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نهائي كرة ال�صاالت في بطولة لبنان

هل �سيح�سم بنك بيروت �سل�سلة الإثارة بمواجهة الميادين اليوم؟
فيما يستعد الع��ب��و ف��ري��ق بنك
منصة التتويج
ب��ي��روت الع��ت�لاء
ّ
كأبطال لموسم  2015ـ  2016في
بطولة لبنان ف��ي ك��رة ال��ص��االت،
سيجتهد الع��ب��و ف��ري��ق الميادين
لمنعهم م��ن ال��ص��ع��ود على سلّم
المنصة الجاهزة في ملعب الرئيس
ّ
إميل لحود ف��ي م��ار روك���ز ،البنك
يخوض اللقاء الرابع متقدّما ً بنتيجة
( 2ـ  ،)1وهو ذاهب بكل قواه لحسم
الموقعة «الصاالتية» أمام الجماهير
حسبما ُتظهره الوقائع والمعطيات،
إلاّ أنّ رجال الميادين لن يستسلموا
وه��م الذين استفاقوا في المباراة
الثالثة األك��ث��ر إث���ارة ف��ي تاريخ
اللعبة على الصعيد المحلّي ،حيث
حسموها لصالحهم بفارق هدف (8
ـ  ،)7وهم على قناعة تا ّمة بأ ّنهم
يقفون بمواجهة الحائط وال مجال
أمامهم سوى الفوز في اللقاء الرابع
أم�لاً باستدراج غريمهم التقليدي
منذ ثالث سنوات إلى ملعبهم في
قاعة نادي السد ـ طريق المطار.
المسجلة
ال��ن��ق��اط اإلي��ج��اب��ي��ة
ّ
لصالح فريق البنك ف��ي المباراة
المرتقبة أ ّنها ُتقام على ملعبهم،

ومقعدهم االح��ت��ي��اط��ي أغ��ن��ى من
م��ق��ع��د اح��ت��ي��اط ض��ي��وف��ه��م ،ففي
المباراة الثالثة نجح االحتياطيون
في التسجيل م ّرتين عن طريق جان
كوتاني وناصيف عبود ،وصحيح
أ ّنهم سيفتقدون إلى جهود الالعبين
علي الحمصي (لتراكم اإلنذارات)،
وأح��م��د خ��ي��ر ال��دي��ن (ل��ط��رده من
المباراة الثالثة) ،إلاّ أنّ التعويض
سيت ّم من خالل عودة الالعب علي
طنيش (السيسي).
وم��ا يم ّيز فريق الميادين أ ّنهم
يلعبون بروح قتالية عالية ،ويحمي
مرماهم أبرز الحراس على الصعيد
المحلّي طارق طبوش ،وصفوفهم
تنعّ مت بمزيد من التجانس خالل
الفترة األخيرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ،هل
سيتك ّرر مشهد الموسم الماضي؟
ولكن م��ع فريق بنك ب��ي��روت هذه
الم ّرة ،ففي سلسلة نهائي الموسم
الماضي تقدّم الميادين بنتيجة ( 2ـ
 ،)1ول ّما استضاف المباراة الرابعة
على أرض��ه أع�� ّد ال��ع �دّة لالحتفال
ب��إح��راز البطولة ،ف��إذ ب��ه يخسر
المباراتين األخيرتين .ربما من

أطال األمل فقد البطولة ،فاإلنجازات
بحاجة إلى جهود متواصلة وجدّية
عالية وتعاون بين الجميع.

ُت��ق��ام ال��م��ب��اراة ب��ق��ي��ادة ح� ّك��ام
محليّين في تمام الساعة السادسة
من مساء اليوم على ملعب الرئيس

