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بطولة �آ�سيا للنا�شئين في كرة ال�س ّلة

دبوق يرفع الراية البي�ضاء
لي�س ّلم «الزرقاء»

فوز لبنان على اليابان في �إيران

الصدع بين أفراد العائلة «الساحلية» إلى الحائط المسدود ،وفي
بعدما وصلت محاوالت رأب ّ
ضوء االرتدادات الصاخبة للتصريحات اإلعالميّة ،خرج رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق
نص البيان الوداعي
عن صمته ،ليعلن على المأل انسحابه من النادي الذي ترعرع فيه وترأّسه ،وهذا ّ
الذي نشره على صفحته على الـ»فايسبوك» وأدّى إلى سجال مفتوح بين جماهير النادي.
«ها قد حان وقت الفراق ،الفراق الصعب جدا ً بالنسبة لي ،لك ّنه الفراق الذي ال مف ّر منه ،فبعد
 25سنة من وجودي في فريق شباب الساحل ،الذي أصبح حياتي وعائلتي وكلّي ،حان الوقت
غصة في القلب 25 .سنة أمضيتها في هذا
ألطوي هذه الصفحة نهائ ّيا ً بضمير مرتاح ،لكن مع ّ
الفريق ،بحلوها وم ّرها ،قمت فيها بمسؤوليّاتي الماديّة واألخالقيّة واالجتماعيّة على أكمل وجه،
حتى أصبح شباب الساحل نموذجا ً نظيفا ً في واقع كرة القدم اللبنانيّة يحترمه الجميع ويحترم
الجميع ،كان خاللها فريقا ً بال مشاكل و بال أعداء.
وفي لحظة الوداع ،ال ب ّد لي من أن أشكر جميع المحبّين على عواطفهم الصادقة التي ستبقى
وساما ً أعتز به .وها أنا اليوم أص ّرف األعمال تيسيرا ً لعمليّة إجراء االنتخابات وانعقاد هيئة إداريّة
جديدة ،ولتيسير أمور بعض الالعبين الذين ت ّم التعاقد معهم.
وفي الختام ،م ّرت على النادي لحظات فرح ولحظات حزن ،كما م ّرت على العاملين ألجله أيام
ا ّتفاق وأيام اختالف ،ولك ّنني لم أتو ّقع يوما ً أن أتع ّرض ّ
للطعن م ّمن كنت أعتبرهم أقرب المق ّربين،
كما حدث في األيام األخيرة .ويؤسفني أن أختم هذا البيان بدعوة المتطاولين على سيرة يشهد
ّ
الكف عن افتراءاتهم ،أل ّنني ملزم بوضع األمور
الجميع ببياضها الناصع وشفافيّتها المطلقة إلى
ّ
ّ
في نصابها الصحيح من اآلن فصاعداً ،فعندما يسكت أهل الحق عن حقهم يظن أهل الباطل بأنهم
على حق».

اقترب لبنان من ضمان صدارة
المجموعة الثانية لبطولة آسيا
للناشئين بعد ف��وزه ال��رائ��ع على
حساب اليابان بنتيجة 51-73
أمس الثالثاء.
وبقي لبنان بقيادة المد ّرب جو
مجاعص من دون هزيمة مع أربعة
ان��ت��ص��ارات م��ن  4م��ب��اري��ات ،وفي
حال خسرت إيران مضيفة البطولة
أم���ام ك��وري��ا الجنوبية ،سيضمن
منتخب لبنان الصدارة .أ ّما في حال
ف��ازت إي���ران ،ف��انّ الحسم سيكون
في الجولة األخيرة عندما سيلتقي
لبنان وإيران بعد غد الجمعة.
وتقدّم لبنان من البداية وحتى
النهاية رغم محاوالت يابانيّة عدّة
للعودة في النتيجة ،إلاّ أنّ تأ ّلق
ال��ف��ري��ق اللبناني م��ن المسافات
ال��ب��ع��ي��دة أب��ق��ى األف��ض��ل��يّ��ة دائ��م��ا ً

