8

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

رياضة

رياضة
ّ
اللبنانية
الكرة
ّ
ّ
العهداويون أنهم
يؤكد
منافسون في كأس االتحاد
اآلسيوي (عدنان الحاج علي)

ما قبل  17تشرين
األول  2019ليس
كما بعده« .زلزال»
ضرب لبنان على
جميع الصعد
االجتماعية
واالقتصادية
والمالية ،وكان
من الطبيعي أن
تطاول ارتداداته
الكرة اللبنانية .نادي
العهد ليس خارج
هذه المنظومة
الكروية التي تأثرت
بما تمر به اللعبة،
فكان ال بد من
مقاربة جديدة
للمستقبل ماديًا
وفنيًا

مقاربة جديدة في العهد للسنوات المقبلة

ترشيد الموازنة واالعتماد على الشباب
عبد القادر سعد

مرمر :أكثر من ثمانية العبين شباب يمكن االعتماد عليهم للمستقبل

ُ
نادي العهد بطل لبنان وآسيا .حامل
خـمـســة أل ـقــاب مــن أص ــل سـتــة ممكنة
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ع ـل ــى الـصـعـيــد
املحلي ،الــى جانب إح ــرازه لقب كأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـع ــام  2019ألول
ّ
محصلة
ـاد لبناني.
مــرة فــي تــاريــخ نـ ٍ
ّ
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـشــكــل عـنــوانــا
لتحضيرات فريق العهد لعام .2020
لكن واقــع الـحــال فــرض نظرة جديدة
وم ـقــاربــة مختلفة نـتــج مـنـهــا تغيير
كبير على صعيد األسماء في الفريق
األول.
حد ما أن يتم
إذا كان من الطبيعي الى ٍ
االستغناء عن األجانب الثالثة الذين
أح ــرزوا لقب كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي
مع الفريق ،بعد قرار االتحاد اللبناني
إلـغــاء الالعبني األجــانــب محليًا ،فمن
غير الطبيعي أن يستغني العهد عن
أربـ ـع ــة الع ـب ــن ل ـب ـنــان ـيــن لـيـحـتــرفــوا
فــي الـخــارج .فسخ العهد عقد العبيه
التونسي أحمد العكيشي والـســوري
أحـمــد الـصــالــح وأع ــار الـغــانــي عيسى
لناد من
يعقوبو .ال شك أنه قرار صعب ٍ
املفترض أن يدافع عن لقبه اآلسيوي،

ل ـك ــن ع ـ ـنـ ــوان الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـن ــادي
وكرامة الالعبني اللبنانيني فرض هذا
األم ــر كـمــا ي ـقــول رئ ـيــس ن ــادي العهد
تميم سليمان لـ«األخبار»« .استغنينا
عن العبينا األجانب بعد قرار االتحاد
اللبناني ،أما على الصعيد اآلسيوي،
فــا يـمـكــن تـحـ ّـمــل كـلـفــة ثــاثــة العبني
أج ــان ــب ل ـســت م ـب ــاري ــات ف ـق ــط» يـقــول
الــرئ ـيــس سـلـيـمــان« .ه ــذا ال يـعـنــي أن
مـ ـش ــارك ــة ال ـع ـه ــد ف ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلسيوي محصورة بالدور األول فقط
ومبارياته الست ،بل نحن منافسون
ّ
ون ــري ــد الـ ـت ــأه ــل .ل ـك ــن ال ي ـم ـكــن عـلــى
الصعيد األجنبي أن نحمل مسؤولية
واقــع بأكمله .ومن هنا ،كانت مقاربة
موضوع الالعب األجنبي .ورغم ذلك،
منافسون ،ولــو لم نجد أنفسنا
نحن
ّ
منافسني لكنا انسحبنا ولم نشارك».
ف ــي ظ ــل األزمـ ــة املــال ـيــة الـكـبـيــرة الـتــي
يمر بها لبنان ،من الطبيعي أن يكون
هـنــاك نـظــرة مختلفة ملــوازنــة الـنــادي
الـبـطــل« .حـتــى اآلن ،امل ــوازن ــة عـلــى ما
هي .الفارق الوحيد هو طريقة الدفع
أي بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،لـكــن فــي حــال
ب ـقــاء األم ـ ــور عـلــى م ــا ه ــي عـلـيــه فمن
الـطـبـيـعــي أن تـخـتـلــف األمـ ـ ــور .األه ــم

