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اللبنانية
الرياضة
ّ

ّ
 3000مشارك في سباق الضاحية للمهنيات
ّ
التنظيمية لدورة
أق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة
األل�ع��اب الرياضية املهنية ،سباق
ال �ض ��اح �ي ��ة ف� ��ي ح ��دي� �ق ��ة قصقص
بمشاركة  3000آالف طالب وطالبة
من مختلف املحافظات ،وبحضور
املدير العام السابق للتربية وائل
التنير ومدير الدورة مازن قبيسي
وأم �ي��ن س ��ر ات� �ح ��اد أل� �ع ��اب القوى
ن�ع�م��ة ال �ل��ه ب�ج��ان��ي ورئ �ي��س لجنة
ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة خ �ل �ي��ل الخليل
وعدد من أساتذة ومعلمي الرياضة
في املهنيات .وب��دأت السباقات من
الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة
ظهرًا .وسجلت النتائج اآلتية:
 -ال��ذك��ور مواليد 1 :90/89ـ مهدي

حالل (تول الفني)  6.46د2 ،ـ راغب
أح�م��د (ط��راب �ل��س ال�ف�ن��ي ) 3 ،7.26ـ
عالء الخضر (بزال الفني) .7.34
ـ ف� �ئ ��ة 1 :92/91ـ م �ح �م��د شهاب
(النبطية) 5.41د2 ،ـ حسني شريف
(ري� � � ��اق ال� �ف� �ن ��ي) 3 ،5.45ـ محمد
عواضة (تول الفني) .5.49
ـ ف �ئ ��ة 1 :94/93ـ ب �ل��ال النحيتر
(ب �ع �ل �ب��ك)  5.13د2 ،ـ ع �ل��ي حديد
(ت��ول) 3 ،5.23ـ حبيب مكي (تول)
.5.29
ـ فئة 1 :96/95ـ بهاء ال��دي��ن صالح
(لبنان الفني) 4.49د2 ،ـ عمر رباح
(عمر املختار) 3 ،5.05ـ داود شعالن
(صور).5.10 ،

 اإلن� ��اث :م��وال�ي��د 1 :92/91ـ مروةت��وب��ة (ال �ن �ب �ط �ي��ة) 7.33د2 ،ـ زينة
سليمان (النبطية) 3 ،7.51ـ أوراق
الطفيلي (شمسطار) .7.54
ف �ئ��ة 1 :94/93ـ زه � ��راء ب ��در الدين
(ص ��ور ال�ع�ب��اس�ي��ة) 5.40د2 ،ـ روال
املذبوح (رياق الفني) 3 ،5.51ـ زينب
الطفيلي ( بزال) .6.12
ف �ئ��ة 1 :96/95ـ زي� �ن ��ب الديراني
(ب��دن��اي��ل) 7.32د2 ،ـ آالء الحسيني
(ب��دن��اي��ل) 3 .8.33ـ ه �ن��ادي صبرا
(اإلمداد).9.02 ،
وق� � � � ��د وزع ال � �ت � �ن � �ي� ��ر وقبيسي
والخليل امليداليات على الفائزين
والفائزات.

أخبار رياضية
حنا بطل «تراب» األولى
أحرز الرامي جوزيف حنا لقب املرحلة األولى
من بطولة لبنان في الرماية على األطباق من
الحفرة األوملبية (فئة التراب) لعام  2011التي
ّ
نظمها االتحاد اللبناني للعبة في حقل نادي
طوني وازن للرماية ،بحضور رئيس النادي
املضيف عبدو وازن ورئيس اللجان الفنية
في االتحاد سليمان سارة .وهنا النتائج:
 1جوزيف حنا (ليبانون كاونتري كلوب): 131على  2- ،150وليد نجار (كاونتري
كلوب) 3- ،128 :جو سالم (الصفرا)،127 :
 4ايلي بجاني (الصفرا) 5- ،123 :عبدوبازجي (كوسبا) 6- ،122 :طالل كرم
(الصفرا).121 :

ترقية في تايكواندو اإلحسان
ّ
نظمت دائرة التربية والنشاطات في مدرسة
زهرة اإلحسان ـ االشرفية امتحان ترقية
الى الحزام االصفر لتالمذة صف لعبة
التايكواندو في قاعتها املقفلة بإشراف
مدرب اللعبة في املدرسة شادي رزق الله
بمعاونة الياس شعيب وجو هيدموس .وقد
رقي كل من :يورغو نكد ،كامل غطاس،
شربل أبو خير ،فيكتور شاوول ،غابي
صعب ،جون نكد ،شربل الخوري ،كارل
صوايا ،ماريا طوروسيان ،كالريتا نعمة،
ايلي درزي ،فادي السيد ،االن كوكو ،وسهيل
موسى .وأشرف على امتحان الترقية رئيس
الدائرة إيلي فرح.

