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رياضة
األمن العام يلمع في بطولة العالم لـ"املواي تاي ـ بوران"

النقيب صقر: تفّوقنا على العبني من دول عريقة ومتطورة
العامل  بطولة  ويف  اليونان،  يف  املقبل  االول 
لـ"الكونغ فو" يف روسيا يف ترشين الثاين املقبل.

واكد الجهوزية الدامئة للفريق: "متارينه دورية 
البطوالت،  يف  املشاركة  عىل  تقترص  ال  وهي 
التي  لتقنيات  التحضري  يتم  بطولة  كل  وقبل 

تحتاج اليها". 
االمن  فريق  يواجهها  التي  الصعوبات  عن 
العام قال: "نحن ننطلق من الصفر مع العبني 
عسكريني ليست لديهم خربة قتالية، وتنقصهم 
اساسية  هي  التي  االرجل  استخدام  تقنيات 

مل يكن االنجاز الذي حققته بعثة فريق االمن 
العبني   7 ضمت  التي  القتالية  لاللعاب  العام 
محمد  اول  املفتش  ملحم،  محمد  )املأمور 
حمود، املفتش ثاين شادي نرصالله، املفتش اول 
احمد حميضة، املفتش اول خليل مراد، املفتش 
صهيب  الثالث  املفتش  فرح،  فرنسوا  ثالث 
الحسني( بقيادة املدرب رئيس شعبة الرياضة 
العامل  النقيب دميرتي صقر، يف بطولة  والرمي 
للهواة يف "املواي تاي ـ بوران" التي اقيمت يف 
العاصمة التايالندية بانكوك وشاركت فيها 27 
دولة أجنبية. اذ سبق للفريق ان حقق انجازات 
نتائج  وحقق  خارجية،  بطوالت  واحرز  عدة 
دولية بارزة، وفرض نفسه رقام صعبا يف رياضة 

االلعاب القتالية محليا وخارجيا.
وفضية  ذهبيات   3( الست  امليداليات 
مواجهة  يف  الفريق  احرزها  التي  وبرونزيتان( 
االلعاب  يف  ومتقدمة  عريقة  دول  من  العبني 
القتالية عجز بعضها عن احراز ميدالية ذهبية 
واحدة، شكلت رافعة للمنتخب اللبناين الذي 
الرتتيب  يف  االول  املركز  يف  الحلول  من  متكن 

النهايئ للبطولة.
نجاح الفريق مل يقترص عىل النتائج الباهرة، بل 
ايام،  امتد اىل 6  الذي  التدريبي  شمل املعسكر 
وتخللته حصص تدريبية مكثفة يف ارشاف االتحاد 

التايالندي ومدربني تايالنديني متخصصني.
النقيب صقر اكد لـ"االمن العام" ان املشاركة 
الحلبة  عىل  قتالية  خربة  "اضافت  البطولة  يف 
لالعبني ورفعت معنوياتهم وزادت من ثقتهم 
الدول يف  اهم  فزنا عىل  بانفسهم وبقدراتهم. 
التصفيات مثل فرنسا وروسيا، ما اهلنا اىل بلوغ 

املراكز املتقدمة".
االمن  العبو  حققها  التي  النتائج  بأن  وفاخر 
دول  من  العبون  تحقيقها  عن  "عجز  العام 
عريقة ومتقدمة. هناك دول لديها باع طويل 
يف البطوالت العاملية عجزت عن احراز ميدالية 

ذهبية واحدة". 

ست  احرز  الذي  العام  االمن  "فريق  اضاف: 
دول  عىل  وتفوق  ذهبيات   3 بينها  ميداليات 
عريقة شكل الرافعة االساسية للفريق اللبناين 
يف  االول  املركز  يف  الحلول  من  متكن  الذي 

الرتتيب العام امام 27 دولة مشاركة".

