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لقب الري�صة الطائرة لعلوان ومرت�صى

] تكرمي منتخبي لبنان للنا�سئني حتت � 15سنة وحتت � 17سنة لفئتي الذكور واالناث

احرز جال علوان من هوب�س بريوت وزميلته يف النادي
داين مرت�سى لقب بطولة لبنان «بيب�سي كوال» للري�سة
الطائرة «بادمنتون» لفئتي الرجال وال�سيدات للفردي
املفتوح ،التي نظمها االحتاد على ماعب نادي هوب�س
يف احل��ازم �ي��ة ،مب���س��ارك��ة  75الع �ب��ا والع �ب��ة م��ن ن��وادي
املون ال�سال ،اجلمهور ،هوب�س املنت ،هوب�س بريوت،
ج��ام �ع��ة ال �ق��دي ����س ي��و� �س��ف  ،1٨75وجم �م��ع ال�ت�ح��ري��ر،
بح�سور رئي�س االحت��اد وع�سو اللجنتني التنفيذيتني
لاحتادين الدويل واالآ�سيوي جا�سم قان�سوه ونائبه بول
روك��ز واالم ��ني ال �ع��ام �سمري ��س��اغ��وري وام��ني ال�سندوق
علي كزما.
وك��ان ال ��دور الن�سف نهائي لفئة ال��رج��ال �سهد فوز

علوان على الفرد فرن�سي�س من اجلمهور – 21( 0 – 2
 1٨و ،)1٨ – 21وكري�ستوفر ابي يون�س من املون ال�سال
على طوين �سويري من جامعة القدي�س يو�سف 1٨75
بنتيجة  21 – 16( 1 – 2و 13 – 21و .)1٨ – 21ويف
ال��دور النهائي فاز علوان على ابي يون�س – 21( 0 – 2
 12و.)14 – 21
ولدى ال�سيدات� ،سهد الدور ن�سف النهائي فوز روزي
رزق من اجلمهور على ماريان باروك من املون ال�سال 2
–  15 – 21( 0و ،)9 – 21وداين مرت�سى من هوب�س على
جينيفر خليفة من امل��ون ال�سال  7 – 21( 0 – 2و– 21
 .)7ويف ال��دور النهائي ف��ازت مرت�سى على رزق 0 – 2
( 17 – 21و.)13 – 21

وعلى هام�س البطولة ،ك��رم االحت��اد منتخبي لبنان
ل �ل �ن��ا� �س �ئ��ني حت ��ت � � 15س �ن��ة وحت� ��ت � � 17س �ن��ة ل�ف�ئ�ت��ي
ال��ذك��ور واالن ��اث اللذين �ساركا يف بطولتي غ��رب اآ�سيا
وال�ع��رب اللتني ا�ست�سافهما لبنان يف ايلول املا�سي.
وت �� �س �ل��م ال ��اع� �ب ��ون ���س��ه��ادات��ه��م م� ��ن رئ��ي�����س االحت � ��اد
قان�سوه واالع�ساء بح�سور اهايل الاعبني .ا�سرف على
املباريات احلكم العام ع�سو االحتاد �سمري ق�سطنطني،
ورئ �ي ����س جل �ن��ة احل� �ك ��ام زم �ي �ل��ه غ��ال��ب ف �ق �ي��ه ،وق��اده��ا
احلكام االحتاديون غري�س عبيد ،مايك طربيه ،ي�سرى
�سوفاين ،مرينا حال ،فاطمة فقيه ،هادي فقيه ،انطوين
بيطار ،روزاليا قزي ،الدو قزي ،علي �ساال� ،سنتيا احلاج
و�سيمون ا�سد.

