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روزبرغ يح ّلق في حلبة ال�صين

فوز الأن�صار على ال�صفاء �أ�شعل المناف�سة على اللقب

العهد والنجمة مع ًا� :شكر ًا للأن�صار
الت�ضامن والأخاء يحتفالن بال�صعود

ت ّوج األلماني نيكو روزبرغ سائق
م��رس��ي��دس ب��ط�لاً ل��س��ب��اق ج��ائ��زة
الصين الكبرى ،وهي الحلقة الثالثة
من بطولة العالم لسباقات فورموال
وان للسيارات ،ه��ذا الموسم وذلك
بعد تغلّبه على جميع منافسيه
على حلبة شنغهاي أم��س األح��د.
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي
لروزبرغ هذا الموسم والذي ع ّزز به
موقعه في صدارة بطولة السائقين،
في حين احتل بطل العالم أربع مرات
سابقا ً األلماني سيباستيان فيتل
سائق فيراري المركز الثاني متقدما ً
مباشرة على الروسي دانييل كفيات
سائق رد بول.

ابراهيم وزنه
ف��وز االن��ص��ار على ال��ص��ف��اء ك��ان ال��ح��دث األب���رز خ�لال المرحلة
الثامنة عشرة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم لموسم ( 2015ـ
 ،)2016والجدير ذكره أنها الخسارة األولى للصفاء في هذا الموسم،
ومن تداعياتها أنها أشعلت المنافسة على اللقب كما أقلقت المتصدّر
«األص��ف��ر» بعدما وق��ف منافساه العهد والنجمة على مسافة نقطة
ونقطتين من دك صدارته ألخذ مكانه ،ولسان حالهما يرفع أسمى
آي��ات الشكر لألنصاريين الذين قلبوا الطاولة وأعلنوا عن عودتهم
بق ّوة إلى الساحة ،فالنجمة خرج من مباراته مع شباب الساحل فائزا ً
بهدف لقائده عباس عطوي ليكمل في تسلّق درج البطولة ،ومن جهته
عرف العهد كيف يخطف الفوز من النبي شيت ليواصل تمس ّكه بمقعد
الوصافة مستعدا ً لالنقضاص على الصدارة ،من جانبه ق��دّم فريق
الشباب الغازية أم��ام الراسينغ عرضا ً كبيرا ً لم يقدر على تتويجه
بالفوز على الرغم مع أح ّقيته بذلك .وفي نتائج مباريات أمس األحد،
فالعهد حافظ على صدارته وف��رض نفسه منافسا ً جديا ً على اللقب
بفوزه على النبي شيت ،فيما طرابلس ع ّمق جراح الحكمة بخماسية
قاضية على آم��ال��ه ،واالجتماعي أبقى ال��س�لام ف��ي حالة استنفار،
ليتساوى المهددون بالسقوط الغازية والحكمة والسالم بسبع نقاط
من  18مباراة.