يو�سف محمد يعتزل دولي ًا
أعلن قائد منتخب لبنان الوطني يوسف محمد اعتزاله
الصعيد الدولي بعد مسيرة حافلة مع
كرة القدم على ّ
المنتخب استم ّرت زهاء  18سنة .بدأ «دودو» مسيرته مع
الصفاء ،حيث تد ّرج في فئاته العمرية صعودا ً إلى
نادي ّ
الفريق األول في العام  ،1999وفي العام ّ 2002
حط في
صفوف أولمبيك بيروت حيث أحرز معه «الدوبليه» موسم
 2003 – 2002بقيادة المد ّرب المغربي محمد الساهل ،ث ّم
ُفتحت أمامه أبواب االحتراف لينتقل إلى الدوري األلماني
«بوندسليغه» فرايبورغ ،فلعب معه لثالثة مواسم خاض
وسجل تسعة إصابات ،وكان إلى جانبه
خاللها  87مباراة
ّ
الكابتن المعتزل أيضا ً رضا عنتر ،وانتقل بعدها إلى اف
سي كولونيا العام  ،2007واستمر هناك حيث ساهم
بالعودة مع الفريق إلى الدرجة األولى ،وباتَ في  2009أول
عربي يلبس شارة الكابتن في أوروبا ،وخاض «دودو» مع
مسجالً عشر إصابات ،ومن الدوري
كولونيا  120مباراة
ّ

والصربي فالدان  17نقطة.
ولدى الخاسر ،كان األميركي دواين جاكسون األفضل بـ22
نقطة ،وأضاف بديع سعيد  13نقطة ،واألميركي جاستين تابس
 12نقطة .قاد اللقاء الح ّكام جورج ضرغام وبول سقيم وربيع
المصري.
اللويزة – بيبلوس
في قاعة المركزية في جونية ،ح ّقق اللويزة فوزا ً هامش ّيا ً على
بيبلوس بفارق  33نقطة وبنتيجة .41-74
انتهت األرباع لمصلحة الفائز كالتالي )12-17( :و()11-23
و( )8-14و(.)10-20
لعب بيبلوس بغياب األميركيين ستيفن بورت وجاي يونغبالد
وباسل بوجي وعلي برادة ،حيث ّ
فضل المدرب الصربي نيناد
فوشينيتش إراحتهم استعدادا ً لدور «الفاينال .»8

خالل اليوم الريا�ضي للجامعة اللبنانية في عا�صمة الجنوب

ال�سعودي و�ضع مالعب بلدية �صيدا بت�ص ّرفها

جسده اليوم الرياضي
لقاء جامع ّ
الذي ّ
نظمته إدارة النشاط الرياضي
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية – ال��ف��رع
الخامس في المالعب الجديدة ضمن
ح��رم مدينة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري – صيدا ،وذل��ك في إطار
اإلحتفاالت بالعيد الـ 65للجامعة.
وج��م��ع��ت المناسبة منتخبات
وفرقا ً للجامعة من فروع عدّة ،تبارت
في كرة السلة والـ»ميني فوتبول»،
ّ
ودشنت بلقاءاتها المالعب الجديدة
التي أُنشئت قبل أشهر قليلة ،بحضور
رئيس بلدية صيدا المهندس محمد
السعودي ورئيسة المجلس األهلي
لمكافحة اإلدمان عرب كلش ،ومدراء
وأس��ات��ذة ف��ي الجامعة اللبنانية
وم��م� ّث��ل��ي ق� ّ
�ط��اع��ات أه��ل��ي��ة وأن��دي��ة
رياضية وإعالميين.
وان��ط��ل��ق ال��ي��وم ال��ري��اض��ي بعد
النشيد الوطني ونشيد الجامعة،
ث�� ّم كلمة ال��م��س��ؤول ال��ري��اض��ي في
ال��ف��رع ال��خ��ام��س ع��دن��ان البلولي
ال��ذي شكر السعودي على رعايته

