
112113
عدد 60 - أيلول 2018عدد 60 - أيلول 2018

رياضة

      

فريق االمن العام وصيف بطولة لبنان يف الكونغ - فو )ساندا(.

ممثل قائد الجيش يحوط به ممثل املدير العام المن الدولة ورئيس نادي النرس والنقيب 
اييل خوري واملالزم رشبل الحاج واملفتش ثاين ايفون منصور واملفتش ثاين اليان طعمه. 

املشاركون يف الدورة يتوسطهم النقيب دميرتي صقر.

املفتش املمتاز شاهني لدى تقليده امليدالية الذهبية.

يف حقل الرماية.

11 ميدالية لألمن العام 
في بطولة الكونغ - فو )ساندا(

فضية وبرونزيتان لألمن العام 
في رماية النسر

دورة تدريبية لشعبة الرياضة والرمي

حل فريق االمن العام لاللعاب القتالية وصيفا يف بطولة لبنان يف الكونغ 
- فو  )ساندا( التي اجريت يف نادي بودا – ادما، اثر احرازه 11 ميدالية 

)3 ذهبيات، 7 فضيات وبرونزية(.
جاءت نتائج العبي فريق االمن العام الذين سبق ان شارك بعض منهم 

يف بطولة غرب آسيا يف ايران، عىل الشكل التايل: 
- ميدالية ذهبية: املفتش املمتاز حبيب شاهني، املأمور محمد ملحم، 

املأمور صهيب الحسني. 
- ميدالية فضية: املفتش ثاين املتمرن نزار الرسوجي، املفتش ثالث رامي 
الصغبيني، املفتش ثالث محمد القادري، املفتش املمتاز اندرو العلم، 
املفتش املمتاز محمد الجويدي، املفتش ثالث جورج ملكون، املفتش 

ثالث الياس حدشيتي. 
- ميدالية برونزية: املأمور جو روحانا.

يف  وبرونزيتان(  )فضية  ميداليات   3 للرماية  العام  االمن  فريق  احرز 
كأس لبنان يف الرماية للقوى املسلحة التي نظمها نادي النرس برعاية 
قائد الجيش العامد جوزف عون ملناسبة عيد الجيش الـ73، يف مدينة 
كميل شمعون الرياضية مبشاركة فرق من الجيش، االمن العام، االمن 

الداخيل، امن الدولة.
وجاءت النتائج النهائية عىل الشكل التايل:

* فئة الرجال: 

- رماية حرة 15 مرتا: 
1- النقيب فادي بدر )االمن الداخيل( 191.
2- العميد الياس حنا )الجيش اللبناين( 190.
3- النقيب اييل الخوري )االمن العام( 190. 

ترتيب الفرق:
1- االمن الداخيل 379.

2- االمن العام 379.
3- الجيش اللبناين 374.

- رماية يد واحدة 15 مرتا:
1- املالزم اول عيل موىس )الجيش اللبناين( 190.

2- الرقيب اول الياس بوجرجي )االمن الداخيل( 187.
3- املالزم اول عيل فتوين )الجيش اللبناين( 186. 

ترتيب الفرق:
1-الجيش اللبناين 386.
2- االمن الداخيل 368.

3- امن الدولة 362.

* فئة السيدات:
- رماية حرة 15 مرتا:

1- روز اوهانسيان )االمن الداخيل( 188.
2- خلود حجازي )االمن الداخيل( 185.

3- مابيل العيش )امن الدولة( 177. 

ترتيب الفرق: 
1- االمن الداخيل 373.

2- امن الدولة 352.

3- االمن العام 332.

يف  تدريبية  دورة  والرمي  الرياضة  شعبة  يف  التدريب  دائرة  نظمت 
القتال الحر، والدفاع عن النفس، وسوق املطلوبني، واستعامل االصفاد 
كميل  مدينة  يف  املستحدثة  القاعة  يف  التكتية،  والرماية  الحديدية، 
شمعون الرياضية يف برئ حسن مبشاركة 18 ضابطا )6 اناث و12 ذكرا( 

يف ارشاف النقيب دميرتي صقر. 

جرى تنفيذ الرماية التكتية التي هي عبارة عن اطالق النار عىل هدف 
من مجموعة متحركة تستخدم البندقية ثم تنتقل اىل استخدام املسدس، 

يف حقل الرماية يف وطى الجوز.
ذكورا  العام  االمن  وتشمل جميع عسكريي  دوريا،  الدورة  تقام هذه 

واناثا، وتهدف اىل تطوير قدراتهم القتالية وتحسينها. 