شريط مباريات السبت

في المباراة التي أجريت على ملعب بلدية
بحمدون بين الصفاء واالنصار عصر السبت،
سادت اجواءَها الحماس ُة منذ انطالقها ،وكاد
األنصار المندفع إلثبات ذاته واسترجاع هيبته
التي فقدها أم��ام الراسينغ االسبوع الماضي
يفتتح التسجيل مبكراً ،لكن مهاجمه األرجنتيني
لوكاس جاالن أهدر فرصة سانحة للتسجيل
بضربة رأس من م��دى قريب علت العارضة
بقليل ،قبل أن يلغي الحكم هدفا ً سجله علي
السعدي للصفاء بداعي التسلل .ومع تبادل
الهجمات وتكرار المحاوالت للتسجيل ،انتهى
ال��ش��وط األول بنتيجة سلبية م��ع أرجحية
في السيطرة لألنصاريين .وبعد تسع دقائق
على انطالق الشوط الثاني ،نجح العب وسط
األن��ص��ار المتقدّم محمد السباعي بتسجيل
هدف الفوز لفريقه عبر تسديدة أرضية زاحفة
من داخل المنطقة بعد تمريرة وصلته من أنس
أبو صالح فخدعت الحارس واستقرت داخل
الشباك.
وهنا أدرك رجال جمال طه أن الفوز بات قاب
قوسين أو أدنى ،فتراجعوا الى الخلف مشكلين
متراسا ً دفاعيا ً أمام مرماهم مع االعتماد على
الهجمات المرتدة ،ونجح مدافعه النشيط أنس
أبو صالح من إنقاذ فريقه من التعادل حينما
أبعد الكرة التي سددها أحمد جلول من على
خط مرماه تماماً ،ث ّم أهدر البرازيلي باولو فيتور
رام��وس فرصة خطرة لألنصار بغية تعزيز
النتيجة وضمان الفوز عندما انفرد وراوغ حارس
الصفاء إبراهيم الموسى وسدد بجانب القائم.
قاد المباراة الحكم الدولي رضوان غندور.
وعلى ملعب بلدية برج حمود ،فشل الغازية
في تحقيق أول فوز له في الدوري على حساب
مضيفه الراسينغ ،ليح ّل التعادل االيجابي
بنتيجته (  1ـ  )1والسلبي بانعكاساته على
الفريق الجنوبي المهدّد بالسقوط .بداية ،تقدّم
أبناء الغازية عن طريق العبهم غودوين في
الدقيقة  ،18وحافظوا على تقدّمهم حتى نهاية
الشوط األ ّول .وبعد ث�لاث دقائق على بداية
الثاني نجح المهاجم عدنان ملحم ب��ادراك
التعادل لفريقه .ق��اد ال��م��ب��اراة الحكم محمد
درويش.

هوب�س يعتذر عن ا�ستقبال جمهور هومنتمن

وانتقاال ً إلى مباريات أمس ،فقد فرض العهد
ايقاعه على فريق النبي شيت في صيدا ،حيث
خرج فائزا ً بنتيجة  3ـ  ،1وغ��اب عن صفوف
الوصيف حسن ضاهر وحسين زي��ن وخليل
خميس ،مما اضطر المدرب االلماني روب��رت
جاسبرت لتكليف هيثم ف��اع��ور بمهمة قلب
الدفاع مع اش��راك العائد عبد ال��رزاق حسين
سجل للعهد
في خط الوسط مع دور ارتكازيّ .
حسن شعيتو (د )22بعد تمريرة من احمد
زريق ،ثم استغل القائد عباس عطوي (أونيكا)
الخطأ الذي ارتكبه حارس النبي شيت محمد
شكر ليسدد ك��رة خ��ادع��ة ش ّقت طريقها الى
داخل الشباك (د ،)31وفي الشوط الثاني ع ّزز
عبد الرزاق حسين النتيجة الى  3ـ ( 0د،)55
ليرد محمد اب��و عتيق بهدف تقليص الفارق
(د )69عندما تابع الكرة التي رفعها يعقوبو
برأسه داخل المرمى .قاد المباراة الحكم جميل

رمضان.
وعلى ملعب بلدية برج حمود ،سقط الحكمة
بالضربة القاضية الطرابلسية بنتيجة ( 5ـ .)0
سجل وليد ف ّتوح أول أه��داف فريقه (د،)17
ّ
وفي الشوط الثاني اضاف احمد مغربي هدفا ً
صاروخيا ً من مسافة  30مترا ً حيث استقرت
كرته ال��ى يسار ال��ح��ارس نزيه طي (د،)60
ثم سدد سعد يوسف كرة خادعة زاحفة الى
يمين الحارس طي لتصبح النتيجة ( 3ـ  )0في
الدقيقة  ،64وفشل حمزة علي في أن يرفع الغلة
الطرابلسية ال��ى أربعة أه��داف بعد إضاعته
لضربة جزاء صدّها طي ببراعة .وفي الدقيقة
سجل مايكل هيلغبي الهدف الرابع ليختتم
ّ 77
أبو بكر المل مهرجان األهداف (د .)84قاد اللقاء
الحكم سامر قاسم.
وفي زغرتا ،ح ّل االجتماعي ضيفا ً ثقيالً على
أصحاب األرض حيث أدخل السالم الى دوامة

