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رياضة

      

ريبال حلبي عىل منصة التتويج يف بطولة البحر املتوسط.

رياضة  بصعوبة  حلبي  ريبال  العام  االمن  يف  ثاين  املفتش  يعرتف 
جيدة  نتائج  لتحقيق  تتطلبها  التي  والتضحيات  االجسام،  كامل 

والوقوف عىل منصة التتويج. 
سنوات،   5 من  اكرث  قبل  بجسمه  االهتامم  سنة(   25( حلبي  بدأ 
املسابقات  من  بعيدا  االجسام  كامل  لرياضة  حبه  من  انطالقا 
تتسارع  وتريته  كانت  الذي  النمط  هذا  عىل  استمر  والبطوالت. 
حينا وترتاجع حينا آخر، اىل ان تلقى دعوة يف آب 2018 للمشاركة 
ترشين  يف  مقررة  كانت  التي  االجسام  لكامل  لبنان  بطولة  يف 
االول. مل يرتدد يف االعرتاف بأن الدعوة بدلت اسلوب متارينه التي 
نظاما  شملت  التي  التحضريات  فتكثفت  احرتافا،  اكرث  اصبحت 
متارين  اىل  اضافة  النوم،  ساعات  من  الزاميا  وعددا  غذائيا صارما 

خاصة للعضالت وللعروض.
البطوالت  مع  حلبي  رحلة  انطلقت   2018 االول  ترشين   13 يف 
نتيجة  جاءت  عندما  وتحديدا  وامليداليات،  وااللقاب  واملسابقات 
يف  فحل  والتضحيات،  اآلمال  قدر  عىل  االوىل  الرسمية  مشاركته 
املركز االول يف بطولة لبنان لكامل االجسام لوزن 75 كيلوغراما يف 
الريايض  اميل لحود  اقيمت يف مجمع  التي   Bodybuilding فئة

العسكري يف مار روكز - الدكوانة.
البحر  بطولة  يف  للمشاركة  لحلبي  حافزا  كان  لبنان  بطولة  لقب 
من  االول  يف  الربتغال،  عاصمة  لشبونة  استضافتها  التي  املتوسط 
شبيهة  النتيجة  فكانت  دولة،   22 مبشاركة   ،2018 االول  كانون 
وبكأس  بالذهب  مكلال  وعاد  لبنان  بطولة  يف  حققها  التي  بتلك 

املركز االول.
التي   )IFBB( Diamond Cup World Ranking بطولة  يف 
 Bodybuilding اقيمت يف نيسان املايض لوزن 75 كيلوغراما وفئة
املركز  دولة، حل حلبي يف   35 مالطا مبشاركة  كاورا يف  مدينة  يف 

الثالث، واحرز امليدالية الربونزية بعد منافسة قوية.
يف 7 ايلول املايض كان ريبال مع تحد جديد، بعدما  رفع وزنه اىل 
80 كيلوغراما، يف بطولة عاملية يف بريوت، وتحديدا يف مجمع اميل 
لحود الريايض العسكري، مبشاركة اكرث من 30 دولة. فتنافس مع 
15 العبا وتأهل اىل النهايئ حيث واجه خصام ايرانيا قويا، وحل يف 

املركز الثاين محرزا امليدالية الفضية. 

ريبال حلبي يطمح إلى إحراز
البطاقة اإلحترافية في كمال األجسام

ال يخفي حلبي، الذي مىض عىل مشاركته يف بطوالت ومسابقات 
يف  قدما  امليض  عىل  وعزمه  ارصاره  شهرا،   12 وخارجية  محلية 
البطاقة االحرتافية واملشاركة  رياضة كامل االجسام للحصول عىل 
ان  دون  من  كيلوغرام،   100 لوزن   Bodybuilding مسابقة  يف 
وكلفة  وجهد  وتعب  تضحيات  من  االمر  هذا  يتطلبه  ما  يغفل 

عالية يدخرها من مدخوله الخاص للتحضري. 
"هناك  للعروض:  واخرى  للعضالت  خاصة  متارين  عن  وكشف 
مسابقة  وتحديدا  االجسام  كامل  رياضة  يف  الزامية  حركة   11

Bodybuilding االصعب". 
بالتناسق  الجسم ومرتبط  "التدقيق يشمل كل عضلة يف  واضاف: 
وطريقة  املوسيقى  ونوع  السري  وطريقة  والعضل  العرض  بني 

الوقوف عىل املرسح".
اىل  وقوفها  عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يشكر  الذي  حلبي 
حاليا  يستعد  واالستعداد،  التدريب  يف  مهمته  وتسهيل  جانبه، 
ستقام  كيلوغراما،   80 لوزن  تركيا  يف  عاملية  بطولة  يف  للمشاركة 
سنوية  بطوالت   3 يف  املشاركة  عىل  والعمل   ،2020 حزيران  يف 
التي  املهمة  ان  جيدا  يدرك  وهو  االحرتاف.  بطاقة  اىل  وصوال 
والتزامات  تضحيات  وتتطلب  شاقة،  بل  سهلة  ليست  تنتظره 

مادية ومعنوية. 