على الفرع الثاني .3 - 6
ق���اد ال���ل���ق���اءات ري����اض ح��س��ن،
مصطفى جمال وعبد الكريم فقيه.
وف��ي ك��رة ال��س��ل��ة ،تغلّب فريق
التكنولوجيا – الفرع الخامس على
منتخب الفرع األول في مباراة نديّة
بنتيجة  ،51 – 55قادها جورج فرح.
أش���رف ع��ل��ى التنظيم م��س��ؤول
النشاط في الفرع الخامس ،وكل من
المنسقين والمدربين :محمد البابا،
ّ
ضياء ه��م��در ،ب�لال جمعة ،عباس
بشروش ،صالح فران ،يوسف الزين،
ال��ي��اس خ��ي��رال��ل��ه ،جيسيكا صقر،
الياس فريجي ،بالل يتيم ومصطفى
إسماعيل.
وحضر عضو مجلس الجامعة
ال��دك��ت��ور ج���ان داوود ج��ان��ب �ا ً من
المنافسات ،والتقى رئيس دائ��رة
النشاط الرياضي فيها نديم زين
الدين وأعضاء الدائرة ومسؤولين
رياضيّين ومد ّربين ،وسلّم الفائزين
الكؤوس والميداليات ،وه ّنأهم على
مثابرتهم.

ق���ادة ال��م��رك��ز ال��ع��ال��ي ل��ل��ري��اض��ة ال��ع��س��ك��ري��ة بترك
ساحات اللعبة األكثر شعبية في الثكنات ،أ ّما حارة
صيدا فقد أنهكته اختالفات اآلراء بين القيّمين على
الخاصة بالفريق
إدارت��ه ،علما ً بأنّ حلم بناء القاعة
ّ
الجنوبي قد تح ّقق منذ سنوات ،ربما وحده الصداقة
حافظ على وضعيّته الفنية إل��ى ح�� ّد م��ا ،ربما ألنّ
رئيس االتحاد اللبناني للّعبة السيد عبد الله عاشور
هو نفسه رئيس النادي الذي أصبح مع الوقت أبو
اللعبة ،من دون إغفال إنجازات الس ّد على الصعيد
العربي والقاري.
م ّما ال ش ّك فيه أنّ الوضع االقتصادي واالستقرار
ال��م��ادي هما األك��ث��ر ت��أث��ي��را ً ف��ي عملية ب��ن��اء األندية
وارتقاء مستوياتها الفنّية ،ول ّما كانت غالبية األندية
المشاركة ف��ي بطولة لبنان تفتقد إل��ى اإلمكانات
ال�ل�ازم���ة ،ك���ان م��ن الطبيعي أن يحصل التراجع
وتبهت ص��ورة اللعبة تدريجياً ،فهل عملية تبديل
الجلد ستنعكس إيجابا ً على مسيرة اللعبة اآلخذة
بالتراجع؟ وه��ل صحيح ما ي��ردّده بعض الغيارى
«اللعبة نزلت تا تطلع»؟ أم أنّ األندية ستبقى تسير
على إيقاع  ...خطاك راوح؟ مج ّرد سؤال برسم من
يه ّمه األمر.

دورة �إعداد مد ّربي كرة يد بدعم �أولمبي
وذلك ابتدا ًء من يوم غد الجمعة ولغاية يوم االثنين في
 25نيسان الجاري ،على أن تستضيف مجريات وتمارين
ومحاضرات ال��دورة قاعة حاتم عاشور ـ طريق المطار،
وذلك تحت إشراف أحد المحاضرين الدوليّين األردنيّين.

رونالدوّ :
توقعت و�أ�صبت و� ّ
أف�ضل لقاء بنفيكا

ّ
مت�صدر ًا مجموعته بفوزه على هومنتمن
الت�ضامن
والدور ربع النهائي ينطلق غد ًا ب�أربع مباريات

ودعمه الصرح األكاديمي الكبير .كما
تحدّث الدكتور هيثم الغوش مم ّثالً
عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا
الدكتور محمد الحجار.
رحب السعودي بالحضور
بدورهّ ،
وه� ّن��أ الجامعة اللبنانية بعيدها
الـ ،65وق��ال« :سعادتنا مزدوجة
اليوم بوجود أهل الجامعة اللبنانية
م��ن مختلف المناطق ف��ي عاصمة
ال��ج��ن��وب ،أل ّن��ه��ا ج��ام��ع��ة ال��وط��ن
والمواطن .وهم يطلقون النشاط في
المالعب الجديدة»ُ ،مبديا ً االستعداد
الدائم لوضعها بتص ّرفهم.
وب��ع��د أن ح��� ّرك ال��س��ع��ودي كرة
وسدّدها نحو المرمى ،أُجريت دورة
الـ»ميني فوتبول» التي أسفرت عن
فوز فريق معهد التكنولوجيا – صيدا
بالمركز األول إثر تغلّبه على منتخب
الفرع األول بنتيجة  4 – 6في المباراة
النهائية .كما شهدت ال���دورة فوز
الفرع األول على الحقوق – الفرع
الخامس  ،3 – 6والفرع الثاني على
العلوم – صور  ،2 – 5والتكنولوجيا