ّ
الفائزون مع ميدالياتهم (عدنان الحاج علي)

دوري أبطال آسيا

كرة اليد

فوز مريح للسد وختام املرحلة اليوم
ان �ط �ل �ق��ت أم� ��س م �ن��اف �س��ات املرحلة
الرابعة من إي��اب بطولة لبنان لكرة
اليد ففاز السد على ضيفه الشباب
ح��ارة صيدا ( 18 - 30ال�ش��وط األول
 .)9 - 19وك � ��ان أف �ض ��ل م �س �ج��ل من
الفائز حسني شاهني بتسعة أهداف،
وم��ن الشباب حسني صالح بسبعة
أهداف .قاد اللقاء الحكمان القاريان
السوريان عبد الله الخطيب وصدام
غ��زال .وكانت امل�ب��اراة مناسبة للسد
ل�لاس�ت�ع��داد مل�ب��اري��ات بطولة العالم
لألندية التي تنطلق في الرابع عشر

من أيار املقبل.
وت�س�ت�ك�م��ل امل��رح �ل��ة ال �ي��وم األربعاء
ح �ي ��ث ي �ل �ع��ب امل �ش �ع ��ل ب ��دن ��اي ��ل مع
ال �ج �ي��ش ع �ن��د ال �س��ادس��ة ف��ي مجمع
ع � ��اش � ��ور ال � ��ري � ��اض � ��ي ،ف � ��ي واحدة
م ��ن اق� ��وى امل �ب ��اري ��ات ال �ت��ي سيكون
ع�ن��وان�ه��ا امل��رك��زي «ب�ط��اق��ة التأهيل
للمربع الذهبي».
وم��ع اق�ت��راب الشباب م��ارال�ي��اس من
الصراع
ح�ج��ز ال�ب�ط��اق��ة ال�ث��ال�ث��ة ف��إن
ً
ع�ل��ى آخ��ر امل�ق��اع��د س�ي�ك��ون مشتعال
ب�ين ال�ج�ي��ش ،امل�ش�ع��ل وح ��ارة صيدا

م ��ن ه �ن��ا ف ��إن امل ��واج� �ه ��ات املباشرة
ب�ي�ن ه ��ذه ال �ف ��رق س �ت �ك��ون مصيرية
وحاسمة.
ام ��ا ال�ل�ق��اء االخ �ي��ر ف��ي ه ��ذه املرحلة
ف �ي �ج �م��ع ب�ي��ن ال ��وص� �ي ��ف الصداقة
وف � ��وج إط� �ف ��اء ب� �ي ��روت ع �ل��ى ملعب
األول ع�ن��د ال�س��اب�ع��ة وال �ن �ص��ف ،في
ل �ق��اء ت�م�ي��ل ال �ك �ف��ة ف �ي��ه ب�ن�ح��و كبير
ل �ص��ال��ح ال �ص��داق��ة ص��اح��ب الخبرة
االك� �ب ��ر وال�ل�اع �ب�ي�ن االك� �ث ��ر جاهزية
ل �ه ��ذه امل ��واج� �ه ��ات وأي� �ض ��ًا لتعزيز
موقعهم في ثاني الترتيب.

المصارعة
ّ

تألق لبنان في بطولة غرب آسيا

أن امل� �ب ��اراة ال �خ��ام �س��ة ال �ف��اص �ل��ة بني
الرياضي والجالء ستقام يوم الثالثاء
ال � �س� ��ادس وال� �ع� �ش ��ري ��ن او االربعاء
السابع والعشرين من الشهر الجاري
في الدوحة ،وسيعتمدها اتحاد غرب
آسيا أرض��ًا محايدة بعد تعثر اقامة
املباراة املذكورة في حلب بسبب قرار
ع��دم نقلها م�ب��اش��رة ع�ب��ر التلفزيون
السوري.
وت��وق��ع ك��اخ�ي��ا أن ي �ص��در ال �ق��رار عن
ات� �ح ��اد غ � ��رب آس� �ي ��ا ف ��ي غ� �ض ��ون 48
س ��اع ��ة ،وع� � ��زا ال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي صدور
القرار الى وجود االمني العام التحاد
غ��رب آس�ي��ا ه��اك��وب خاتجيريان في
العاصمة الفيليبينية مانيال بسبب
إجراء قرعة بطولة آسيا خالل الفترة
م��ا ب�ين  28أي��ار ولغاية الخامس من
حزيران .2011

