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رياضة
األمن العام أحرز بطولة
"مواي تاي" العسكرية
احرز فريق االمن العام بطولة لبنان
العسكرية الخامسة لـ"مواي تاي" للذكور
واالناث ،نظمها رئيس شعبة الرياضة والرمي
يف املديرية العامة لالمن العام النقيب
دميرتي صقر يف املعهد العايل للرياضة
العسكرية ،يف "مجمع الرئيس اميل لحود
الريايض العسكري" يف مار روكز  -الدكوانة.
حقق فريقا االمن العام للذكور واالناث
انتصارات عدة ،واحرز كل من صهيب
الحسني وشادي نرصالله ومحمد ملحم ثالث
ميداليات ذهبية يف منافسات الذكور ،ودينا
بودياب وساندي نادر ورنني العبود ثالث
ميداليات ذهبية يف منافسات االناث.

وقد جاء ترتيب النوادي عىل
الشكل التايل:

فئة الذكور:

 -1االمن العام.
 -2الجيش اللبناين.
 -3فوج اطفاء بريوت.
 -4امن الدولة.
 -5قوى االمن الداخيل.

كؤوس الفوز.

األمن العام ك ّرم فريقه
في بطولة "مواي تاي" العسكرية
اقامت املديرية العامة لالمن العام حفل
تكريم للعسكريني الذين شاركوا يف البطولة
العسكرية الخامسة يف "مواي تاي" للعام
 ،2018يف قاعة "مدينة كميل شمعون

احرزت العبة فريق االمن العام لاللعاب القتالية البطلة الدولية املفتش
اول دينا بودياب حزام بطولة "غرين هيل فايت نايت" (Green Hill
 )Fight Nighاالحرتافية لـ"املواي تاي" ـ "تاي بوكسينغ" التي اقيمت
يف نادي بودا ادما.
فازت بودياب عىل البطلة الدولية ماريانا قمرة ،يف مباراة قوية احتدمت فيها
املنافسة .ومتكنت بفضل خربتها وارصارها وعزميتها من فرض سيطرتها يف
الجوالت الثالث ،لتنتزع حزام البطولة من منافستها التي مل تستسلم بسهولة.
يف ختام املواجهة تسلمت البطلة بودياب ،التي سبق لها ان احرزت لقب
البطولة العربية لـ"املواي تاي" لفئة االناث يف العام  ،2017درع البطولة من
املدرب النقيب دميرتي صقر عىل الحلبة امام جمهور كبري مأل املدرجات.

من املباراة.

"طائرة" األمن العام ثابتة في الدرجة الثانية

فئة االناث:

 -1االمن العام.
 -2امن الدولة.

بودياب بطلة "غرين هيل فايت نايت"

الرياضية" التابعة لالمن العام ،يف حضور
رئيس دائرة التدريب الرائد طارق الشويف،
ورئيس شعبة الرياضة والرمي ومدرب
فريق االمن العام لاللعاب القتالية النقيب

فريق االمن العام لـ"مواي تاي" مع رئيس االتحاد سامي قبالوي ورئيس دائرة التدريب الرائد طارق الشويف ورئيس
شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر.

دميرتي صقر ،وممثلني عن االجهزة األمنية
والعسكرية ،اضافة اىل الفرق الرياضية يف
الجيش اللبناين واالمن الداخيل وامن الدولة
وفوج اطفاء بريوت.
افتتح االحتفال بالنشيد الوطني ،ثم
كلمة للنقيب صقر تطرق فيها اىل اهمية
الرياضات القتالية يف املؤسسات العسكرية.
تاله العقيد فادي كبه من جهاز امن الدولة
اثنى عىل الجهود الكبرية التي يقوم بها
االمن العام يف الرياضة .بدوره شكر رئيس
اتحاد "مواي تاي" سامي قبالوي النقيب
صقر عىل جهوده لتفعيل الرياضة يف االمن
العام وتحديدا رياضة "مواي تاي".
ثم وزعت الشهادات عىل املشاركني ،وسلم
العقيد كبه شهادة ودرعا تقديريتني من
االتحاد اللبناين للثقافة والرتبية البدنية
للنقيب صقر.