بالنسبة إلينا هو أن نكون صادقني
مــع العـبـيـنــا وال ن ـكــذب عـلـيـهــم .نريد
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـ ـن ــادي وف ــي الــوقــت
عينه متمسكون بالعبينا لكن ضمن
اإلم ـكــانــات امل ـتــوفــرة ،مــن دون إغــاق
ال ـب ــاب أمــام ـهــم ف ــي ح ــال كــانــت هـنــاك
عروض أفضل لهم .هذا ما حصل مع
الحارس مهدي خليل واملدافع خليل
خ ـم ـيــس واملـ ـه ــاجـ ـم ــن ربـ ـي ــع ع ـطــايــا
ومحمد قدوح .املسألة عرض وطلب».
على صعيد املــوازنــة ،هناك أمــوال في
النادي ،لكن السياسة التي ستعتمد
تـ ـه ــدف ال ـ ــى أن تـ ـخ ــدم ه ـ ــذه األمـ ـ ــوال
مــوازنــات النادي ألطــول فترة ممكنة،
ولتأمني مبدأ االكتفاء الذاتي واإليفاء
بااللتزامات التي ستلتزم بها اإلدارة»
ي ـخ ـتــم رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد حــديـثــه
لـ«األخبار».
من جهته ،يوافق مدير النادي محمد
ش ـ ــري مـ ــع فـ ـك ــرة املـ ـق ــارب ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة
ملـسـتـقـبــل الـ ـن ــادي .يـنـطـلــق ش ــري من
واقع البلد ومنه الى واقع اللعبة الى
جــانــب مسألة مـعـ ّـدل أعـمــار الالعبني
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــن« .األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ه ـ ــو الـ ــواقـ ــع
الـحــالــي الـصـعــب فــي لـبـنــان ،لـكــن في
ال ــوق ــت عـيـنــه ال يـمـكــن إغ ـف ــال مسألة

م ـ ـعـ ـ ّـدل األع ـ ـ ـمـ ـ ــار .ال ي ــوج ــد العـ ـب ــون
فــوق الـ ـ  31عــامــا باستثناء الـحــارس
ْ
م ـح ـمــد حـ ـم ــود .ل ـك ــن ه ـن ــاك عـ ــدد مــن
الالعبني تتراوح أعمارهم بني  29و31
ع ــام ــا ،كــأح ـمــد زريـ ــق وح ـس ــن دقـيــق
وهيثم فــاعــور ومحمد حـيــدر وربيع
ع ـطــايــا .وه ـن ــاك الع ـب ــون ف ــي أواس ــط
الـعـشــريـنـيــات كحسني الــزيــن وخليل
خـمـيــس وع ـلــي حــديــد وح ـســن منذر
ومحمد قدوح ووليد شور .وبالتالي
يجب التفكير بمستقبل الفريق ومنح
الفرصة لالعبني الشباب» يقول مدير
العهد لـ«األخبار».
«هـ ـن ــاك ش ـبــه إجـ ـم ــاع ع ـلــى أن فــريــق
الشباب في العهد ّ
قدم مستوى مميزًا
هذا املوسم ويعد بالكثير .فهو خاض
 19مـبــاراة فــي بطولة الـشـبــاب ،خسر
واح ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ال ـ ــدور امل ـن ـت ـظــم .أمــا
في ال ــدورة السداسية فحقق العالمة
ال ـكــام ـلــة ف ــي ع ـشــر م ـب ــاري ــات ،وأح ــرز
اللقب بعد طول غياب .هذا األمر سمح
ألكثر من العب من الشباب بأن يكون
أســاسـيــا فــي أول م ـب ــاراة لـلـفــريــق في