} إبراهيم وزنه

في سياق التعاون المثمر ما بين اللجنة األولمبية
اللبنانية وبدعم من صندوق التضامن األولمبيّ ،
ينظم
االتحاد اللبناني لكرة اليد وتحت إشراف اللجنة األولمبية
دورة إلعداد مد ّربين (مستوى ثان) تستمر لعشرة أيام،

األلماني عاد إلى المنطقة العربية حيث انض ّم إلى األهلي
اإلماراتي بصفقة بلغت ستة ماليين دوالر لمدّة موسمين،
وسجل خمس إصابات ،واضط ّر إلى
حيث لعب  35مباراة
ّ
فسخ عقده بعد إصابته ،ومع منتخب «رجال األرز» لعب
سجل خاللها ثالث
يوسف محمد خمسين مباراة دولية ّ
إصابات .وأرس��ل محمد ( 36سنة) أمس كتاب اعتزاله
إلى االتحاد اللبناني لكرة القدم ،وكان أعلن قبل مدّة أ ّنه
سيخضع إلى دورات في التدريب واإلدارة الرياضية.
وق���ال عبر «ف��اي��س��ب��وك»« :إل���ى جماهير ك��رة القدم
اللبنانية ..ال يمكنني وأنا أُعلن عن اعتزالي اللعب إلاّ أن
أحضر بينكم من خالل كلمات بالتأكيد غير كافية وعاجزة
أمام ما في قلبي من حب وامتنان لكم لكل لحظة تشجيع
ودع��اء قمتم بها من أجلي ،وأن��ا أيضا ً لم أتخلّى لحظة
واحدة عن تلبية النداء من أجل المنتخب ،من أجلكم ومن
أجل الوطن.

نجح فريق التضامن ال��زوق بتصدّر المجموعة الثانية في
بطولة السلة اللبنانية ،وذلك إثر فوزه السهل و»المسهّل» بنتيجة
( 106ـ  )72على هومنتمن في آخر مبارياته ضمن الدور الثاني،
كما وشهدت المجموعة فوز اللويزة على بيبلوس (.)41-74
التضامن – هومنتمن
ّ
لتخطي ضيفه هومنتمن
لم يجد التضامن ال��زوق صعوبة
بفارق  34نقطة ( ،)72-106في قاعة نهاد نوفل في زوق مكايل.
حيث انتهت األرباع لمصلحة الفائز كاآلتي )20-24( :و(-28
 )21و( )19-22و(.)12-32
وغاب عن اللقاء نجم ارتكاز التضامن األميركي نورفيل بيل
بسبب اإلصابة.
مسجل في المباراة العب الفائز الصربي برانكو
فيما كان أفضل
ّ
برصيد  ،24وأض��اف األميركي ديزموند بينيغير  20نقطة،

