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حصاد محلي

طالب جامعة القديس يوسف متوجون مبيدالياتهم

اجناز جامعي بالسباحة
ش�� ��ارك ف ��ري ��ق ال��س��ب��اح��ة جل��ام �ع��ة
«ال �ق��دي��س ي��وس��ف» ف��ي النسخة ال���39
لبطولة تركيا الدولية في السباحة التي
استضافتها مدينة اسطنبول بني  9أيار
و 13منه.
ومت� �ك ��ن ط� ��الب ج��ام��ع��ة «ال��ق��دي��س
ي��وس��ف» م��ن حصد  9ميداليات منها 4
فضيات و 5برونزيات.

دوري السا اخلامس
ف��از ف��ري��ق محمد ه��ول��و امل �ق��داد على
ف��ري��ق ع �ل��ي امل �ي��ر ( ،)6/3ف��ي امل��ب��اراة
التي أج��ري��ت على ملعب  the cupفي
ال �ك �ف��اءات ض�م��ن دوري الس��ا اخل��ام��س
بامليني فوتبول ،برعاية الدكتور اي��اد
امل�ق��داد وتنظيم بسام امل�ق��داد واش��راف
محمد املقداد.
سجل للفائز اح�م��د عقل ( ،)2هيثم
بسام امل�ق��داد ،علي كمال امل�ق��داد ،حسن
عبدالله املقداد وحمادة املقداد ،وللخاسر
جعفر املقداد (.)3

منتخب لبنان
للتايكواندو
غ�� � � ��ادرت ب� �ع� �ث ��ة م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان
ل �ل �ت��اي �ك��وان��دو ال���ى م��دي �ن��ة مانشستر
االنكليزية للمشاركة في بطولة العالم
للتايكواندو في فئتي الرجال والسيدات
والتي ستقام في الفترة املمتدة ما بني
 15و  19أيار اجلاري.
و تأ ّلفت البعثة م��ن رئ�ي��س االحت��اد

الدكتور حبيب ظريفه ورئ�ي��س اللجنة
الفنية االستشارية العليا ف��ي االحت��اد
ال �غ��ران��د م��اس�ت��ر ب��اس��م ع ��اد ،ام ��ني سر
االحت��اد املاستر م��ارك ح��رب ،باالضافة
ال��ى اجل�ه��از الفني امل��ؤل��ف م��ن املدربني
األومل�ب�ي��ني للمنتخب اللبناني املاستر
كوزيت بصبوص واملاستر رالف حرب،
رئيس اللجنة الطبية في االحتاد املعالج
الفيزيائي الدكتور ريشارد ابي زيد ضو،
وع �ش��رة الع �ب��ني والع��ب��ات م��ن منتخب
لبنان لفئتي الرجال والسيدات مبختلف
االوزان وهم :مارك خليفة ،رالف حنينه،
ك��ري�س�ت��وف��ر ص �ب��اغ ،رون���ي أب ��و حلقة،
ل �ي��ون��اردو ش�ي�ب��ان ،ري ��ان دل �ب��ان��ي ،راي
راعي ،ليتيسيا عون ،آنا حداد ،ساره لني
طانيوس ،باالضافة الى عدد من االهالي
املرافقني للبعثة .ومتنى رئيس واعضاء
االحتاد التوفيق للبعثة في البطولة.

رماية االطباق ملوسى
ن� ّ�ظ��م االحت� � ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل��رم��اي��ة
والصيد مسابقة بالرماية على األطباق
وهي املرحلة األولى من بطولة لبنان لعام
 2019في الرماية من احلفرة األوملبية
«ت ��راب» للفئة «أ» ممتاز وال�ت��ي اجريت
ع �ل��ى ح �ق��ل ن� ��ادي ال �ص �خ��ور ال��ري��اض��ي
ب �ح �ض��ور رئ �ي��س االحت � ��اد ب �ي��ار ج�ل��خ،
وحل في املركز االول الرامي أالن موسى
وحصل على  42طبقا م��ن أص��ل  50في
اجلولتني نصف النهائية والنهائية.
وش ��ارك ف��ي املسابقة  35رام �ي � ًا من
الفئة (أ) ممتاز.
وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على
 125طبقا ل�ل��رم��اة الستة األوائ���ل على
الشكل التالي:
 -طليع بو كامل125/117 :

 ايلي نصار125/113 : أالن موسى125/111 : نضال األسمر125/111 : روني حداد125/110 : بيار زيادة125/109 :وح �س��ب ال �ن�ظ��ام اجل��دي��د امل�ت�ب��ع في
االحت � ��اد ال ��دول ��ي ل �ل��رم��اي��ة ي �ت��أه��ل في
التصفيات امل��ؤل�ف��ة م��ن خ�م��س ج��والت
ال ��رم ��اة ال �س �ت��ة ال ��ذي ��ن أح� � ��رزوا أع�ل��ى
مجموع اهداف من اصل  125طبقا ومن
ثم يدخلون اجلولة النصف نهائية يرمي
كل من الرماة طلقة واحدة على  25طبقا.
بعدها جت��رى املرحلة النهائية الح��راز
املركز األول والثاني والثالث ،اذ تضاف
على النتيجة احملققة في املرحلة النصف
نهائية نتيجة خمسة أطباق لألول ويتم
استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد
م��ن االص��اب��ات .وبعدها جت��ري الرماية
على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم
استبعاد ال��رام��ي ال��ذي حصل على أقل
ع��دد من االص��اب��ات ويحصل ذل��ك للمرة
الثالثة والرابعة أيضا ،عندها يعرف من
الذي فاز باملرتبة الثالثة .وأخيرا حتسم
النتيجة بني األول والثاني بعد الرمي
على عشرة أطباق في آخر اجلولة.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 املركز السادس الرامي روني حداداذ حصل على  18من أصل 25
 املركز اخلامس الرامي بيار زيادةاذ حصل على  22من أصل 30
 امل��رك��ز ال��راب��ع ال��رام��ي ايلي نصاراذ حصل على  25م��ن أص��ل - 35املركز
الثالث الرامي نضال األسمر اذ حصل
على  31طبقا من أصل .40
 املركز الثاني الرامي طليع بو كاملالذي سجل  41إصابة من أصل  50طبقا.
أش��رف على التحكيم احلكم ريشار
خوري.