 746مليون دوالر �إيرادات بر�شلونة المو�سم الما�ضي

الأنطونية بعبدا بطل «�س ّلة» الثالثة

كشف ن��ادي برشلونة بطل ال��دوري اإلسباني عن تحقيقه
إليرادات قياسيّة في الموسم الماضي ( ،)2016-2015بلغت
 679مليون يورو ،بما يعادل  746مليون دوالر أميركي ،وذلك وفقا ً
للتقارير الماليّة الختاميّة للفريق الصادرة عن الموسم الماضي.
وص��در التقرير الحسابي الختامي لبرشلونة مطلع األسبوع
الحالي ،كاشفا ً زيادة قياسيّة إليرادات الفريق غير مسبوقة عن
إيراداته في المواسم الماضية ،كما ح ّققت إدارة النادي أيضا ً فارقا ً
إيجاب ّيا ً كبيرا ً بين إي��رادات الفريق ومصروفاته ،والتي شملت
أيضا ً قيمة الصفقات التي أبرمها البرشا في موسمي االنتقاالت
الصيفي والشتوي الماضيين.

وح ّقق بطل الدوري اإلسباني ،والفائز بدوري أبطال أوروبا
في الموسم قبل الماضي ،صافي أرباح بلغ  29مليون يورو بما
يعادل  31.9مليون دوالر أميركي.
وتعتقد إدارة برشلونة أ ّنها قادرة على تحقيق إيرادات وعائدات
ّ
تتخطى حاجز المليار يورو بحلول عام  ،2021وذلك تزامناُ مع
التحديثات والتوسيعات التي س ُتقام في معقل الفريق «استاد
كامب نو» ،والتي من المتو ّقع أن يت ّم خاللها استثمار المنطقة
المحيطة باالستاد عقار ّياً.
رسمي ُنشر في
بيان
في
��ار
ش
أ
قد
الكتالوني
وك��ان النادي
ّ
التاسع عشر من الشهر الحالي إلى تمديد اتفاق الرعاية مع

الخطوط الجويّة القطرية لمدة موسم واحد ،حتى  30حزيران
 ،2017علما ً بأ ّنه وضع شعار الخطوط الجويّة القطريّة على
قمصانه بعقد بلغت قيمته  30مليون يورو سنوياً.
وفي شأن م ّتصل ،أنفق برشلونة حتى اآلن  65.03مليون
يورو ،قيمة الصفقات التي أبرمها في موسم االنتقاالت الصيفيّة
الحالي ،بعد أن تعاقد مع البرتغالي آن��دري غوميش المنتقل
من فالنسيا مقابل  29.75مليون يورو ،وقلب الدفاع الفرنسي
صامويل أومتيتي من ليون الفرنسي مقابل  21.25مليون يورو،
والظهير الفرنسي لوكاس ديني من باريس سان جيرمان مقابل
 14.03مليون يورو.

ا�ستبعاد � 7س ّباحين رو�س من الأولمبياد
بات االتحاد الدولي للسباحة أ ّول اتحاد يستبعد رياضيّين روس على أساس المعايير
التي ُحدّدت من ِقبَل اللجنة األولمبيّة الدوليّة التي كلّفت االتحادات الدولية المختلفة بالفرز
ّ
المنظم للدولة الروسيّة
بين الرياضيّين الروس واستبعاد المتو ّرطين في فضيحة التنشيط
الذي كشفه تقرير ماكالرين في  18تموز الماضي.
ومن بين السبّاحين المستبعَدين فالديمير موروزوف ولوليا إفيموفا ونيكيتا لوبينتسيف،
الحاصلين على ميداليّات في أولمبياد  2012في لندن.
وكان موزوروف ،االختصاصي في سباقي  100و 50م سباحة ح ّرة وظهرا ً وبطل العالم 3
مرات في حوض صغير ،نال برونزيّة التتابع  4مرات  100م في لندن ،إلى جانب لوبينتسيف
الذي كان نا َل أيضا ً فضيّة التتابع  4مرات  200م في أولمبياد بكين  .2008ونالت إفيموفا،
بطلة العالم  4م ّرات في حوض كبير ،برونزيّة سباق  200م صدرا ً في أولمبياد لندن.
وت ّم سحب إفيموفا وميخائيل دوفغاليوك وناتاليا لوفتكوفا وأناستازيا كرابيفينا من
الئحة أوليّة من  387رياضياً ،وضعتها اللجنة األولمبيّة الروسيّة لمعاقبتهم سابقا ً بسبب
ّ
للمنشطات.
تناولهم
وت ّم اإلعالن أنّ موروزوف ولوبينتسيف وداريا أوستينوفا غير مؤهّ لين للمشاركة في
ريو بسبب ظهور أسمائهم في تقرير ماكالرين ،الذي ت ّم إعداده بنا ًء على طلب من الوكالة
ّ
المنشطات (وادا).
العالميّة لمكافحة
وبعد استبعاد  67رياض ّيا ً روس ّيا ً عن المشاركة في دورة األلعاب األولمبيّة من أصل 68
رياضيا ً اختارتهم اللجنة األولمبيّة الروسيّة ،في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة التحكيم
الرياضي في لوزان ،التي اعترفت بحق االتحاد الدولي أللعاب القوى باإليقاف الجماعي
أللعاب القوى الروسيّة في  21تموز الحالي ،فقد ارتفع عدد المستبعَ دين عن ريو  2016إلى
 74رياض ّيا ً روس ّيا ً من الئحة تض ّم  387رياض ّيا ً للّجنة األولمبيّة الروسيّة.

اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة
األولمبيّة اللبنانيّة رئيس االتحاد
اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم
ح��ي��در ،ف��ي مكتبه ،رئيس اللجنة
األولمبيّة الفلسطينيّة رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل
ال��رج��وب ،ف��ي زي���ارة خ��اص��ة ،ت ّم
البحث خاللها ب��ش��ؤون الرياضة
ال��ع��رب��يّ��ة بشكل ع��ام وك���رة القدم
العربيّة واآلسيويّة بشكل خاص.
ال����رج����وب ح���ي���در في
ووض�����ع
ّ
نتائج زيارته القصيرة إلى لبنان،
والتي اجتمع خاللها مع الفعاليّات
الرياضيّة الفلسطينيّة في مسعى
لل ّم الشمل وتأمين الرعاية والدعم
ال�لازم��ي��ن ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��ري��اض��ة
الفلسطينية في ال��خ��ارج ،وتط ّرق
ال��ب��ح��ث ف���ي ان��ت��خ��اب��ات أع��ض��اء
مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
ع��ن ق���ارة آس��ي��ا ،وال��ت��ي سيكون
كونغرس االتحاد اآلسيوي المقبل
في الهند مسرحها ،حيث ت ّم التوافق
بينهما ع��ل��ى دع���م ن��ائ��ب رئ��ي��س
االت��ح��اد اآلس��ي��وي ون��ائ��ب رئيس

االت��ح��اد القطري سعود المهندي
ّ
المرشحين للمقاعد الثالثة
كأحد
المخصصة لقارة آسيا في مجلس
ّ
االتحاد الدولي لكرة القدم.
وأعرب الطرفان« ،أنّ هذا التأييد
للترشيح القطري ما هو إلاّ نتيجة
للدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر
على صعيد ك��رة القدم اآلسيويّة،

ّ
محط
خصوصا ً وأنّ قطر ستكون
أنظار العالم في العام  2022عندما
ستستضيف كأس العالم لكرة القدم
على أرض��ه��ا ،وم��ا تأييد ترشيح
المهندي إلاّ وجه من وجوه التأييد
والدعم إلقامة كأس العالم في قطر،
والتأكيد على حتميّة نجاح هذا
الحدث».

في الثواني األخيرة .وبذلك تأهّ ل
الفريقان إلى مصاف نوادي الدرجة
الثانية.
ق��اد المباراة الح ّكام الدوليّون
بول سقيم وطوني خوري واألردني
محمد فوزي ،وراقبها عضو اللجنة

خالل زيارته إلى مدينة أبوجا النيجيريّة ،وفي ضوء
المستويات المتقدّمة للكرة األفريقية في المحافل العالمية،
أعرب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السويسري
جياني إنفانتينو« :أعتقد بأ ّنه في كأس العالم ،2026
يجب أن يشارك  40منتخباً ،ومن بين المقاعد الثمانية
اإلضافيّة ،يجب أن تحصل أفريقيا على مقعدين على
األقل» .وحال ّياً ،يشارك  32منتخبا ً في العرس العالمي،

كساب.
الفنيّة سهيل ّ
وف��ي ختامها و ّزع األمين العام
ال��م��ح��ام��ي ف����ارس وم��ي��ن��ا ووه��ب��ة
الميداليّات على الالعبين ،كما سلّم
المحامي فارس كابتن الفريق الفائز
كأس البطولة.

وتوجه إنفانتينو إلى العاصمة
بينها  5منتخبات أفريقيّة.
ّ
النيجيريّة في زيارة ليومين ترافقه األمينة العا ّمة الجديدة
للفيفا ،السنغالية فاطمة سامورا ،المسؤولة السابقة عن
برنامج األمم المتحدة للتنمية في أفريقيا الغربيّة.
وخالل زيارته ،التقى إنفانتينو مع رؤساء  18ا ّتحادا ً
إفريقياً ،كما حضر المباراة النهائيّة في دورة خاصة
بمنتخبات الشباب.