مل تكن نتائج فريق االمن العام يف الكرة الطائرة يف دوري الدرجة الثانية
للرجال عادية .فقد ظهر الفريق يف صورة مميزة ،وقدم الالعبون اداء رجوليا
وكانوا منافسني حقيقيني ،ونحجوا يف الحفاظ عىل موقع الفريق يف دوري
الدرجة الثانية رغم املنافسة القوية من فرق عريقة تتجاوز موازناتها االف
الدوالرات وتضم العبني مخرضمني.
ورغم ان الفريق خرس جهود العبني اساسيني يف صفوفه ،ابرزهم املفتش
املؤهل اول ميشال سلوم واملفتش ثالث سيزار الحايك بداعي االصابة ،اال
انه متكن من الحلول يف املركز الخامس يف الرتتيب النهايئ برصيد  5انتصارات
و 8خسارات.
وجاءت نتائج الفريق عىل الشكل التايل:
فاز عىل فريق النجمة الرصفند ذهابا بنتيجة  0 – 3السبت  2018/12/1عىل
ملعب مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ،ثم كرر فوزه ايابا بنتيجة
 0 – 3االثنني  2019/1/3عىل ملعب النجمة الرصفند.
وعىل فريق هنيبعل نهر ابرهيم ذهابا بنتيجة  2 – 3الثلثاء 2018/12/18
عىل ملعب مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية ،وكرر فوزه ايابا بنتيجة
 2 – 3السبت  2018/12/29عىل ملعب نادي غزير.
وعىل فريق الجية ذهابا بنتيجة  2 – 3الخميس  2019/1/17عىل ملعب
مجمع ميشال املر الريايض يف البورشية.
وخرس امام فريق القلب االقدس ذهابا بنتيجة  3 – 0السبت 2018/12/8
عىل ملعب مجمع ميشال املر يف البورشية ،وايابا بنتيجة  3 – 1االربعاء
 2018/12/12عىل ملعب القلب االقدس.
وامام الريايض القلمون ذهابا بنتيجة  3 – 2السبت  2018/12/29يف قاعة
"نورث هافن" يف القلمون ،وايابا بنتيجة  3 – 0الخميس  2019 /1/3عىل
امللعب نفسه.
وامام الريايض حاالت ذهابا بنتيجة  3 – 1الخميس  2019/1/10عىل ملعب

حاالت.
وامام الجية بنتيجة  3 – 0االثنني  2019/1/14عىل ملعب النجمة الرصفند.
وامام النجوم جونيه ذهابا بنتيجة  3 – 1الخميس  2019/1/24عىل ملعب
مجمع الرئيس فؤاد شهاب الريايض يف جونية ،وايابا بنتيجة  3 – 1ايضا
الخميس  2019/1/24عىل امللعب نفسه.
يضم الفريق الذي يقوده املدير الفني املدرب سيمون الراعي ،يف ارشاف
رئيس شعبة الرياضة والرمي النقيب دميرتي صقر ومتابعة املراقب
التقني املفتش اول ممتاز زياد عيىس ،كال من الالعبني :املؤهل اول عالم
الورد ،املؤهل اول رمزي سمعان ،املؤهل اول وليد الحموي ،املؤهل اول
ميشال سلوم ،املفتش اول ممتاز سامر حريقة ،املفتش اول ممتاز فريد
الحاج شحادة ،املفتش ممتاز اسطفان يوسف ،املفتش اول حنا سعاده،
املفتش ثاين رامز فرح ،املفتش ثالث سيزار الحايك ،املفتش ثالث سيزار
طربيه ،املفتش ثالث انطوين ديب ،املأمور جورج زغيب.

فريق االمن العام يف الكرة الطائرة.
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