هل �صحيح � ّأن كرة اليد المحلية في مرحلة تغيير الجلد؟
كثرت التساؤالت في الفترة األخيرة حول المسير
المتراجع للعبة كرة اليد في لبنان ،ففورة الصداقة
قبل ح��رب ت��م��وز  ،2006وان��ت��ص��ارات ال��س�� ّد بعد
تلك الحرب أصبحت من الماضي ،فالتراجع الفني
واإله��م��ال اإلداري والغياب عن الساحات القار ّية
أصبح الفتا ً وكل ذلك على حساب اللعبة ،وإن سألنا
عن األسباب التي أوصلت الحال إل��ى ما هو عليه،
ُيجيبك أكثر من مسؤول في اللعبة بأنّ كرة اليد في
لبنان في مرحلة تغيير الجلد على أمل أن تستعيد
بعضا ً م��ن بريقها ال��ذي ك��ان ف��ي ال��م��دى المنظور،
وف��ي مقاربتنا للوقائع على األرض ،نالحظ بأنّ
المنافسة في الماضي كانت محصورة بين أربعة
أندية هي الصداقة والس ّد والجيش وح��ارة صيدا،
ووحدها تلك األندية كانت تمتلك المق ّومات وتنعم
ب��االس��ت��ق��رار الفنّي وال��م��ادي ،أ ّم���ا ال��ي��وم فالمشهد
أكثر من درام��ي ،فالس ّد هجر اللعبة ألسبابه وهي
كثيرة ،والجيش فرغت صفوفه من العناصر الشابة
وانشغل عديده باألوضاع األمنية ،فتراجع مستواه
وصار يشارك في البطوالت من منطلق عدم رغبة

إم��ي��ل ل��ح��ود ف��ي م��ار روك���ز ،وهي
منقولة مباشرة عبر محطة ال بي
سي.
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وك��ان أفضل مسجل في اللقاء العب الخاسر أندريه سميث
برصيد  22نقطة و 5متابعات ،وأضاف علي كنعان  12نقطة
و 13متابعة.
ول��دى الفائز ،ك��ان األميركيّان جيرون جونسون وآليكس
أوكافور األفضل بـ 21نقطة لكل منهما مع  9تمريرات حاسمة
لألول و 10متابعات للثاني ،وأضاف مواطنهما ويندل لويس 12
نقطة و 5متابعات.
ق��اد اللقاء الحكام ف��وزي عشقوتي وم���روان إيغو وع��ادل
خويري.
ويلتقي في الدور ربع النهائي الذي سينطلق يوم غد الجمعة
الجاري :التضامن مع الحكمة ،الرياضي مع اللويزة ،بيبلوس مع
المتحد ،وهومنتمن مع هوبس.

لوران بالن �ضحية دوري الأبطال
باري�س �سان جيرمان يبحث عن البديل
يسيطر فريق باريس سان جرمان
الفرنسي على ك��رة القدم الفرنسية
خالل السنوات األربع األخيرة ،فهو فاز
بلقب الدوري الفرنسي  4م ّرات متتالية
وك���أس فرنسا م��� ّرة واح����دة ،وك��أس
الرابطة م ّرتين وكأس األبطال  3م ّرات،
وما زال حال ّيا ً في السباق للفوز بكأس
فرنسا لكونه بلغ نصف النهائي وكأس
الرابطة ،حيث سيواجه فريق ليل في
النهائي.
ورغم السيطرة محل ّياً ،ظلّت أحالم
إدارة الفريق الباريسي تكبر نحو الظفر
ب��دوري أبطال أوروب���ا ،أو على األقل
اللعب في نصف النهائي أو النهائي ،لكن
أمس خرج الفريق من ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي وسقط هذه المرة
أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي بعدما خرج م ّرتين على يد برشلونة ومرة على
يد تشيلسي.
ّ
ورشحته كل
ورغ��م كون القرعة ج ّنبته مواجهة الكبار في ربع النهائي
التو ّقعات لبلوغ نصف النهائي على حساب الفريق اإلنكليزي ،لكن المدرب
الفرنسي لوران بالن فشل في استغالل الفرصة التاريخية وخرج بعد التعادل
ذهابا ً  2-2والخسارة إيابا ً  0ـ .1
ومدّدت إدارة باريس سان جيرمان عقد المدرب الفرنسي في شهر شباط
الماضي حتى صيف  ،2018بعدما كان العقد السابق ينتهي الصيف المقبل،
رغب ًة منها في إعطاء المد ّرب استقرارا ً للتأ ّلق قار ّياً ،لكن الخروج من ربع النهائي
قد يُعيد ترتيب األوراق من جديد ،وقد يدفع اإلدارة إلنهاء مسيرته في الصيف
والتعاقد مع مد ّرب جديد.
ورغم األم��وال التي صرفها الفريق الفرنسي وتواجد نجوم كبار وتأ ّلقهم
محل ّياً ،لكنهم غابوا عن الصعيد القا ّري وحتى السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
الهدّاف التاريخي الجديد للفريق ،فشل في اللقاءات الكبرى في قيادة فريقه نحو
تحقيق الحلم.
وقد يشهد الميركاتو الصيفي تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الباريسي
عبر التعاقد مع نجوم جدد وتوديع نجوم حاليّين ،أبرزهم إبراهيموفيتش،
الذي ينتهي عقده الصيف المقبل واألوروغوياني كافاني ،الذي عبّر مرارا ً عن
عدم ارتياحه في الفريق ،لكن النجوم الكبار في السوق المقبلة قد ال تسمح
أنديتهم بمغادرتهم ،وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،هداف الفريق
األول ،والبرازيلي نيمار.
وقبل التعاقد مع نجوم جدد فإدارة الفريق قد تحسم مسبقا ً في مصير المدرب
لوران بالن في نهاية الموسم ،بعدما تأ ّكد فشله قار ّيا ً ورغم تأ ّلقه محل ّيا ً في
حصد األلقاب ،وقد كان المد ّرب صريحا ً حين تح ّمل مسؤولية اإلقصاء ،قائالً:
«أنا المسؤول وأنا من اخترت الفريق والخسارة أتح ّملها وحدي ،حين ال تتأهّ ل
تتحسر على كل شيء».
فأنت
ّ
ورفض القطري ناصر الخليفي ،رئيس النادي الباريس منذ العام ،2011
الحديث عن مستقبل الفريق بعد اإلقصاء ،مشدّداً« :سنفكر مستقبالً ،فالمدرب
ق ّرر اتخاذ قرارات لتغيير األمور ،لكن الوقت غير مناسب للحديث مع الالعبين،
فالك ّل يشعر بخيبة األمل».