سليمان :الهدف هو
الحفاظ على النادي
وكرامة الالعبين
اللبنانيين

كأس االتحاد اآلسيوي .حسن سرور
ً
ومـحـمــد امل ـصــري م ـثــا .ه ــذا ال يعني
ان ـن ــا ال ن ـت ـعــاطــى م ــع كـ ــأس االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي كمنافسني .نحن فــي آسيا
ال ن ـق ــول إن ـن ــا س ـن ـحــرز ال ـل ـقــب أو لن
نـحــرزه .سنكافح لـلــوصــول الــى أبعد
ما يمكن الوصول اليه ،وهناك اقتناع
بــأنـنــا نستطيع ت ـجــاوز ال ــدور األول.
ً
أوال ،بسبب سهولة املجموعة ،وثانيًا
بسبب وجــود عدد كبير من الالعبني
الــذيــن أح ــرزوا اللقب املــوســم املاضي.
هناك مباراتان مفصليتان في نصف
نهائي غــرب آسـيــا حيث ال يستطيع
ال ـنــادي التغيير فــي لــوائــح الالعبني.
ـادث
إذا تـخـطـيـنــاهــم حـيـنـهــا ل ـكــل ح ـ ٍ
حـ ــديـ ــث» .ي ـق ــول شـ ــري ع ــن امل ـنــاف ـســة
اآلسيوية.
أما على الصعيد املادي ،فيتوافق رأيه
مع رأي رئيس النادي تميم سليمان
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ط ــريـ ـق ــة إدارة األمـ ـ ـ ــوال
امل ـ ــوج ـ ــودة« .هـ ـن ــاك أم ـ ـ ـ ــوال ،ل ـك ــن إذا
تصرفنا بها وفــق السياسات املالية
السابقة فهي ستتبخر في يومني في
ظ ــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة وعـ ــدم وج ــود
أفق مالي واقتصادي .وبالتالي يجب
أن ت ـك ــون ال ـس ـيــاســة مـخـتـلـفــة تـخــدم
الـنــادي فــي الـسـنــوات الـثــاث املقبلة»
يختم شري حديثه.
ف ـن ـيــا ،ال يـنـكــر امل ــدي ــر ال ـ ّف ـنــي لـلـفــريــق
باسم مرمر أن فريقه تأثر مع انتقال
أك ـثــر م ــن سـبـعــة الع ـبــن ال ــى ال ـخــارج
ب ــن أج ــان ــب لـبـنــانـيــن« .ل ـك ــن الـبـنـيــة
األســاسـيــة للفريق ال ت ــزال مــوجــودة،
وهناك العب نجم في كل مركز .الفارق
أن البدالء لم يعودوا موجودين ،لكن
األمــل يبقى في الشباب» يقول مرمر
لـ«األخبار».
«هـنــاك فــرصــة كبيرة لالعبي الفريق
ال ـش ـب ــاب ك ــي ي ـك ـت ـس ـبــوا ال ـخ ـب ــرة مــن
الالعبني الكبار .وهذا ما بدأ تطبيقه
منذ م ـبــاراة الـفــريــق مــع هــال القدس
الفلسطيني في افتتاح كأس االتحاد
اآلس ـ ـيـ ــوي .واألمـ ـ ــر امل ــري ــح أن العـبــي
الـ ـخـ ـب ــرة يـ ـتـ ـع ــاط ــون ب ــإي ـج ــاب ـي ــة مــع
الالعبني الشباب ويحاولون أن ينقلوا
خبراتهم إليهم .هناك أكثر من ثمانية
الع ـب ــن يـمـكــن أن ي ـكــونــوا أســاسـيــن
فــي املستقبل .محمد املـصــري ،حسن
س ــرور ،سعيد سعد ،جميل ابراهيم،
مـحـمــد ال ـح ـس ـي ـنــي ،ع ـلــي رضـ ــا ،علي
حـيــدر وســاجــد أم ـهــز .ه ــؤالء العـبــون
يمكن العمل عليهم لكي يـكــونــوا في
الفريق األساسي بعد سنوات» يشرح
الكابنت باسم.
«أم ــا عـلــى صـعـيــد املـنــافـســة آسـيــويــا،
ّ
أؤك ـ ــد أن ـنــا م ـنــاف ـســون ج ـ ّ
ـدي ــون.
فــأنــا
وهـ ـ ــذا ل ـي ــس ك ــام ــا ب ــل انـ ـط ــاق ــة مــن
واقــع ملموس ،فنحن نملك العناصر
املطلوبة .والدليل على ذلك ما حصل
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي م ــن امل ـ ـبـ ــاراة مع
ه ــال ال ـق ــدس .ب ــن ال ـشــوطــن تـحــدث
الالعبون فــي مــا بينهم بأنهم أبطال
آسـيــا ويـجــب أن يـقــدمــوا عــرضــا على
هذا املستوى ،فنزلوا وقلبوا النتيجة.
األســاس هو ما يريده الالعبون ،فإذا
أرادوا ال ـف ــوز وتـحـقـيــق االن ـت ـصــارات
فـهــم قـ ــادرون عـلــى ذل ــك» يختم مرمر
كالمه لـ«األخبار».
العهد يقارب املستقبل القريب برؤية
مختلفة .في السابق ،لطاملا قيل بأن
فريق العهد أخذ الكرة اللبنانية الى
مكان أكبر منها على الصعيد املالي،
ول ـحــق ب ــه ن ــادي ــا األنـ ـص ــار والـنـجـمــة
وإل ــى حــد مــا شـبــاب ال ـســاحــل .أم ـ ٌـر ال
ينكره رئيس الـنــادي تميم سليمان،
لكنه يجيب سريعًا «ك ــان ل ـ ّ
ـدي هدف
وحلم سعيت الــى تحقيقه وهــو لقب
كأس االتحاد اآلسيوي ،وقد تحقق».
كــام صحيح في مقابل عجز األندية
األخــرى عن تحقيق إنجازات مماثلة.
وهذا ما قد يفرض على جميع األندية
أن تقارب مستقبلها بطريقة مماثلة
ملا يقوم به العهد إن كان على الصعيد
املــالــي ،واأله ــم على صعيد االهتمام
بــالـفـئــات الـعـمــريــة واالع ـت ـمــاد عليها
لـتـكــون فــريـقــا أســاسـيــا فــي املستقبل.
ولعل األندية األخرى قد تكون مطالبة
ب ـط ــرح سـ ــؤال رئ ـي ـســي ع ـلــى نـفـسـهــا:
ٍ
ّ
ونهتم بالفئات
هــل نحن نقوم بذلك
ّ
العمرية؟
اإلجابة عند تلك األندية.
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ّ
اللبنانية
السلة