تمثال ل�سواريز تخليد ًا لم�سيرته الكرويّة

فينسيوس أمل البالد في الرماية بالقوس.
وحمى العشرات من رجال الشرطة الشعلة طوال مسيرتها
في المدينة ،لمنع أيّ مشادّات أو مشاكل قد تحدث ،بعد أن
انتشرت بعض الحمالت على مواقع التواصل االجتماعي بأنّ
البعض سيحاول إطفاء الشعلة.
وحاول أحد األشخاص سرقة الشعلة خالل جولتها في مدينة
غوارولوس في ساو باولو ،لكن الشرطة سارعت إلى اعتقاله.
يُذكر أنّ الشعلة بدأت جولتها في البرازيل ابتدا ًء من  3أيار
الماضي من مدينة برازيليا ،بعد أن وصلتها من سويسرا،
وستستمر حتى تصل إل��ى مدينة ري��و دي ج��ان��ي��رو ،التي
ستحتضن البطولة الرياضيّة األكبر في العالم.

حيدر وال ّرجوب يتباحثان
في �ش�ؤون كرويّة فل�سطين ّية و�آ�سيويّة

أح���رز ف��ري��ق األنطونية بعبدا،
التابع للجامعة األنطونية ،لقب
بطولة لبنان ألندية الدرجة الثالثة
بكرة السلّة للرجال ،بعدما حسم
ال��دور النهائي بنتيجة  ،1 – 2إثر
فوزه في المباراة النهائيّة الثالثة
والحاسمة على فريق مزيارة بنتيجة
( 63 – 65األشواط – 24 ،10 – 8
 ،)63 – 65 ،43 – 42 ،26والتي
أُج��ري��ت بينهما على ملعب ن��ادي
المركزيّة في جونية بحضور جمهور
كبير تقدّمه األمين العام لالتحاد
اللبناني لكرة السلّة المحامي غسان
فارس ،وأمينة سر نادي األنطونية
بعبدا زينة مينا ،وأمين سر نادي
مزيارة المحامي ريكاردوس
وهبه.
فن ّيا ً ج��اءت ال��م��ب��اراة حماسيّة
وندّية ،حيث تعادلت فيها األرق��ام
أكثر من مرة قبل أن يتم ّكن الفريق
ال��ب��ي��روت��ي م��ن حسمها لصالحه

لمصلحة منتخب األرز .وكان مارك
مسجل للبنان بـ 13
الخوري أفضل
ّ
نقطة ،وأض��اف ن��ادي الهاشم 11
نقطة من بينها  3ثالثيات من أصل

 ،5وعادل رزق وسامي غندور 10
نقاط لك ّل منهما ،وسليم عالء الدين
 9نقاط ،وعلي منصور  8نقاط مع
 11متابعة.

�إنفانتينيو� 8 :أندية �أفريقية
في مونديال 2026

و�صول ال�شعلة الأولمب ّية �إلى �ساو باولو
ع�ش ّية الأولمبياد ت�صل �إلى ريو دي جانيرو
بعد رحلة استمرت  82يوما ً داخل البلد الالتيني ،وقبل 11
يوما ً من بدء دورة األلعاب الصيفيّة (ريو  ،)2016وصلت أمس
الشعلة األولمبيّة إلى مدينة ساو باولو ،العاصمة االقتصادية
للبرازيل ،وتج ّول حاملوها في المناطق المه ّمة في المدينة حتى
وصلت على دراجة هوائيّة إلى شارع باوليستا الشهير ،حيث
قامت إحدى الفرق الموسيقيّة بالمشاركة في االحتفال بها في
الهواء الطلق .وشارك في االحتفال خمسة من العبي األكروبات،
بتشكيل الحلقات األولمبيّة الـ ،5أحد أهم شعارات البطولة.
وشاركت  260شخصية في حمل الشعلة األولمبيّة في مدينة
ساو باولو األكثر تعدادا ً للسكان في البرازيل ،ومن أبرزهم
العبة التنس البرازيليّة المعتزلة ماريا إستر بوينو ،وماركوس