بسبب أعمال الشغب التي اندلعت
في المدرجات واإلشكاالت التي وقعت
بين الجماهير المواكبة لفريقي الميادين
وبنك بيروت لم تصل المباراة النهائية
لبطولة لبنان في كرة الصاالت إلى بر
األمان ،ولم تكتمل فصولها لحين إطالق
الحكم لصافرة النهاية وإع�لان الفائز
فيها بطالً للمسابقة المثيرة بأجوائها
وأهدافها وف ّنياتها .علما ً بأن المباراة
كانت قد تو ّقفت قبل نهايتها بعشر
دقائق ونصف الدقيقة والنتيجة ( 2ـ )1
لمصلحة أصحاب األرض الميادين .وفي
الوقائع الميدانية ،فقد استهل العب بنك
بيروت علي طنيش التسجيل لفريقه،
وسارت دقائق الشوط األ ّول ثقيلة على
الميادين لكونهم قدّموا عرضا ً جميالً من
دون تسجيل .وفي الشوط الثاني ،ومع
ّ
محطة الميادين الزميل
وصول رئيس
غسان بن ج�دّو إلى الملعب اشتعلت
المدرجات تشجيعاً ،لينعكس الحال
على أداء العبي الميادين الذين ردّوا
التحية سريعا ً عبر إدراك هدف التعادل،
وه��ن��ا زادت ح���دّة المجريات سرعة
وخشونة وتسديدا من كل االتجاهات،
لينجح حسن زيتون بتسجيل هدف
فريقه الثاني ال��ذي أعطى المدرجات

األرق والخوف على المصير بعدما فاز عليه
بنتيجة ( 2ـ  )1الشوط األ ّول ( 1ـ  )0للفائز،
سجل دايفيد اوكوكو في الدقيقة  10إثر تمريرة
ّ
وصلته من فايز شمسين ،ثم أض��اف األخير
ه��دف فريقه الثاني (د ،)52ثم نجح راوول
بتقليص الفارق (د )75ليشعل المباراة على
وق��ع مواكبة جماهيرية الفتة للفريقين .قاد
المباراة علي رضا.
وفي مباراة اختتام موسم الدرجة الثانية
في صور ،استضاف التضامن رفيقه في العودة
ال��ى األض��واء األخ��اء األهلي عاليه وف��از عليه
سجله جاد الزين (د ،)18وقاد
بهدف دون رد ّ
اللقاء الحكم محمد زعتر .مع االش��ارة الى أن
االحتفاالت بعودة التضامن جرت في الملعب
ومن ثم انتقلت الى شوارع صور ،فيما احتفاالت
أبناء الجبل في عاليه ابتدأت في تمام الثامنة
مساء في قلب مدينة عاليه.

ق���ررت ادارة ن���ادي ه��وب��س ال��ري��اض��ي ل��ك��رة السلة
االع��ت��ذار من جمهور فريق هومنتمن بيروت الشقيق
لعدم استقباله في المباراة الثانية من المرحلة الثالثة
«ب�ل�اي اوف» ل���دوري ال��درج��ة االول���ى ل��ل��رج��ال بكرة
السلة المقررة بين فريقي هوبس بيروت وهومنتمن
بيروت ي��وم غد الثالثاء  19نيسان الجاري ،الساعة
" ،20:30على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي في
البوشرية.
وجاء قرار ادارة هوبس ،التي لم تقفل ابواب ملعبها
يوما ً في وجه أي من جماهير النوادي الشقيقة ،نتيجة
حساسة وحاسمة من جهة،
بلوغ بطولة لبنان مرحلة ّ

وحماس الجماهير التي قد ال تتقبل بسهولة خسارة
فريقها من جهة أخ��رى ،اض��اف��ة ال��ى ع��دم قدرتها على
تح ّمل مسؤولية حصول اي إشكال في الملعب خصوصا ً
أن النظام يمنع دخول جمهور الفريق الضيف في حال
حصول أي اشكال نتيجة ارتفاع المنافسة وازدياد نسبة
الحماس عند الجماهير ،فالمسؤولية تقع كاملة على
الفريق المضيف.
ان ادارة هوبس تعتبر ان جمهور فريق هومنتمن
ب��ي��روت الشقيق اع��ط��ى ص���ورة مميزة عن التشجيع
وااللتزام خالل مواكبته لفريقه في المراحل كافة ،وهي
لم ُتكِنّ له يوما اال كل االحترام والتقدير.