إيجابيات التغيير كثيرة

المنتخب جاهز للتصفيات

أيام قليلة تفصل
منتخب لبنان األول لكرة
السلة عن بدء التصفيات
ّ
المؤهلة إلى
المزدوجة
كأس آسيا للعبة .المنتخب فاز
الملك عبد
أخيرًا في دورة ُ
الله لكرة السلة التي أقيمت
في األردن ،وهو سيدخل
معسكرًا مغلقًا تحضيرًا
َ
للقاء ي العراق والبحرين
تواليًا في  21و 24شباط
الجاري ،في إطار النافذة
األولى من التصفيات.
ّ
المتجدد» يبدو
«المنتخب
بحالة ممتازة ،واإليجابيات
تبدو كثيرة
رفع املنتخب اللبناني لكرة السلة كأس
دورة امللك عبد الله الدولية ّ
الودية بعد
فــوزه على األردن فــي املـبــاراة النهائية
نهاية األسـبــوع .املنتخب فــاز في أربع
م ـبــاريــات م ــن أص ــل أربـ ــع خــاضـهــا ّفي
البطولةّ ،
مقدمًا مستوى مميزًا .وحقق
ّ
لبنان الفوز على كــل من البحرين (72
ـ  )64وع ـل ــى س ــوري ــا ( 87ـ  )75وعـلــى
الـ ـع ــراق ( 97ـ  )79ق ـبــل أن يـلـتـقــي في
النهائي مــع صــاحــب األرض ،املنتخب
األردني ،ويفوز عليه بنتيجة ( 71ـ )68
بعد مباراة متقاربة وصعبة.
امل ـه ــم خـ ــال هـ ــذه ال ـب ـطــولــة ال ــودي ــة أن
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب
جــو مـجــاعــص ومـســاعــده ج ــاد الـحــاج،
وق ــف عـلــى ج ـهــوزيــة الــاع ـبــن خــاصــة
ب ـعــد الـتـغـيـيــر الـكـبـيــر الـ ــذي ط ــرأ على
املـنـتـخــب .وه ــي امل ــرة األول ــى مـنــذ وقــت
طويل التي يلعب فيها منتخب لبنان
لكرة السلة من دون املدافع القوي جان
عـبــد ال ـنــور ال ــذي أع ـلــن اع ـتــزالــه اللعب
دوليًا ،وفادي الخطيب الذي اعتزل في
عام  ،2017إضافة إلى أمير سعود الذي
لعب لفترة طويلة مع املنتخب ،وكذلك
أحمد ابراهيم وباسل بوجي وغيرهم...
إدارة املـنـتـخــب وج ـه ــازه الـفـنــي أرادت
دخــول مرحلة بناء جــديــدة ،خاصة أن
مـبــاريــات التصفيات اآلسـيــويــة سهلة

