
  فادي طنوس... 

  ....escrime ال ھيدا اسم ما فينا نذكروا ا مع

  كل شخص فينا موجود ھون تعامل مع فادي باي طريقة من الطرق... 

او نظم دورات او حّكم مباريات بجانبوا او كان شريك علم على ايديه او نافسوا بوقت من اوقات ا تيمّ 
باضافة 2ھل و اصدقاء فادي المتواجدين معنا اليوم للمشاركة بتأسيس و اط.ق ھل الرياضة معو... 

ادي و باسمو نھا اللعبة ا2حب على قلبو لف تببطولة لبنان الرسمية المفتوحة بفئة س.ح الشيش الي سمي
 سنة... 15الي كان بط. َخر 

بشجعنا و يحمسنا و عم  امتعودين نلعب بدون ما نسمعو مشكلنا عاشرنا فادي و تعلمنا قصص منو... 
ينصحنا. صوتوا كان ينسمع فوق كل دجيج المباريات و كلماتوا كانت تصيب بمح. و حتى كان يشجع 

عبين رح يبارزن بادوار التالية... كان ھدفوا ان يكون مستوى لعبة المبارزة بالف خير.  

سنة...  17ان بيتو التاني َخر لي كام.عب و حيطان ھالنادي بتشھد على قدوة فادي، نادي المون  سال 

كانوا يسمعوا حماسوا بالتمارين  و يتعلموا من م.حظاتو للت.ميذ... كانوا شاھدين على كل نقطة عرق نزلة 
  و اكيد شھدوا احلى لحظات انتصارات مع فادي الي ما خيب ظن الوثقوا فيه. منو 

  كان بالرياضة اذا مش اكتر. فادي كان بطل عن حق و حقيق... كان بطل بالحياة متل ما

 :نتبارز باسم فادي و لنربح بطولة باسم فادي ... و ما فينا نلعب الى على مبادىء فادينحنا اليوم جايين 

(احترام المتبادل... المنافسة الشريفة... اخ.ق الرياضية...) و افضل يربح... ھيدا ھو كان اسلوب 
  سنة. 15للفوز بھالبطولة خر طريقتوا السحرية  تكان يفادي و ھيد

اصحابوا و نلتزم فيا و خلوني باسمكن نوعد فادي قدام اھلوا و  بطلب من زم.ئي اعبين نتقيد بھالمبادىء
  انو رسالتوا ما وقفت ... بعدا مكافيي من خ.ل تاريخوا لفادي...

  عشقھا حتى الموت...  منرحب فيكن اليوم بعالم فادي و ببيتو التاني... لتتعرفوا عل اللعبة الي

كلنا ناطرين نصايحك يا فادي ھلك.... متل العادة... نوا ابطال المتلك الي بيھوو عل البيسة و السيف 
  بايدن ما بيموتوأ.... بدلوا خالدين.

  

  

  

  