بعثة منتخب
لبنان في األردن

أح � ��رزت ب�ع�ث��ة م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان للمصارعة
ميدالية فضية و 9برونزيات ضمن بطولة
اتحاد غرب آسيا التي أقيمت في األردنمن 8
إلى  15نيسان بمشاركة  6دول هي :العراق،
ل�ب�ن��ان ،س��وري��ا ،ال�ي�م��ن ،فلسطني واألردن.
وأحرزت البعثة اللبنانية امليداليات اآلتية:
 -علي عبد الرحمن نظام وزن  58كلغ :ثالث

ب��رون��زي��ات ،اث�ن�ت��ان م�ن�ه��ا ف��ي ف�ئ��ة الفتيان
ب� �ن ��وع ��ي امل � �ص ��ارع ��ة ال ��روم ��ان� �ي ��ة والحرة
للهواة وواحدة بفئة الشباب في املصارعة
الرومانية.
 ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ن �ظ��ام وزن  74ك �ل��غ ثالثبرونزيات ،اثنتان بفئة الفتيان في نوعي
املصارعة الرومانية والحرة للهواة ،وواحدة
لفئة الكبار في املصارعة الحرة للهواة.
 أحمد الخالد وزن  66كلغ :برونزيتان فيفئة الكبار في املصارعة الرومانية والحرة
للهواة.
 ب�ل�ال ال �غ��رب��ي وزن  120ك �ل��غ :ف�ض�ي��ة فيامل� �ص ��ارع ��ة ال� �ح ��رة ل �ل �ه��واة وب ��رون ��زي ��ة في
املصارعة الرومانية.
 م �ح �م��ود ال �ل�اذق� ��ان� ��ي ،ك� � � ّ�رم بميداليتنيب��رون��زي �ت�ي�ن ل�ف�ئ��ة ال �ف �ت �ي��ان ب �ع��دم��ا أصيب
بكسر في يده.
ُ
 ال �ح �ك��م ال ��دول ��ي ال ��رائ ��د ف� ��ادي ك �ب��ي ،ك ّرمب�م�ي��دال�ي��ة ذه�ب�ي��ة وك ��أس ف�ض�ي��ة ن �ظ �رًا إلى
ال �ق��رارات التحكيمية ال�ج��ري�ئ��ة والحيادية
التي يتخذها ،باقتراح من مندوب االتحاد
الدولي للمصارعة السيد أحمدي.

فاز اإلمارات اإلماراتي على ضيفه الشباب
السعودي  ،1 - 2وذوب آهن اإليراني على
ضيفه الريان القطري  0 - 1في املجموعة
الرابعة لدوري ابطال آسيا لكرة القدم.
وفي املجموعة الثانية ،فاز باختاكور
األوزبكستاني على ضيفه االستقالل
االيراني  1 - 2في السادسة ،لحق ناغويا
غرامبوس الياباني بمضيفه سيول الكوري
الجنوبي الى الصدارة بعد فوزه عليه 2
  ،0وحقق العني اإلماراتي فوزه االول فياملسابقة وكان على هانغجو غرينتاون
الصيني .0 - 1
في الثامنة ،خسر شنغهاي شينهوا
الصيني امام ضيفه سيدني األوسترالي
 ،2 - 3وتعادل كاشيما انتلرز الياباني مع
سوون بلوينغز الكوري الجنوبي .1 - 1
■ مباريات اليوم :ستكون الفرصة متاحة
امام فوالذ اصفهان االيراني والهالل
السعودي لحجز بطاقتي املجموعة االولى
الى الدور الثاني عندما يحالن ضيفني على
الغرافة القطري والجزيرة االماراتي على
التوالي .ويتصدر اصفهان ترتيب املجموعة
برصيد  9نقاط ،بفارق ثالث نقاط امام
الهالل ،ويملك كل من الغرافة والجزيرة نقطة
واحدة .ويستقبل االتحاد السعودي فريق
الوحدة اإلماراتي في املجموعة الثالثة ،ويلعب
ايضًا بيروزي االيراني مع بونيودكور
االوزبكي .يتصدر االتحاد ترتيب املجموعة
برصيد تسع نقاط من ثالثة انتصارات،
مقابل نقطتني لكل من بونيودكور وبيروزي
والوحدة .وفي املجموعة الخامسة ،يلعب
غامبا اوساكا الياباني مع جيجو يونايتد
الكوري الجنوبي ،وملبورن فيكتوري
االوسترالي مع تيانجني تيدا الصيني.
ويستضيف شونبوك الكوري الجنوبي
سيريزو اوساكا الياباني في املجموعة
السابعة ،ويلعب في املجموعة ذاتها
شاندونغ ليونينغ الصيني مع اريما
اإلندونيسي.

