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�سبيد بول �سكا للمحافظة على اللقب وال�ستعداد لال�ستحقاق العربي
مع بداية العد العك�شي النطالق بط�لة لبنان للكرة 

الطائرة، غدًا اجلمعة، بداأ اال�شتعداد مع انطالق ور�شة 

العمل الر�شمية لنادي �شبيد ب�ل �شكا البرتوين بطل 

لبنان، والذي جنح امل��شم املا�شي مع و�شيفه نادي 

ال�شبيبة تن�رين البرتوين االآخ��ر يف اع��ادة اللعبة اىل 

احلقبة الذهبية و�شمن �شل�شلة نهائية مميزة ومثرية 

والرونق  الذكريات واحلياة  واأع��ادت  مالأت املدرجات 

اىل اللعبة.

اأ�ش�س ع��ام 1970،  ال��ب��رتوين  ب���ل �شكا  ن��ادي �شبيد 

وجنح عام 2000 يف اح��راز لقب بط�لة الدرجة االوىل 

اأن��دي��ة  م�����ش��اف  ل��ي��ت��اأه��ل اىل  ال��ث��ال��ث��ة  ال���درج���ة  اأي  )ب( 

يف  ول��ي�����ش��ت��م��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  اأي  )اأ(  االوىل  ال���درج���ة 

خاللها  متكن  وق��د  مت�الية.  �شنة   13 ولفرتة  م�شافها 

و2012   2011 ع���ام���ي  ال���ذه���ب���ي  ل��ل��م��رب��ع  ال���ت���اأه���ل  م���ن 

لكن احل��ظ مل يحالفه. ويف ع��ام 2013 -2014 جنح 

الفريق اأخريًا يف اجتياز الت�شنيف والتاأهل اىل م�شاف 

احراز  االوىل. ويف عام 2017 متكن من  الدرجة  اأندية 

ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة االوىل يف ت��اري��خ��ه وك����اأول ن���ادي ب��رتوين 

للبط�لة،  الذهبي  ال�شجل  يف  ا�شمه  تخليد  يف  ينجح 

برتونية  ن���ادي  تناف�شت  املا�شية  الفرتة  يف  اأن��ه  علما 

وم��ن��ه��ا  االوىل  ال����درج����ة  ���ش��م��ن 

ال�شباب البرتون واأب�ل� البرتون 

اجناز  لكن  تن�رين،  وال�شبيبة 

ال���ن���ادي ال�����ش��ّك��اوي ت���راف���ق مع 

كربى  جماهريية  وقاعدة  ميزة 

جنحت يف اأن ت�شطع جمددا يف 

املالعب واملدرجات. وال �شك اأن 

ب�شمه  اأي�شًا  يتمّيز  ب���ل  �شبيد 

فئات عمرية ذك�را واناثا ولكل 

امل����ال���ي���د وي�������ش���م ال����ي�����م اأك����رث 

م��ن 120 الع��ب��ا والع��ب��ة يف وقت 

م��ن �شح،  ت��ع��اين  اللعبة  ك��ان��ت 

وه� بات البديل لغياب اللعبة 

عن معظم املدار�س، وللتذكري 

مل����ال���ي���د  ال������ذك�������ر  ف�����ري�����ق  اأن 

اح��راز  يف  جن��ح   2001-2000

اللقب هذا العام.

اللعبة  واب���ن  ال��ن��ادي  رئي�س 

وخ����ّري����ج����ه����ا خ���ل���ي���ل ك���ف����ري 

ال��ف��ري��ق  م��ي��زان��ي��ة  ي���ق����ل: »ان 

تكن  مل   2014  -  2013 ع���ام 

بينما  األف دوالر،  تتعدى 200 

 2017 ال���ف���ائ���ت  امل��������ش���م  يف 

ال��ع��ام ون��ظ��رًا لتدعيم  األ���ف دوالر، وه���ذا  ن��اه��زت 276 

���ش��ف���ف ال��ف��ري��ق وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ف��ق��د رفعنا 

�شي�شارك  وال��ذي  دوالر  األ��ف   300 اىل  فريقنا  ميزانية 

للمرة االوىل يف تاريخه يف بط�لة االندية العربية«.