قان�صوه �إلى �سنغافورة
غ��ادر عضو االتحادَين اآلسيوي والدولي للريشة الطائرة
(البادمنتون) جاسم قانصوه الى سنغافورة لحضور دورة
سنغافورة الدولية في الريشة الطائرة تلبية لدعوة من االتحاد
السنغافوري للعبة.
وس��ي��ش��ارك قانصوه على ه��ام��ش ال���دورة ف��ي اجتماعات
اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي ،كما سيلتقي رئيس االتحاد
الدولي للعبة الدانماركي بول ايريك ،ورئيس االتحاد اآلسيوي
االن��دون��ي��س��ي ال��ت��ون س��وب��و للبحث ف��ي ش���ؤون اللعبة على
الصعيدين القاري والدولي.

�إنجاز تاريخي للحار�س غوميز
في الدوري الإنكليزي

نهائي بطولة لبنان بكرة ال�صاالت
�أعمال ال�شغب � ّأجلت ح�سم اللقب �إلى اليوم

شحنة إضافية من التشجيع والهتافات.
وما هي اال لحظات حتى اندلع إشكال
في المدرجات المخصصة لمشجعي
الفريق الضيف (بنك بيروت) ،تبيّن
الحقا ً أن ال عالقة لهؤالء المشاغبين
بفريق الميادبن ال م��ن قريب وال من
بعيد ،وهذا ما أوضحه أكثر من مسؤول
ّ
المحطة ،حتى أن أحدهم أشار
في فريق
إلى وجود نيّة مبيّتة لنقل المباراة او
ما تب ّقى منها إلى ملعب الرئيس إميل
لحود في الدكوانة ،تحت عنوان أنه
المكان اآلمن خصوصا ً وأنه في ثكنة
عسكرية.
وفي ضوء تو ّقف المباراة سارعت
لجنة الطوارئ في لعبة كرة الصاالت
إلى االجتماع ،وهي في حالة تواصل
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دائ��م مع المعنيين في الفريقين بغية
تدوير الزوايا والوصول إلى قرار مقبول
من الطرفين ،فبداية تم التوافق على
إقامة الوقت المتبقي من عمر المباراة
على ملعب ال��س��د م��ن دون جمهور،
ث��م ع��رض المجتمعون أن تستكمل
ال��م��ب��اراة م��ن حيث تو ّقفت ولكن في
ملعب الرئيس إميل لحود في الدكوانة
(الملعب المعتمد من بنك بيروت)،
من منطلق تأمين األج���واء المناسبة
في ظل حماية أمنية مكفولة ،وبقيت
االحتماالت مفتوحة حتى مساء أمس،
لكن الثابت ف��ي روزن��ام��ة لجنة كرة
الصاالت المنبثقة عن االتحاد اللبناني
لكرة القدم أن المباراة ستقام مساء
اليوم (اإلثنين).

أصدرت لجنة الطوارئ للعبة كرة الصاالت مسا ًء
قرارا ً قضى باستكمال ما تبقى من المباراة الحاسمة
بين الفريقين عند السادسة من مساء اليوم في ملعب
أميل لحود ،ورفض نادي الميادين هذا القرار عبر
بيان و ّزعه مسا ًء

ح ّقق البرازيلي هورليرو غوميز
ح����ارس م��رم��ى ن����ادي وات���ف���ورد
اإلنكليزي رقما ً قياسيا ً تاريخيا ً في
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز ،وذلك
بعد أن تصدى لركلتي جزاء خالل
م��واج��ه��ة فريقه م��ع ف��ري��ق وست
بروميتش ألبيون في المرحلة 33
من البريمير ليغ ،والتي انتهت بفوز
واتفورد بهدف نظيف.
وأصبح غوميز أول ح��ارس في
تاريخ ال��دوري اإلنكليزي الممتاز
الذي يتصدى لركلتي جزاء في مباراة
واحدة في مناسبتين على اإلطالق.
إذ سبق ل��ل��ح��ارس ال��ب��رازي��ل��ي أن
تصدى لركلتي جزاء حين كان العبا ً
في صفوف نادي توتنهام هوتسبيرز
في نيسان من العام  ،2010خالل
المباراة التي خسر فيها توتنهام