15

ومن المق ّرر أن تصل الشعلة لمدينة ريو في الرابع من آب
القادم (عشيّة انطالق البطولة) ،لتطوف شوارع المدينة حتى
تصل إلى استاد ماراكانا األسطوري ،حيث سيت ّم إشعال المرجل
األولمبي.
وبذلك تكون الشعلة قد طافت في  300مدينة و 27والية
في البلد الالتيني األكبر مساحة خالل  95يوماً ،وهو ما يوازي
حوالى  20ألف كيلو متر (أي أكثر من  10آالف ميل).
والجدير ذكره أنّ ديلما روسيف ،رئيسة البالد الموقوفة عن
أداء مها ّمها مؤ ّقتاً ،حرصت على استقبال الشعلة عند وصولها
من سويسرا.

الأن�صار في �صدارة
بطولة لبنان لل�شطرنج
انفرد نادي األنصار بصدارة بطولة لبنان للشطرنج ألندية الدرجة األولى
بعد انتهاء الجولة الرابعة ،وذلك بعد تحقيقه فوزه الرابع على التوالي ،على
حساب بيروت للتنمية ،ليصبح رصيده  8نقاط كاملة .ويأتي نادي هومنتمن
أنطلياس في المركز الثاني بـ 7نقاط ،بعد فوزه في هذه الجولة على النادي
الرياضي ،ث ّم يليه في المركز الثالث أنترانيك أنطلياس برصيد  5نقاط ،بعد
فوزه على الجيش اللبناني .وفي بقيّة نتائج الجولة الرابعة ،فاز الفرير
على متخ ّرجي االتحاد السوفياتي ،وإحياء الرياضة ذوق مكايل على األهلي
صيدا.
وتأخذ نسخة العام الحالي من البطولة طابعا ً مميّزاً ،إذ حشدت لها األندية
أفضل الالعبين ،فتعاقد األنصار مع األستاذ الدولي الكبير من أوكرانيا يوري
فوفك ،ليدعم ترسانته المحليّة المتم ّثلة بفادي عيد ،وعمرو الجاويش ،وفيصل
خيرالله وعبد العزيز المحمود ،وجميعهم من أبطال لبنان ،ويضاف إليهم
نصار ومحمود معصراني .بالمقابل ،استقدم الهومنتمن
إيلي أسمر ومروان ّ
من أرمينيا األستاذ الدولي الكبير أفديك غريغوريان ،والسلوفاكي من أصل
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لبناني كريستوفر عيد ابن األستاذ الدولي فادي عيد ،ورصيده
ّ
نقطة ،على أمل انتزاع اللقب الذي ح ّققه سابقاً .كما تعاقد هومنتمن مع فادي
عيد لتدريب الالعبين المنتسبين للنادي ،حيث يشرف على أكاديمية التدريب
في أنطلياس التابعة له.
ودعم نادي أنترانيك صفوفه بالالعبين الياس نادر وجوني أنطونيوس،
وأبقى على األس��ت��اذ ال��دول��ي الكبير نيكوالي ليغي الفرنسي من أصول
أوكرانيّة.
وكان لمصر أيضا ً دور في التنافس عبر األستاذ الدولي حاتم إبراهيم ،الذي
يشارك مع نادي الفريرـ فرن الشباك على الطاولة األولى.
وتستمر البطولة حتى  31تموز الحالي في نادي أنترانيك حرش تابت،
بمعدّل جولة واحدة في اليوم مدّتها أربع ساعات .ويقود المباريات الحكم
الدولي شحادة أبو نمري ،ويعاونه إيلي هوليشيان ،وحبيب خليل وشارل
كيله على الكومبيوتر.

أُزيحت الستاره أمس عن تمثال
خاص بالالعب األوروغواياني لويس
سواريز في مدينة سالتو «مسقط
رأس��ه» ،والتي تبعد  500كيلومتر
عن مونتفيديو عاصمة األوروغواي.
وت ّم تصميم التمثال ليُضاهي الحجم
الطبيعي ل�ّل�اّ ع��ب ،م��رت��دي��ا ً قميص
منتخب أوروغواي ورافعا ً يده اليمنى
والكرة بين قدميه.
وصنع التمثال من خ��ام المرمر
ُ
بيد الفنان األوروغ��واي��ان��ي ألبرتو
سارافيا ،ال��ذي سبق وصنع تمثاال ً
مشابها ً للاّ عب ال��راح��ل أليسيدس
غيغيا ،صاحب هدف الفوز التاريخي
ل�ل�أوروغ���واي ع��ل��ى ال��ب��رازي��ل في
المباراة النهائيّة لبطولة كأس العالم

