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الرياضة اللبنانية

رابطة ميالن في لبنان :جهد ونشاط ...فشهادة والدة رسـ
تبرز في لبنان رابطة مشجعي ميالن التي حصلت على شهادة رسمية
من ادارة النادي االيطالي كمكافأة على جهدها ونشاطها في كل ما يتعلق
بشؤون الـ«روسونيري» .الالفت ان رابطة لبنان هي االولى عربيًا مليالن
والثانية في آسيا بعد رابطة اندونيسيا
ال تخفى على أحد الشعبية الكبيرة
ال� � �ت � ��ي ي� �ح� �ظ ��ى ب � �ه� ��ا ن � � � ��ادي م� �ي�ل�ان
اإليطالي ،فهو النادي األكثر تتويجًا
ف ��ي ال �ع��ال��م ب��ال �ب �ط��والت ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
(القارية) بثمانية عشر لقبًا ،ويقبع
في املركز الثاني خلف ريال
مدريد االسباني بعدد ألقاب
امل �س��اب �ق��ة األوروب � �ي� ��ة األه� ��م،
دوري أبطال أوروب��ا ،بسبعة
أل �ق��اب (ح �ص��د خ�م�س��ة منها
ف� ��ي آخ � ��ر  25س� �ن ��ة) وك ��ذل ��ك
ثانيًا في عدد ألقاب ال��دوري
االي� �ط ��ال ��ي ب �ع ��د ي��وف �ن �ت��وس
( 18ل �ق �ب��ًا) .م �ي�ل�ان ض ��م منذ
ن�ش��أت��ه ف��ي  1899الكثير من
ال �ن �ج��وم واألس ��اط� �ي ��ر ال��ذي��ن
زخرت بهم مالعب كرة القدم
(ف � ��ان ب ��اس�ت�ن ،ش�ي�ف�ت�ش�ن�ك��و،
م��ال��دي�ن��ي ،ب��اري��زي ،ن ��وردال،
وي ��اه ،اب��راه�ي�م��وف�ت��ش ،ك��اك��ا،
ال� � ��خ  ،)..ف � �ك� ��ان ذل� � ��ك س �ب �ب��ًا
اض� ��اف � �ي� ��ًا ف � ��ي ازدي� � � � � ��اد ع ��دد
أبدى نائب رئيس نادي
ج �م��اه �ي��ر إي .س � ��ي .م �ي�ل�ان
غالياني
ميالن أدريانو
ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ال � ��ى أك� �ث ��ر م��ن
 130م �ل �ي��ون م �ش �ج��ع .ول �ك��ن
(الصورة) اعجابه
الالفت ك��ان ان تصبح رابطة
بالعمل الذي تقوم
تضم بضعة آالف في لبنان،
به الرابطة في لبنان
ّ
رس�م� ّ�ي��ة ،أي معترف بها من
وسلم رئيسها عباس
النادي االيطالي أنها الرابطة
ّ
حلباوي األوراق الرسمية
الرسمية للفريق في لبنان.
ّ
ّ
وبطاقات عضوية
وت��أس �س��ت راب �ط ��ة م�ش��ج�ع��ي
التي
االنتساب للنادي
ميالن ف��ي لبنان (AC Milan
تتيح ألي ّ
لبناني
مشجع
 )Fans in Lebanonف��ي العام
 2007م� ��ن خ� �ل��ال م �ج �م��وع��ة
ان يكون فردًا من عائلة
ميالن حول العالم ،وهو تعشق ال �ن��ادي ال�ل��وم�ب��اردي،
ّ
وك �ب��رت ش�ي�ئ��ًا فشيئًا لتضم
الشعار الذي يتبناه
آالف املشجعني م��ن مختلف
الفريق االيطالي.
امل � �ن� ��اط� ��ق ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة وم� ��ن
م�خ�ت�ل��ف ال �ط��وائ��ف .وال �ه��دف
ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ل � �ه � ��ذه ال ��راب � �ط� ��ة
ه ��و م �ت��اب �ع��ة اخ� �ب ��ار ال �ن ��ادي
وت �ش �ج �ي �ع��ه م �ح �ل �ي��ًا أو ال �س �ف ��ر ال ��ى
ميالنو ملتابعة مبارياته باالضافة
ال� � � ��ى م � �ح � ��اول � ��ة اس � �ت � �ض� ��اف� ��ة ب �ع��ض
نجومه في لبنان (الهولندي اورب��ي
اي �م��ان��وي �ل �س��ون) وال� �ق� �ي ��ام ب��أن�ش�ط��ة
ت � �ح � �م� ��ل اس � � � ��م ال� � �ف � ��ري � ��ق االي � �ط� ��ال� ��ي