بقيادة  اجلديد  للم��شم  فريقنا  »ت�شكيلة  واأ�شاف: 

األ��ي��ك، اإىل ال��الع��ب��ني القائد  امل����درب ال�����ش��رب��ي غ�����ران 

اديب كف�ري، غ�شان فار�س، اآدم خ�ري، نادر فار�س، 

ي��شف،  ج�  رزق،  ج�  ب��شلحة،  ي��شف  ال��ن��ار،  ايلي 

الربازيلي املجن�س،  ج�زف �شركي�س، كاي� معل�ف 

اأ�شلي طاني��س الربازيلي املجن�س، واالجانب امل�زع 

ال�����ش��رب��ي ف����الدو ب��ي��ت��ك���ف��ي��ك )احل���ائ���ز ب��ط���ل��ة االن��دي��ة 

)كرو�س(  اخللفي  ال�شارب  احل��ايل(،  للعام  االوروبية 

)ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان(  ج���زي��ه ميغيل ك��اك��ريي�����س غ���م��ي��ز 

)2،08م(،  ري��ك��اردو  ج�زيه  الربازيلي  ال��شط  والع��ب 

فيما غ���ادره ال��الع��ب��ان ال��ي��ا���س ف��ار���س وج���اك مينا اىل 

ال�شبيبة الب��شرية«.

وت��اب��ع: »ملعبنا ه��� ن��ادي ح��ام��ات وع��دد جمه�رنا 

يناهز 4 اآالف �شخ�س. وا�شتح�ذت البط�لة املا�شية 

ع�دة العافية اىل اللعبة بف�شل ادارة االحتاد ال�شابق 

ال�شديق جان همام  االوملبية  اللجنة  رئي�س  برئا�شة 

مي�شال  ل��الحت��اد  احل���ايل  الرئي�س  خلفه  م��ن  ونتمنى 

اأبي رميا واللجنة الكرمية اال�شتمرار بال�ترية عينها. 

لها  �شيك�ن  امل��شم  ه��ذا  بط�لة  ف��ان  وبرتجيحاتنا 

االن��دي��ة  ب��ني  ���ش��اري��ة  مناف�شة  و�شت�شهد  مم��ي��زة  ط��ّل��ة 

اأي�����ش��ا متم�شك�ن  ون���ح���ن  ال��ل��ق��ب،  ال��ط��احم��ة الح������راز 

اللقب. كما  اأخ��رى واحل��ف��اظ على  بتحقيق اجن���ازات 

ال���ن���ادي مع  ل��ل��م��رة االوىل يف ت���اري���خ  ان��ن��ا ���ش��ن�����ش��ارك 

االن��دي��ة  بط�لة  يف  تن�رين  ال�شبيبة  ن���ادي  ال��شيف 

العربية التي �شتقام يف ت�ن�س من 15 �شباط املقبل 

اأن نحقق ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة. وق��د  ح��ت��ى 26 م��ن��ه، واأم��ل��ن��ا 

كثفنا التمارين ا�شتعدادًا لهذا اال�شتحقاق مبعدل 9 

مترينات ولفرتة 6 اأيام يف اال�شب�ع وقد ن�شارك الحقًا 

االآ���ش��ي���ي��ة«.  االن��دي��ة  ب��ط���ل��ة  ال��ظ��روف يف  اذا �شمحت 

وعلى  نادينا  داعمي  �شكر  من  ب��ّد  »ال  ك��ف���ري:  وختم 

راأ���ش��ه��م ب��ل��دي��ة ���ش��ك��ا ورئ��ي�����ش��ه��ا ف���رج اهلل ك��ف���ري، 

�ش�مط  بيار  ملالكها  ال�شبع  ال�طنية  الرتابة  �شركة 

وال���داع���م���ني احل��ال��ي��ني وال�����ش��اب��ق��ني م���ن اأب���ن���اء ال��ب��ل��دة 

بالد  يف  والداعمني  وامل�ؤ�ش�شات  الق�شاء  و�شيا�شيي 

االغ����رتاب وخ��ا���ش��ة م��ن اأ���ش��رتال��ي��ا وال����الي���ات املتحدة 

وباال�شافة جلمه�ر النادي واجل�ار«.
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