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رياضة 

      

فريق االمن العام يتوسطه رئيسه النقيب دميرتي صقر، واىل جانبه نائب رئيس االتحاد 
نعوم سعادة.

املفتش ثاين نزار رسوجي صاحب امليدالية الفضية.املفتش ثالث محمد قادري صاحب امليدالية الذهبية.

احرز فريق االمن العام لاللعاب القتالية برئاسة مدربه النقيب دميرتي 
صقر لقب بطولة لبنان العامة للكونغ فو ساندا التي نظمها االتحاد اللبناين 
للعبة، يف مدرسة اللويزة زوق مصبح يف 9 حزيران املايض، اثر حلوله يف 

املركز االول بعد احرازه 9 ميداليات )6 ذهبية وفضية وبرونزيتان(.
 وجاءت عىل الشكل التايل:

اول ممتاز  املفتش  نادر،  اول ممتاز ساندي  املفتش  ميدالية ذهبية:   -
حبيب شاهني، املفتش ممتاز اندرو علم، املفتش ثاين جهاد سعيد هورش 

)بالرضبة القاضية(، املفتش ثاين نزار رسوجي واملفتش ثالث مارك متى.
- ميدالية فضية: املفتش ممتاز رامي السغبيني. 

- ميدالية برونزية: املفتش ثالث اييل زكا واملفتش ثالث مطانيوس بشارة.
بعد توزيع امليداليات وتسليم الشهادات، هنأ رئيس واعضاء االتحاد فريق 
االمن العام عىل جهوده وحضوره الدائم والنتائج املميزة التي يحققها 

تواليا يف مختلف البطوالت.

يتميز فريق االمن العام لاللعاب القتالية بالنتائج التي يحققها يف البطوالت 
فو،  الكونغ  مثل  االلعاب  من  العديد  يف  العبيه  وتفوق  والدولية،  املحلية 

الكيك بوكسينغ، املواي تاي واملالكمة وااللعاب القتالية املختلطة. 
 )k1 اخر انجازات الفريق، مشاركته يف بطولة آسيا املفتوحة للكيك بوكسينغ
االسلوب االقوى يف اتحادات الكيك بوكسينغ( بقيادة رئيس شعبة الرياضة 
ذهبيات   3( ميداليات   4 واحرازه  صقر،   دميرتي  النقيب  املدرب  والرمي 

وفضية( بالرغم من غياب عدد من الالعبني االساسيني بداعي االصابة.  
لدى  كبريا  تأثريا  الالعبون  حققها  التي  والنتائج  املميز  االداء  ترك 
الجمهور والقيمني عىل اللعبة واعضاء االتحاد، فاعربوا عن اعجابهم 

األمن العام بطل لبنان في الكونغ - فو ساندا

4 ميداليات لألمن العام 
في بطولة آسيا بالكيك بوكسينغ

يف  وترجم  العام  االمن  فريق  قدمه  الذي  للمستوى  وتقديرهم 
التالية:   النتائج 

- ميدالية ذهبية للمفتش ثاين رنني العبود اثر فوزها بالنقاط بجدارة وتفوق. 
ـ ميدالية ذهبية للمفتش ثاين صهيب الحسني الذي خاض مباراة قوية وفاز 

فيها عىل الالعب العراقي.
ـ ميدالية ذهبية للمفتش ثالث محمد قادري الذي خاض مباراة قوية متكن 
فيها من الفوز عىل خصمه بالرضبة القاضية، ونال اعجاب الحارضين واعضاء 

االتحاد عىل ادائه.
- ميدالية فضية للمفتش ثاين نزار رسوجي الذي فاز ايضا متفوقا بالنقاط.