هبوط �أ�ستون فيال �إلى الدرجة الأولى
تج ّرع أستون فيال ،النادي اإلنكليزي العريق ،كأس الهبوط إلى دوري
الدرجة األولى اإلنكليزي لكرة القدم رسميا ً للمرة الثانية في تاريخه ،وذلك بعد
خسارته أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف ،في المرحلة الـ  34من الدوري
االنكليزي الممتاز.
حقق هدف مانشستر يونايتد الذي قضى على أحالم استون فيال باللقاء
تحت األض��واء المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد ،في الدقيقة  32من عمر
المباراة ،ليواصل تألقه مع ناديه ومدخالً النادي العريق في النفق مظلم.
وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى  56نقطة في المركز الخامس،
خلف مانشستر سيتي ،بفارق نقطة وحيدة ،علما ً أن األخير سيلعب الحقا ً أمام
تشيلسي.
ويع ّد هذا الفوز هو الخامس على التوالي لفريق المدرب الهولندي ،لويس
فان غال ،في الدوري على ملعب «أولد ترافورد» ،علما ً بأنه حافظ على نظافة
شباكه في أربع منها ،كما أنه الهدف السابع لراشفورد في  12مباراة له بقميص
يونايتد هذا الموسم
وأدّت هزيمة أستون فيال إلى نهاية آماله في البقاء في الدوري الممتاز الموسم
المقبل ،بعدما تج ّمد رصيده عند النقطة  16ليتذيل ترتيب الدوري.
وكان قد حقق أستون فيال خالل هذا الموسم ثالثة انتصارات من أصل 33
مباراة فقط ،كما سجل  23هدفاً ،وتلقت شباكه  64هدفاً ،كما شهد النادي إقالة
مدربين ،وهو ما يعكس حالته السيئة.
وبهبوط أستون فيال يكون ال��دوري الممتاز قد خسر ناديا ً يمتلك سجالً
تاريخيا ً عريقاً ،إذ يعود تأسيسه إلى العام 1874م ،فضالً عن كونه منافسا ً
شرساً ،فقد سبق أن حقق لقب الدوري اإلنكليزي سبع مرات ،ولقب كأس االتحاد
اإلنكليزي سبع مرات أيضاً ،وحصد لقب كأس الرابطة خمس مرات.
كما حقق لقب كأس الدرع الخيرية مرة واحدة ،ولقب دوري أبطال أوروبا مرة
واحدة ،ولقب كأس «السوبر» األوروبي مرة واحدة أيضاً ،ليكون أحد األندية
التي تملك تاريخا ً أكبر من أندية كبيرة ،مثل تشلسي ومانشستر يونايتد
وأرسنال.

«الفيبا» ي�ستبعد  14منتخب ًا �أوروبي ًا
استبعد االتحاد الدولي لكرة السلة  14منتخبا بينهم الروسي من المشاركة
في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة  .2017وفسر (الفيبا) قراره الذي أصدره
السبت في  16نيسان الجاري بعدم رغبة هذه المنتخبات اللعب تحت مظلته
وتفضيلها المشاركة تحت مظلة الدوري األوروبي «اليوروبا ليغ» والذي برأيهم
يد ّر عليهم عائدات مالية أضخم مما قد يحصلون عليه تحت رعايته .فإلى
جانب المنتخب الروسي تم استبعاد المنتخب اإلسباني البطل الحالي ألوروبا
والليتواني والصربي.
االتحاد الدولي للعبة الذي كان سابقا ينظم لقاءات المنتخبات أراد كسب
المزيد من األموال ،فقرر إجراء دوري أبطال أوروبا لكرة السلة ،لكن النوادي
األوروب��ي��ة الكبرى لم تبد رغبة كبيرة باالنضمام ل��دوري األبطال مفضلة
المشاركة في مسابقة الدوري األوروبي للعبة «يوروبا ليغ» والتي تمكن من
تقديم عائدات مالية ضخمة للفرق المشاركة واستقطاب مستثمرين كبار
باإلضافة إلى حصوله على دعم الفرق القوية كـ تسيسكا موسكو الروسي
وريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين.

أم���ام س��ن��درالن��د بنتيجة .1-3
وساهم غوميز في تفوق واتفورد
ع��ل��ى وس���ت ب��روم��ي��ت��ش ف��ي سلّم
ال��ت��رت��ي��ب ،وذل���ك ب��ع��د أن ارت��ف��ع

رصيده للنقطة  41محتالً المركز
الثاني عشر ،فيما ت��و ّق��ف رصيد
وست بروم عند النقطة  40ليهبط
الى المركز الرابع عشر.