عن االستحقاقات الخارجية التي تنتظر فريق 
االمن العام، كشف صقر عن التحضري للمشاركة 
يف بطولة العامل لـ"املواي تاي ـ ايفام" يف الشهر 
ويف  مكسيكو،  املكسيكية  العاصمة  يف  الحايل 
ترشين  يف  بوكسينغ"  لـ"الكيك  العامل  بطولة 
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الرابحون
العام  االمن  فريق  نتائج  جاءت 
وفضية  ذهبيات   3 ميداليات:   6(

وبرونزيتان( عىل الشكل التايل:

ميدالية ذهبية:
• املأمور محمد ملحم )وزن مفتوح( فاز عىل 

العب اسباين، وعىل العب انكليزي يف النهايئ.
 86 دون  )وزن  حمود  محمد  اول  املفتش   •
كيلوغراما( فاز عىل العب فرنيس، وعىل العب 

انكليزي، وعىل العب برتغايل يف النهايئ.
 91 دون  )وزن  ثاين شادي نرصالله  املفتش   •
كيلوغراما( فاز عىل العب برازييل، وعىل العب 

انكليزي، وعىل العب فرنيس يف النهايئ.

ميدالية فضية:
 81 دون  )وزن  احمد حميضة  اول  املفتش   •
كيلوغلراما( فاز عىل العب رويس، وعىل العب 
املباراة  فرنيس يف  امام العب  برازييل، وخرس 

النهائية باحتساب النقاط.

ميدالية برونزية:
 81 دون  )وزن  مراد  خليل  اول  املفتش   •
كيلوغراما( فاز عىل العب يوناين، وخرس امام 
العب فرنيس يف مباراة التأهل اىل الدور النهايئ.

دون  )وزن  فرح  فرنسوا  ثالث  املفتش   •
فاز عىل العب رسي النيك،  كيلوغراما(   70
وخرس امام العب برازييل يف مباراة التأهل 

اىل الدور النصف النهايئ.
اما املفتش الثالث صهيب الحسني فقد خرس 

مباراته االوىل امام العب سويرسي بالنقاط.

تحضري  لديهم  ليس  كام  القتالية،  االلعاب  يف 
مسبق. دامئا نفتش عن عسكريني لديهم قلب 
لديهم  يكون  ان  دون  من  قوية  وبنية  قوي 

تجارب سابقة يف االلعاب القتالية". 
واعترب ان رياضة االلعاب القتالية "باتت اساسية 
العسكرية  املؤسسات  وتدريبات  متارين  يف 
الوجه  وتعترب  عسكري،  كتدريب  وتعتمدها 
رياضيا.  تنافسيا  وجها  تكون  ان  قبل  القتايل 
ضمن  تاي"  "مواي  يعتمد  االمرييك  الجيش 
حاجة  يف  االمنية  القوى  القتالية.  تدريباته 

اىل هذا النوع من التدريب حتى تتمكن من 
او  الشغب  حاالت  من  الكثري  مع  التعامل 
التي  الحاالت  من  غريها  او  مطلوبني  توقيف 

مينع فيها استخدام السالح".
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  للمدير  وشكر 
ابرهيم "الدعم والجهد والثقة التي يوفرها للفريق 
"جهودهم  الالعبني  شكر  كام  الظروف"،  كل  يف 
املؤسسة  اسم  لرفع  يقدمونها  التي  وتضحياتهم 
استحقاق  كل  قبل  عائالتهم  حساب  عىل  عاليا 

وبعده خصوصا يف حال تعرضوا الصابة". 

املفتش ثاين شادي نرصالله بطل وزن دون 91 كيلوغراما يعّب عن فرحته باحراز امليدالية الذهبية.املأمور محمد ملحم بطل الوزن املفتوح يحتفل مبيداليته الذهبية.

بعثة فريق االمن العام بقيادة رئيس شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر.املفتش اول محمد حمود بطل وزن دون 86 كيلوغراما مرفوعا عىل االكتاف.


