
11
8499العدد    2012- 10-13 السبت 



26

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
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على المحاور كاف
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نتائج البطولة العربية للكيوكوشنكاي

 المرحلة األولى من بطولة الجامعات للركبي يونيون

 

80 كلغ: فــاز محمد  - وزن تحت 
الحركة )لــبــنــان( على بــشــار ناجح 
ــراق( وحــل مصطفى إبراهيم  ــع )ال
)لبنان( ومحمد موسى )فلسطين( في 

المركز الثالث.
- وزن تحت 90 كلغ: فاز محمد خالد 
العراق )العراق( على طه الشريدي 
وحل يحيى عسيلي )لبنان(  )فلسطين( 
فـــي الــمــركــز  وأحمد صائب )العراق( 

الثالث.
90 كلغ: فــاز محمد  - وزن فــوق 
عباس )العراق( على قاسم عيتاوي 
)لبنان( وحل وليد القرحاني )لبنان( 
وسعيد عبد الرحيم سعيد )العراق( 

في المركز الثالث.
* الكاتا )إناث( 

1- زينب عباس )العراق(
2- سوزان السلطي )لبنان(

* الكاتا )رجال(
1- علي عمار )العراق(

2- عبد العزيز الطرشة )لبنان(
3- خالد الوسطي )المغرب(.

أنهى “فريق القديسون” )طاب 
من جامعة القديس يوسف( حامل 
اللقب، الجولة األولى من بطولة طاب 
الجامعات )ايــدن بــارك( لسباعيات 
“الركبي يــونــيــون”، التي نظمها 
يوم  للعبة طيلة  للبناني  ا د  االتحا
بلدية  لماضي على ملعب  ا ــد  األح
ــاب من  ســن الــفــيــل، بمشاركة ط
عشر جامعات ومدرسة هي: “البا” 
LAU” و”القديس  NDU”و “ و”

AUST” وبرمانا هاي  يوسف” و”
لفرنسية”  ا لليسيه  ســكــول” و”ا
و”األكاديمية” )مجموعة من طاب 

المدارس( و”الشانفيل”. 
يذكر أن البطولة تقام على طريقة 
الدوري من خمس مراحل خال أشهر 
تشرين األول وتشرين الثاني وكانون 

األول وشباط ونيسان. 
وكانت فرصة مناسبة للجهاز الفني 
للمنتخبات الوطنية الختيار التوليفة 
ين  لمميز ا لاعبين  ا من  لمناسبة  ا
لضمهم إلى المنتخبات، خصوصا 
18 سنة(،  منتخب الشباب )تحت 

المشارك في دورة األلعاب اآلسيوية 
المقررة في مدينة نانجينغ الصينية 
لرجال  ا لمقبل، ومنتخب  ا فــي آب 
المشارك في دورة ألعاب دول غرب 
آسيا المقررة في إيران العام المقبل.

وهنا ترتيب الفرق:
1ـ “القديسون” )طاب من جامعة 

القديس يوسف(
 )NDU 2- “القروش” )طاب من

 )LAU 3ـ “البرابرة” )طاب من
4- “األكاديمية” )طاب المدارس(

5ـ “ايغزيلز”
6ـ “البا”.

الفريق الفائز بالمرحلة االولى  البلد

استضاف االتحاد اللبناني 

للكيوكوشنكاي البطولة العربية 

السادسة في اللعبة في قاعة بيار 

الجميل المقفلة لمدينة كميل 

شمعون الرياضية برعاية مدير عام 

وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي 

ومشاركة منتخبات: العراق وتونس 

والجزائر والمغرب وليبيا واليمن 

وفلسطين ولبنان. 

صدى البلد

نهائيات “ريد بل كار بارك دريفت”
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رياضة

كأس الجامعات في »ركبي يونيون« 

أنهى فريق »القديسون« )طالب من جامعة 
القديس يوسف( حامل اللقب، الجولة 

األولى من بطولة طالب الجامعات )ايدن 
»ركبي يونيون«،  بارك( لسباعيات الـ

مها االتحاد اللبناني للعبة على 

ّ

التي نظ
ملعب بلدية سن الفيل، بمشاركة طالب 

من عشر جامعات. وكانت الدورة فرصة 
مناسبة للجهاز الفني للمنتخبات 

الوطنية كي يختار التوليفة املناسبة من 
الالعبني املميزين لضمهم إلى املنتخبات، 

وخصوصًا ملنتخب الشباب )تحت 18 
سنة(، املشارك في دورة األلعاب اآلسيوية 

املقررة إقامتها في مدينة نانجينغ 
الصينية في آب املقبل، ومنتخب الرجال 
املشارك في دورة ألعاب دول غرب آسيا 

املقررة إقامتها في إيران العام املقبل. 

أخبار رياضية 
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