ّ
ي�ستهل الدور الإق�صائي
المتحد
بفوزه على بيبلو�س
فاز فريق المتحد لكرة السلة على ضيفه بيبلوس
بفارق  6نقاط وبنتيجة  ،62-68ليتقدمه  ،0-1في
األدوار االقصائية ضمن الدوري اللبناني لكرة السلة.
بدأ المتحد بقوة عندما تقدم  0-6وعزز صاحب األرض
تقدمه  ،20-27قبل ان يعود بيبلوس إلى أجواء اللقاء
بتقليصه الفارق إلى نقطة واحدة وبواقع .31-32
ولكن انتفاضة المتحد أثمرت عن تفوقه  ،34-46اال أن
بيبلوس أحيا أمله في اللقاء عندما قلّص الفارق في الربع
األخير إلى ثالث نقاط وبواقع  ،62-65ولكن من دون أن
يتمكن من أن يتج ّنب خسارته األولى في هذه السلسلة

المؤلفة من  5مباريات.
وق��اد األميركي رام��ي��ل ك��وري فريقه المتحد للفوز
بتسجيله  20نقطة ،وأضاف كل من مواطنه مايك تايلور
وإيرفي الميزانا القادم من ساحل العاج  17نقطة لكل
منهما.
وب��رز م��ن بيبلوس األم��ي��رك��ي جيسمون يانغبلود
بتسجيله  21نقطة منها  9نقاط من ثالث «ثالثيات»،
وأض��اف مواطنه ستيفن ب��ورت  18نقطة .مع االش��ارة
الى أن من يفوز بثالث مباريات من أصل خمسة هو الذي
سيتأهل الى الفاينال فور.

بطولة لبنان في البلياردو تقترب من دواليبي
صعد الالعب طوني دواليبي المرشح
بقوة الح��راز اللقب ،ال��ى ال��دور نصف
النهائي من بطولة لبنان للبلياردو
الفرنسي  -كارومبول (ثالثة اضالع)
في الفئة «أ» ،والتي تقام منذ أيام في
قاعة نادي دينامو ـ فرن الشباك ،برعاية
رئيس بلدية فرن الشباك ونائب رئيس

االت��ح��اد اللبناني لكرة القدم ريمون
سمعان ،وتحت اشراف االتحاد اللبناني
للعبة ،برئاسة السيّد مصطفى حيدر.
وج���اءت نتائج ال���دور رب��ع النهائي
ك��ال��ت��ال��ي :ف��از ط��ون��ي دوال��ي��ب��ي على
جهاد قلفاط  ،27-40وج��ورج لطيف
(وصيف العام الماضي) على طوني

داري��دو  ،34-40ووليد الحنوني على
ج���ان ج��رج��ورة  .28-40وتأجلت
مباراة عباس نعنوع مع منير القاضي.
وتنطلق اليوم االثنين مباريات الدور
ربع النهائي في الفئة «ب» ،على أن تقام
مباريات نصف النهائي للفئتين (أ وب)
غدا ً الثالثاء.

 230العب ًا والعبة
في بطولة البقاع لكرة الطاولة
برعاية رئيس بلدية بعلبك حمد حسن وحضوره،
وبمشاركة  230العبا والعبة ّ
نظمت اللجنة الرياضية
في بعلبك ،بطولة الربيع األول��ى بكرة الطاولة في
البقاع،
والمدارس والجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
وتوجه حسن شاكرا ً اللجنة الرياضية وأبطال
وهواة.
ّ
الرياضة القدامى في بعلبك ،واألس��ات��ذة والمدربين

الذين خ ّرجوا أجياال من األبطال .من جهته ،رأى رئيس
اللجنة الرياضية الدكتور سهيل رعد« :أن هذه البطولة
هي األولى من نوعها في البقاع ،وبالشروط المعتمدة
من قبل االتحاد اللبناني لكرة الطاولة» ،معتبرا ً «أن هذه
البطولة هي المدخل لخطة اختيار أبطال يم ّثلون بعلبك
للمشاركة في البطوالت الوطنية وال��دورات العربية
والدولية».