جـ ـدًا ع ـلــى ال ـ ــورق ب ـمــواج ـهــة الـبـحــريــن
والعراق والهند ،وبالتالي يمكن العمل
على تحضير منتخب جديد قادر على
ً
املنافسة القارية مستقبال ،والتأسيس
مــن أج ــل الــوصــول إل ــى نـهــائـيــات كــأس
العالم بعد خيبة العام املاضي.
وفي دورة األردن بدا املنتخب متجانسًا
ّ
يضم
وقــادرًا على املنافسة ،خاصة أنه
مزيجًا من الالعبني الشباب املوهوبني،
وآخــريــن مــن أصـحــاب الـخـبــرة الكبيرة
فــي ك ــرة الـسـلــة اآلس ـيــويــة .وك ــان الفـتــا
خالل هذه البطولة أداء «الوحش» علي
وشارك
حيدر الذي ّقدم
مستوى مميزًا ّ
ّ
مجنس
كــاعــب ارت ـك ــاز فــي ظ ــل غ ـيــاب ّ
املنتخب آتــر مــاجــوك .ومــن املـتــوقــع أن
يكون لحيدر دور أســاســي فــي املرحلة
املقبلة نظرًا إلــى مستواه املميز دفاعًا
وهجومًا ،خاصة أن معدله التهديفي
كــان مرتفعًا ج ـدًا فــي األردن .ويساعد
حـ ـ ـي ـ ــدر فـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــزه الـ ـ ــاعـ ـ ــب ج ـ ـيـ ــرار
ح ــدي ــدي ــان الـ ــذي س ـي ـكــون ل ــه دور إلــى
جانب آتر ماجوك أيضًا ،الذي سيكون
حاضرًا خالل التصفيات.
وب ـ ــدوره ق ــدم وائـ ــل عــرق ـجــي مـسـتــوى
جيدًاّ ،
وعبر عن رضاه عن هذا املنتخب،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه ي ـل ـعــب كـ ــرة س ـلــة مـمـتـعــة
وسلسة ،وهــذا ما يــدل على االنسجام