قال النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو نجم ريال مدريد اإلسباني،
إ ّن���ه ت��و ّق��ع أن ت��ك��ون م��ب��ارات��ه مع
فولفسبورغ األلماني رائعة وساحرة،
فسجل ثالثة أه���داف ومنح ناديه
ّ
الملكي بطاقة التأهّ ل إلى الدور قبل
النهائي م��ن بطولة دوري أبطال
أوروبا.
وأضاف رونالدو« :قبل يومين قلت
إ ّنها ستكون ليلة ساحرة ،وبالفعل
كانت هكذا ،الفريق كان جيّدا ً للغاية
والجماهير قامت بعمل مثير».
وتابع النجم البرتغالي ،الذي يرى
أ ّنه لم يقدّم مباراة استثنائية ،قائالً:
«أنا سعيد للغاية باألهداف الثالثة،
ولكن األهم هو الفريق ،لقد كانت ليلة
جميلة جداً ،لقد قدّمت مباريات أفضل
م��ن ه���ذه ،تسجيل ث�لاث��ة أه���داف ال
يعني أ ّنني ال أقوم بعمل أكبر من هذا
أسجل».
عندما ال
ّ
وسجل النجم البرتغالي هدفين
ّ
متتاليين ف��ي ال��ش��وط األول ،ث� ّم
ألحقهما ب��ه��دف ث��ال��ث ف��ي الشوط
الثاني من ركلة ح ّرة مباشرة.
وكشف رونالدو أنّ زميله الحارس
الكوستاريكي كيلور نافاس قدّم له
نصيحة قبل تنفيذ الركلة الح ّرة:
«كيلور قال لي ألاّ أجري متس ّرعا ً عند
تصويب الركلة الحرة».
وق��ال ن��اف��اس« :لقد تحدّثت مع
كريستيانو رون���ال���دو ق��ب��ل تنفيذ
الركلة ،إ ّنه األفضل في العالم واليوم

أثبت هذا».
وف���ي غ��م��ار ال��ف��رح��ة ال��ع��ارم��ة
بالتأهّ ل ،لم يف ّوت النجم البرتغالي
الفرصة للته ّكم على الصحفيين،
حيث قال« :موسم واحد سيئ ليس
باألمر السيّئ».
وأش���ار رون��ال��دو إل��ى أ ّن��ه ّ
يفضل
مواجهة بنفيكا البرتغالي في الدور
قبل النهائي من البطولة األوروبية،

