإلجماع.
وان��ت��ق��ل ال��ح��اض��رون ل��دراس��ة
البنود الواردة على جدول األعمال،
وتق ّرر ما يلي:
ـ أخ��ذ العلم بمشاركة مدير
االت����ح����اد إم���ي���ل ج���ب���ور ض��م��ن
لجنة االح��ت��ك��ام إلدارة بطولة
األن��دي��ة اآلس��ي��و ّي��ة للسيّدات في
من 2016/08/31
الفيليبين
ولغاية .2016/09/11
أخذ العلم بمشاركة رئيس لجنة

المسابقات الياس الطايع ضمن
لجنة االحتكام للبطولة العربيّة
للكرة الطائرة الشاطئيّة في المملكة
من 2016/08/28
المغربيّة
لغاية .2016/09/04
تثبيت نتائج بطولة لبنان
للكرة الطائرة الشاطئيّة لموسم
 ،2016وتهنئة الفائزين.
 السيدات:
 المركز األول :زينة كرم وآياماريا مطر.
 المركز الثاني :آنجيال سعدوميرفت حمزة.
 المركز الثالث :سيمون أبوجوده وميرا عدرة.
 الرجال:
 المركز األول :جان أبي شديدوجو ق ّزي.
 المركز الثاني :نادر فارس وجوزيف نهرا.

 المركز الثالث :إيهاب الظنطوأديب حبلص.
ت��ح��دي��د ي����وم االث���ن���ي���ن 29
أي��ل��ول م���وع���دا ً لجلسة اللجنة
اإلداري��ة لتثبيت انتقال الالعبين
اللبنانيّين.
ت��ح��دي��د  3الع��ب��ي��ن أج��ان��ب
للموسم  2017-2016لبطولة
ل��ب��ن��ان XXLألندية ال��درج��ة
األولى.
ـ دع���وة الجمعية العموميّة
لجلسة استثنائيّة لتعديل المادة
 22م��ن النظام ال��ع��ام لالتحاد،
ل��ي��ص��ب��ح ع���دد أع���ض���اء اللجنة
اإلدار ّي����ة  15ع��ض��واً ،وذل��ك يوم
االثنين في  12أيلول كجلسة أولى
ويكون النصاب قائما ً بالثلثين
زائ��دا ً واح��داً ،وجلسة ثانية يوم
االثنين  19أيلول ويكون النصاب
فيها قائما ً بالنصف زائدا ً واحداً.

ـ تثبيت فوز فريق األنصار ببطولة الناشئين بفوزه على
العهد في النهائي بنتيجة ( 3ـ.)1
وجاءت مواعيد مباريات المرحلة األولى من بطولة الدوري
اللبناني لكرة القدم وفق اآلتي:
ـ الجمعة في  9أيلول:
االجتماعي ـ شباب الساحل ( 3.30ـ طرابلس).
الصفاء ـ العهد ( 5.30ـ صيدا).
ـ السبت  10أيلول:
طرابلس ـ اإلخاء األهلي عاليه ( 3.30ـ طرابلس).
السالم زغرتا ـ األنصار ( 5.30ـ السالم).
األحد  11أيلول:
النبي شيت ـ التضامن صور ( 3.30ـ النبي شيت).
النجمة ـ الراسينغ ( 5.30ـ المدينة الرياضيّة).

تامر ي�شكر حناوي على دعمه
استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في مكتبه في الوزارة،
رئيس االتحاد اللبناني نائب رئيس االتحاد األوروبي للقوس والنشاب جاك
تامر .وعرضا معا ً نشاطات االتحاد والبرامج المن ّفذة ،وإنجازات نادي شباب
مار الياس لكرة اليد ،واستعداده لتمثيل لبنان في بطولة آسيا لكرة اليد ،التي
س ُتقام في األردن خالل شهر تشرين األول المقبل .وشكر تامر للوزير حناوي
دعمه واهتمامه.

فنتورا بد ًال من كونتي
مد ّرب ًا لمنتخب �إيطاليا
ابتدا ًء من اليوم ،سيتو ّلى جامبييرو فنتورا مهمة اإلشراف على المنتخب
اإليطالي لكرة القدم خلفا ً ألنطونيو كونتي الذي انتقل بعد كأس أوروبا 2016
لإلشراف على نادي تشيلسي اإلنكليزي ،وذلك بعدما و ّقع رسميا ً أمس الثالثاء
على عقد يمت ّد لعامين.
وأشرف فنتورا ،العب الوسط المتواضع سابقا ً مع فريق من الدرجة الثالثة،
على عدد كبير من األندية اإليطاليّة ،آخرها تورينو بين  2011و ،2016لك ّنه
لم يحرز أيّ لقب في الدرجتين األولى والثانية .ولم يشرف فنتورا ( 68عاماً)
على أيّ فريق في دوري أبطال أوروبا ،وانتظر حتى موسم  2014-2013ليقود
تورينو في الدوري األوروبي «يوروبا ليغ».