ك ��امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي دورات ك � ��رة ال �ق ��دم
وت � �ع ��ري ��ف م� �ش � ّ�ج� �ع ��ي ال� �ل� �ع� �ب ��ة ع �ل��ى
ال � �ن � ��ادي االي� �ط ��ال ��ي وال � �ت� ��واص� ��ل م��ع
ال�ل�اع� �ب�ي�ن واس� ��اط � �ي� ��ر ال� �ف ��ري ��ق ع�ب��ر
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي حيث

قام العديد منهم بـ « »Followلعنوان
الرابطة على « »Twitterو«»Instagram
(اليساندرو نيستا ،فرانكو باريزي،
ن��اي �ج��ل دي ي� ��ون� ��غ ،أن� ��دري� ��ا ب��ول��ي)
ب��االض��اف��ة ال��ى ال �ل �ق��اءات ال��دوري��ة ما
بني أعضاء الرابطة ملشاهدة مباريات
الفريق (حوالي  400مشجع اجتمعوا
ملشاهدة مباراة برشلونة) ومناقشة
ّ
ّ
تضم
اح ��وال ال�ف��ري��ق ،إذ إن ال��راب�ط��ة
ّ
مشجعني عريقني للفريق االيطالي
(ج� �ي� �ل� �ي ��و وم � � ��اري � � ��و زي� � � �ن � � ��ون ،ع �ل��ي
خ��ري �ب��ان��ي ،ن �ع �م��ة ال� �ح� �ن ��ون ،ح�س�ين

قليط ،حسن عالمة ،عباس حلباوي،
ح �س�ين ف ��رح ��ات ،ه� ��ادي أب ��و ح �س��ان،
ح �م ��زة ح� �م ��ود ،ت �ي �ي��ري خ �ل �ي �ف��ة ،ري��ا
زوين وغيرهم).
وب �ع ��د ت �ك��ات��ف ال �ج �ه��ود وال �ت��واص��ل
امل �س �ت �م��ر ،واف � ��ق م �ي�ل�ان ع �ل��ى اع �ط��اء
ّ
«الرسمية»،
الرابطة ف��ي لبنان صفة
لتحقق بذلك انجازًا لكونها الرابطة
ال �ع��رب �ي��ة االول� � ��ى ل �ـ«ال ��روس ��ون �ي ��ري»
واآلس�ي��وي��ة الثانية بعد اندونيسيا.
ول��م تكن الرحلة سهلة لتحقيق هذا
االنجاز ،لكون املعامالت التي يتبعها

ال �ن��ادي االي�ط��ال��ي ت�ص� ّ�ع��ب ك�ث�ي�رًا من
م �ه �م ��ة االش� � �خ � ��اص ال � ��ذي � ��ن ي� �ن ��وون
ت��أس�ي��س راب �ط��ة للفريق ف��ي أي بلد،
اذ يشترط النادي حصول انتخابات
الختيار رئيس الرابطة ونائبه وأمني
ال � �س ��ر و 7م �س �ت �ش ��اري ��ن ب ��االض ��اف ��ة
ال� � ��ى دف� � ��ع رس � � ��وم س� �ن ��وي ��ة ل �ل �ن ��ادي
ف��ي اي�ط��ال�ي��ا وال �س �ف��ر ال ��ى ه ��ذا البلد
ل�ح�ض��ور ان�ت�خ��اب��ات هيئة مشجعي
ً
ال� �ن ��ادي ،ف �ض�لا ع��ن ال �ق �ي��ام بأنشطة
دوري��ة تفيد سمعة النادي االيطالي
وارس ��ال� �ه ��ا ت �ب��اع��ًا ال� ��ى م �ق��ر ال �ن ��ادي