أكثر من مواجهة أتلتيكو مدريد أو
برشلونة.
واستطرد أ ّنه« :أمر معقد ،أتلتيكو
فريق يدافع بشكل جيد ومن الصعب
تسجيل األهداف في مرماه ،برشلونة
في الوقت الحالي من أفضل الفرق في
أوروبا ،من الصعب اختيار أيّ منهم،
فكالهما فريق مع ّقد ،لذا ّ
أفضل الفريق
البرتغالي».

 131العب ًا من � 10أندية في بطولة لبنان
في الاليت كونتاكت
ّ
نظم اتحاد رياضات الكيك بوكسينغ ،بطولة لبنان
العامة ألسلوب الاليت كونتاكت للشباب والناشئين ،في
مق ّر نادي هالل النصر  -رأس المتن ،بمشاركة  131العبا ً
والعبة ينتمون إلى عشرة نوا ٍد ا ّتحادية هي :اللواء بيروت،
البنزاي ،هالل النصر ،فنون الدفاع عن النفس ،غولد جيم،
األبطال ،فالكون ،البشارة (برايف هارت) ،اللواء طرابلس،
لبنان الدولي.
وتصدّر الفئات ك ّل من:
 اإلن������اث :ال��ن��اش��ئ��ات ( 12 - 8س���ن���ة) :وزن  30ك��ل��غ - 1 :ب��ت��را ع��ي��د (ال���دف���اع ع���ن ال��ن��ف��س) -35كلغ - 1 :كريستينا مرشد (غولد جيم).
-40كلغ - 1 :سينتيا زين الدين (الدفاع عن النفس).
 -55ك��ل��غ - 1 :رن���ا ب���از (األب���ط���ال)  +55كلغ:
 - 1لين مبيض (ال��ل��واء ب��ي��روت) .الشابات (- 13
" 17س��ن��ة) -50 :ك��ل��غ - 1 :الن��ا ذب��ي��ان (ف��ال��ك��ون).
-60كلغ - 1 :لونا المصري (الدفاع عن النفس).
ترتيب ال��ن��وادي - 1 :فنون الدفاع عن النفس (38
نقطة) - 2 ،غولد جيم ( - 3 ،)13اللواء بيروت (.)12
الذكور :الناشئون ( 12 - 8سنة):
 -25كلغ - 1 :حلمي سعد (البنزاي).

  30كلغ - 1 :بهاء دانيال (هالل النصر)  35كلغ - 1 :داني زهر (غولد جيم)  40كلغ - 1 :أمير نجار (غولد جيم)  45كلغ - 1 :دان��ي حميدي (ال��ب��ش��ارة  -برايفهارت).
  50كلغ - 1 :محمد قباني (البنزاي)  +55كلغ- 1 :فادي بو هدير (الدفاع عن النفس).
الشباب  -45كلغ - 1 :عباس شيا (البشارة  -برايف
هارت) 50 .كلغ - 1 :أريج عيد (البشارة برايف هارت)-.
 55كلغ - 1 :علي زيبار (اللواء طرابلس)  60 -كلغ- 1 :
سيزار غزال (هالل النصر) 65 - ،كلغ - 1 :راني الخطيب
(هالل النصر).
  70كلغ - 1 :ماهر صالحة (هالل النصر).ترتيب ال��ن��وادي - 1 :البشارة  -برايف ه��ارت (32
نقطة) - 2 ،البنزاي ( - 3 ،)31غولد جيم (.)28
قاد المباريات الحكام :عبدالرحمن الريس ،محمد خليل
زهرة ،محمد ناصر مبيض ،رضا مسلماني ،عبير الجردي،
علي إشالن ،ريم خويص ،محمد سعيد منيمنة ،فادي أبي
نادر ،هشام برازي ،نجاح سعود ،عماد الدين نعوشي،
سراج غرز الدين ،سالم بو خير ،راني غرز الدين.