أ ّكد رودولفو فيراري ،نائب رئيس
ن��ادي بوكا جونيورز األرجنتيني،
أنّ نجم الفريق األول لكرة القدم
ك��ارل��وس تيفيز ل��ن ي��رح��ل ،ليضع
بذلك ح � ّدا ً للتكهّنات التي تحدّثت
ع��ن ال��رح��ي��ل ال��وش��ي��ك ل�ّل�اّ ع��ب بعد
خيبة األم��ل التي تج ّرعها الفريق
األرجنتيني بالخروج م��ن بطولة
كأس ليبيرتادوريس.
وق��ال ف��ي��راري لشبكة «ت��ي واي
سي» التلفزيونية« :تيفيز سيبقى
بالطبع».
وأع��رب ف��ي��راري عن دهشته من
الشائعات التي أُثيرت في الفترة
األخيرة حول رحيل الالعب السابق
ليوفنتوس اإليطالي ومانشستر
يونايتد اإلنكليزي.
وتابع« :كارلوس هو أحد أنصار
بوكا مثلنا جميعاً .لقد شعر باأللم،
ولكن األمر لم يصل إلى ح ّد رحيله»،

في إشارة إلى خروج بوكا جونيورز
من الدور قبل النهائي لبطولة كأس
ليبيرتادوريس أم��ام إندبيندينتي
اإلكوادوري.
وأض�����اف ن���ائ���ب رئ���ي���س ب��وك��ا
جونيورز ،أنّ الالعبَين أغوستين
أوري��ون ودانيل دي��از ،اللذين كان
مكوثهما في النادي األرجنتيني مح ّل
ّ
شك في الفترة األخيرة بعد أدائهما
الباهت خالل كأس ليبيرتادوريس،
سيبقيان مع الفريق أيضاً.
وف��ي المقابل ،كشف فيراري أنّ
ال�لاع��ب األوروغ��واي��ان��ي نيكوالس
ل���ودي���رو س��ي��رح��ل إل����ى ال����دوري
األميركي لكرة القدم ،في صفقة قد
ُتنعش خزانة بوكا جونيورز بستة
ماليين دوالر.
وأكمل فيراري ،ال��ذي أوض��ح أنّ
ن��ادي��ه ب��ات م��ض��ط � ّرا ً لبيع بعض
الالعبين بعد تعاقده األخير مع كل

من فيرناندو زوكي وداريو بينيديتو
ووال��ت��ر ب��و ،ق��ائ�لاً« :األم���ر المؤ ّكد
ه��و رحيل نيكوالس ،يوجد هناك
استفسارات بشأن العبين آخرين،
هي ليست رسميّة ولك ّننا نأمل في
أن تصبح رسميّة».
وال ي��زال العبو بوكا جونيورز
عاجزين عن تقبّل فكرة خروجهم
من كأس ليبيرتادوريس ،حيث قال
الالعب زوكي في تصريحات لشبكة
«كونتينينتال» اإلذاعيّة« :ك ّنا نثق
بأنفسنا كثيراً ،هناك فريق كبير ،ما
حدث كان مفاجأة كبيرة بالنسبة
لنا».
وأض����اف« :نشعر بالكثير من
ال��غ��ض��ب ،ول��ك��ن علينا أن نرفع
رؤوسنا .نحن في فريق كبير وعلينا
أن نطوي هذه الصفحة ،واالستمرار
في التطور من أجل تحقيق إنجازات
ضخمة».

بر�شلونة يح ّلق ّ
مجدد ًا مع «القطرية»
رسمي،
أشار النادي الكتالوني «برشلونة» ،في بيان
ّ
إلى أ ّنه مدّد االتفاق مع شركة الطيران «القطريّة» على أن
يكون «تحت نفس البنود التي تحكم الشراكة الحاليّة بين
الشركة والنادي الجماهيري العريق».
وك���ان ب��رش��ل��ون��ة وض���ع ش��ع��ار ال��خ��ط��وط ال��ج��و ّي��ة
القطريّة على قمصانه بعقد بلغت قيمته  30مليون يورو
سنويا ً
وقال مانيل أرويو ،نائب رئيس نادي برشلونة المسؤول
عن مجال التسويق واالتصاالت« :لقد ساعدتنا الخطوط
الجويّة القطريّة لنجعل نادي برشلونة يكبر أكثر فأكثر

خالل السنوات األخيرة ،فالنجاح الذي ح ّققه النادي في
هذه الفترة كان جزئ ّيا ً بفضل عملهم أيضاً .إ ّنه لمن دواعي
سرورنا أن نتم ّكن من العمل معا ً لموسم آخر ،ونحن نأمل
أن نواصل على نفس المنوال الذي قادنا إلى النم ّو جنبا ً
إلى جنب».
ومن جهته ،قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط
الجويّة القطريّة« :قبل ثالث سنوات ،دخلنا للمرة األولى
في شراكة رياضيّة بارزة من هذا القبيل .نحن نفخر ونعت ّز
للغاية بمواصلة هذه العالقة .إ ّننا نتطلّع بأمل كبير إلى
تحقيق موسم رائع معاً».