أصبحت الرابطة النادي اللبنانية جزءًا من الرابطة املركزية (أتا كيناري ــ أ ف ب)

غالياني
معجب
بالرابطة

كرة الصاالت

خسارة منتخب الفوتسال قبل انطالق التصفيات األحد
خ� �س ��ر م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل � �ك ��رة ال� �ق ��دم
ل�ل�ص��االت ام ��ام ن�ظ�ي��ره امل��ال �ي��زي ،4-3
ف ��ي ث��ان �ي��ة م �ب��ارات �ي��ه ال��ودي �ت�ي�ن ال�ت��ي
أق�ي�م��ت ف��ي ق��اع��ة «ن �ي�لاي س �ت��ادي��وم»
على ه��ام��ش معسكره ف��ي ك��واالم�ب��ور
اس� �ت� �ع ��دادًا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ت�ص�ف�ي��ات
منطقة غرب آسيا املؤهلة الى نهائيات
كأس آسيا  ،2014والتي تنطلق االحد
في العاصمة املاليزية وتستمر حتى
 12الشهر الحالي.
وك��ان��ت امل �ب��اراة مناسبة مل��درب لبنان
االس � �ب� ��ان� ��ي ب� ��اك� ��و اراوج � � � � ��و إلش� � ��راك
وقت ممكن ،من
الالعبني الجدد ألكبر ٍ
أج��ل منحهم الخبرة ال�ض��روري��ة على
ال�س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،ف �ش��ارك محمد اب��و
زي��د واح �م��د خ�ي��ر ال��دي��ن م�ن��ذ ال�ب��داي��ة
ال ��ى ج��ان��ب م�ص�ط�ف��ى س��رح��ان وع�ل��ي
الحمصي.
وم ��ع دخ� ��ول االس��اس �ي�ي�ن ع �ل��ى ال�خ��ط
تمكن املنتخب اللبناني م��ن تسجيل
ه ��دف�ي�ن ب ��واس� �ط ��ة س� ��رح� ��ان وم �ح �م��د

منتخب لبنان لكرة الصاالت

قبيسي ،اال أن املاليزيني تمكنوا من
إدراك التعادل قبل نهاية الشوط االول
ث ��م أض ��اف ��وا ه ��دف�ي�ن آخ ��ري ��ن ،ف�ت��أخ��ر
لبنان  4-2قبل  5دقائق على النهاية،
ّ
ق�ب��ل ان ي�ق��ل��ص ح�س��ن زي�ت��ون ال�ف��ارق،
ث ��م أه � ��در ع �ل��ي ط�ن�ي��ش ف��رص��ة إدراك
التعادل من ركلة مباشرة من حوالى
ستة أمتار احتسبت بعد خطأ سادس
إث ��ر مل�س��ة ي ��د ،ل�ك��ن ال �ح��ارس امل��ال�ي��زي
تصدى لها.
وك� ��ان� ��ت م � �ب� ��اراة أم � ��س آخ � ��ر ت �ج ��ارب
امل� � � ��درب ب ��اك ��و ال � ��ودي � ��ة ق �ب ��ل ان �ط�ل�اق
ال�ت�ص�ف�ي��ات ال �ت��ي ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ق��اع��ة
«ن�ي�لاي س�ت��ادي��وم» بمشاركة خمسة
م �ن �ت �خ �ب��ات ،ه ��ي إض ��اف ��ة ال� ��ى ل �ب �ن��ان،
م �ن �ت �خ �ب��ات ال �ك��وي��ت وق �ط��ر وال� �ع ��راق
وال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ح �ي��ث س �ي �ت �ع�ّي�نّ ع�ل��ى
«رج � � ��ال األرز» اح� �ت�ل�ال أح� ��د امل ��راك ��ز
الثالثة االولى لضمان إحدى البطاقات
املؤهلة الى نهائيات فيتنام.
(األخبار)