 1950في ري��و دي جانيرو .وقام
سارافيا أيضا ً بنحت تمثال للمغ ّني
األرجنتيني الراحل كارلوس غارديل
بمدينة مونتفيديو.
وأ ّك����د ال��ف��ن��ان األوروغ���واي���ان���ي،
أنّ ه��ن��اك اح��ت��م��االت لقيامه بعمل
مشروعات فنيّة مشابهة لرياضيّين
آخرين ُولدوا في مدينة سالتو ،مثل
العب الكرة إيدنسون كافاني ،والد ّراج
فيديريكو موريرا والعب التنس بابلو
كويفاس.
م���ع اإلش������ارة إل����ى أنّ ت��م��ث��اال ً
ل�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي،
ت��� ّم تدشينه ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي في
األرجنتين ،وكذلك سيُصار إلى إقامة
نصب خ��اص بالالعب البرتغالي

كريستيانو رون��ال��دو ف��ي جزيرة
ماديرا ،حيث مسقط رأسه ،علما ً بأنّ
متحفا ً يحمل اسمه ت ّم تدشينه منذ
أيام الفندق الذي يحمل اسمه أيضا ً
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أ ّم��ا في بالدنا ،فالمشهد مختلف
تماماً ،فالالعبون الكبار يتأ ّلقون
ويعتزلون ،ث ّم يرحلون عن هذه الدنيا
«وال مين شاف وال مين دري» ،حتى
أ ّنهم ال ينعمون في حياتهم بحفل
تكريمي يليق بما قدّموه في خدمة
ّ
وطنهم على الصعيد الرياضي.
ال تسألوا بعد اليوم ،لماذا لبنان
يتراجع على سلّم الترتيب الدولي
الخاص بالفيفا ،فمن ال يحترم ماضيه
لن يرحمه المستقبل.

جو �ألن من ليفربول �إلى �ستوك �سيتي
ذكر الموقع الرسمي لنادي ستوك سيتي ،أنّ الالعب
الويلزي جو ألن الذي تأ ّلق في يورو  2016وقاد منتخب
بالده إلى نصف النهائي ،بلغ ثمن التعاقد معه لخمس
سنوات  13مليون جنيه أسترليني .واعترف العب ستوك
الجديد بأنّ األمور تح ّركت بسرعة بعد جلسة المفاوضات
األولى في عطلة نهاية األسبوع الماضي.
وقال المدير التنفيذي لستوك سيتي ،طوني سكولز ،في
تصريح للموقع الرسمي للنادي« :جو العب ،كان يرغب
مارك (هيوز ،المد ّرب) في التعاقد معه منذ فترة» ،مضيفاً:

«كان يتعيّن علينا التح ّرك بسرعة لحسم الصفقة ،ولك ّننا
سعداء بنجاحنا في إبرامها».
من جهته ،قال ألن الذي لم يلجأ مد ّرب ليفربول األلماني،
يورغن كلوب ،كثيرا ً إلى خدماته الموسم الماضي« :كنت
متح ّمسا ً للغاية عندما سمعت بأنّ النادي مهتم بخدماتي،
ولم يكن قرار االنضمام إلى صفوفه صعبا ً بالنسبة لي».
والتحق ألن بزمالئه الجدد أمس الثالثاء في أورالندو
بوالية فلوريدا األميركيّة ،حيث سيخوض الفريق مباراة
وديّة ض ّد أورالندو سيتي اليوم.

حمدان محا�ضر ًا في االتحاد الآ�سيوي
لل�صحافة الريا�ض ّية
اختارت اللجنة التنفيذيّة في االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضيّة الزميل وفيق حمدان من بين المحاضرين
اآلسيويّين الذين سيتو ّلون إلقاء محاضرات في دورات وندوات االتحاد ،التي ّ
ينظمها ويشرف عليها االتحاد في
مختلف أرجاء القارة الصفراء.
وجاء اختيار حمدان ،خالل الجلسة التي عقدتها اللجنة برئاسة محمد قاسم في العاصمة النيباليّة كاتماندو،
بنا ًء على ترشيح جمعيّة المح ّررين الرياضيّين للزميل حمدان ،حيث أشادت اللجنة باإلجماع بالسج ّل الشخصي
المميّز له ،باإلضافة إلى تاريخه الساطع في عالم الساحرة المستديرة.