قدم المنتخب أداء
مميزًا في بطولة
األردن وفاز في
جميع مبارياته

حــاسـمــا فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة خاصة
عـ ـن ــد خـ ــط الـ ــرم ـ ـيـ ــات الـ ـث ــاثـ ـي ــة .وم ــن
ً
األسماء املتوقع منها الكثير مستقبال
هو كريم عز الدين الذي ال يزال مطالبًا
برفع مستواه أكثر لكي يساعد املنتخب
خ ــال الـتـصـفـيــات ،خــاصــة أن ــه يمتلك
مــوهـبــة كـبـيــرة ،وه ــو ق ــادر عـلــى شغل
مركز الجناح «غارد» بالشكل املطلوب،
كما أنه يجيد االختراقات تحت السلة.
ومن الالعبني الذي سيقدمون اإلضافة
أيضًا هو باتريك بو عبود الذي يمتلك
الخبرة الكافية ملساعدة الفريق ،وهذا
ما أظهره في األردن.
ومـ ــن ال ـن ـق ــاط امل ـض ـي ـئــة بــالـنـسـبــة إلــى
منتخب لـبـنــان الــاعـبــان كــريــم زيـنــون
وال ـق ــائ ــد إي ـل ــي رس ـت ــم الـ ـل ــذان يـلـعـبــان
بروح قتالية عالية داخل امللعب ،وهما
َ
قـ ــادران عـلــى التسجيل مــن املسافتني
البعيدة واملـتــوسـطــة ،كما أن دورهـمــا
ال ــدف ــاع ــي ي ـق ــدم ــان ــه ب ـ ـصـ ــورة ج ـي ــدة،
خ ــاص ــة رس ـ ـتـ ــم .وس ـي ـس ـت ـف ـيــد امل ـ ــدرب
م ـجــاعــص م ــن إي ـل ــي ش ـم ـعــون وعــزيــز
عـ ـب ــد املـ ـسـ ـي ــح لـ ـت ــوسـ ـي ــع الـ ـتـ ـب ــدي ــات
«روتيشني» خالل املباريات ،ومن أجل
إراحة الالعبني.
إذًا ه ـ ــي ت ـج ــري ـب ــة م ـض ـي ـئ ــة ملـنـتـخــب
لـبـنــان «امل ـت ـجـ ّـدد» فــي األردن ،سيكون
الـتــأسـيــس عليها فــي املعسكر املغلق
الـ ـ ــذي ي ـس ـبــق مـ ـب ــاري ــات ال ـت ـص ـف ـيــات،
على أمل أن يعود املجنس آتر ماجوك
وهــو بمستواه ،وأن ال يتأخر بدخول
األجواء مع املجموعة الجديدة.
ه ـ ــي ت ـص ـف ـي ــات س ـه ـل ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــورق،
وسـيـكــون املـنـتـخــب مـطــالـبــا بالظهور
بــالـصــورة املـطـلــوبــة خــاصــة أن ــه يلعب
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى أرض ـ ـ ـ ــه وب ــن
جماهيره.

المنتخب يصل اليوم
الكبير بني الالعبني .وسيكون عرقجي
مــرتــاحــا م ــع امل ـن ـت ـخــب ،ح ـيــث سـيـكــون
َ
بــإم ـكــانــه الـل ـعــب ف ــي امل ــرك ــزي ــن ( 1و)2
أي كصانع ألعاب وكالعب جناح ،في
ظــل وجــود صانعي األلـعــاب اآلخــريــن،
املـ ـمـ ـي ــز عـ ـل ــي مـ ـنـ ـص ــور (العـ ـ ـ ــب نـ ــادي
ّ
هوبس) ،واملتألق علي مزهر .وفي ظل
وج ــود هــذه األس ـمــاء الـثــاثــة ،سيكون
مركز صانع األلعاب ّ
مؤمنًا بالصورة
املطلوبة ،مع دعم كبير ملركز الجناح.
والالفت خالل البطولة كان أداء الالعب
الجديد جوزيف الشرتوني ،الذي كان

العبو المنتخب مع كأس البطولة في األردن (األخبار)

دعـ ــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـسـلــة
الـصـحــافــة واإلعـ ــام إل ــى امل ـشــاركــة في
استقبال منتخب لبنان لـلــرجــال عند
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن قـبــل ظهر
ال ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي صـ ــالـ ــون ال ـ ـشـ ــرف ال ـت ــاب ــع
ملطار رفيق الحريري الدولي في بادرة
تكريمية من وزيرة الشباب والرياضة
السيدة فارتينيه أوهانيان كيفوركيان
للبعثة .وسيكون في استقبال البعثة،
إلى جانب الوزيرة كيفوركيان ،رئيس
اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة أك ـ ــرم ح ـل ـبــي وأع ـض ــاء
االتـ ـ ـ ـ ّح ـ ـ ــاد وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ريـ ــاض ـ ـيـ ــون
وممثلون عن األندية.
(األخبار)

