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ديني  عيد  ي  أ على مشارف 
مسيحي، تبدأ البيانات بالظهور، 
مساحات  باحتالل  يح  ر لتصا ا و
واسعة في وسائل االعللالم، عن 
»ضرورة مصالحة المسيحيين«، 
وعن »أهمية الوحدة المسيحية 
فلللي زملللن تلللهلللاوي مسيحيي 
الشرق«، وعن »الزامية االلتقاء 
حول ثوابت محددة«... الى آخره 

ب��ه��ذا ال��ف��وز، ت��ص��در االميركية 
 3 م��ن  ن��ق��اط   6 لترتيب برصيد  ا
مباريات، بفارق النقاط أمام القديس 
يوسف والبلمند اللذين لعبا مباراة 
الميركية  ا نية  للبنا ا يليها  ك��ث��ر،  أ
برصيد 4 نقاط من مباراتين، فجونيه 
واالميركية للعلوم والتكنولوجيا بال 
نقاط، ثم ولفز الركبي ليغ في المركز 
6- نقاط  السابع واالخ��ي��ر برصيد 
)تحت الصفر اثر العقوبات االتحادية 

المفروضة عليه(.
في المباراة االول��ى التي أقيمت 
لجامعة  ا في  ملعب هوستلر  على 
االميركية وانتهى شوطها االول 
16 – 12، سجل محاوالت االميركية 
م��ارك دارون��ي وكريس عمرو ونغم 
كوبر وحسين عميص ورمزي طاهر 

ومحمد طويل، وأهدافه سام والش 
)2( وبول خولي )2(. وسجل محاوالت 
ولفز الركبي ليغ ميغو كيشيان وجاد 
أبي ناصيف وريمون فينان وأهدافه 

فيليب سالمة )3(. 
وفي المباراة الثانية التي أقيمت 
على ملعب أمين عبد النور البلدي 
ف��ي ب��ح��م��دون وان��ت��ه��ى شوطها 
10، سجل   – 10 بالتعادل  االول 
م��ح��اوالت القديس يوسف رون��ي 
عقل وجان ماري رزق الله ووائل حرب 
وج��اد جبرايل وهدفه وائ��ل حرب. 
وسجل محاولتي االميركية للعلوم 
والتكنولوجيا يوسف اسمر وأحمد 

المصري وهدفيه يوسف أسمر. 
قاد المباراة الحكم فيصل جابر 
وع��اون��ه غابي ح��داد وج��ورج رح��ال، 

وراقبها جاد عسيلي. 
وفي المباراة الثالثة التي أقيمت 
على ملعب طرابلس االولمبي وانتهى 
شوطها االول 10 – 8 لجونية، سجل 
محاوالت البلمند أالن سلطان وسام 
منصور وعبد القادر جمال الدين. 
وسجل محاولتي جونية يوسف الحلو 

)2( وهدفه بيار نصر. 
وهنا برنامج المرحلة السادسة بعد 

عطلة االعياد: 
7 كانون الثاني 2011:  الجمعة 
الميركية  ا  – الميركية  ا نية  للبنا ا
)20,00، ملعب هوستلر في الجامعة 

االميركية(. 
 :2011 8 كانون الثاني  السبت 
االميركية للعلوم والتكنولوجيا – ولفز 

الركبي ليغ )12,00، بحمدون(.

ً
االتحاد بوصفه نائبا

ً
رئيسا

ً
محمد خليل زهرة بوصفه عضوا

.ISDO اللجنة التنظيمية في

على تنظيم المباريات وقام الريس 
بتحكيم معظمها، وأعطى دورة للحكام 
المشاركين في البطولة في قوانين 
الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ 

واألورينتال وقوة الرمي.
واطلع المجتمعون على التقرير 
ل���ذي أع��دت��ه اللجنة المؤلفة من  ا
المدربين فادي الحاج ورضا مسلماني 
وحسن خير الدين والمكلفة إج��راء 
امتحان تدرج لطالل التيماني وصادق 
المجتمعون على التقرير ووافقوا على 
ترقية التيماني الى الحزام األسود 3 

دان من تاريخه.
 بالدعوة 

ً
وأخ��ذ المجتمعون علما

الجديدة لالتحاد العربي لرياضات 
الكيك بوكسينغ للمشاركة في الدورة 
العربية األولى للفنون القتالية التي 
يستضيفها االتحاد األردني من1 إلى 8 
 
ً
شباط المقبل في عمان، ووافقوا مبدئيا

على المشاركة.

 بكتاب 
ً
كذلك أخذت الهيئة علما

التهنئة المرسل من اللجنة األولمبية 
اللبنانية الى رئيس االتحاد والمتضمن 
التهنئة باإلنجاز ال��ذي أح��رزه العبو 
االت��ح��اد )4 م��ي��دال��ي��ات: فضيتان 
وبرونزيتان( في بطولة العالم التي 
للكيك  لعالمية  ا الجمعية  نظمتها 
بوكسينغ WKA في مدينة إدنبره 

االسكتلندية.
وقررت الهيئة، عماًل بالمادة التاسعة 
من النظام العام لالتحاد، دعوة الهيئة 
العامة لعقد جلسة عادية سنوية 
للمصادقة على البيانين اإلداري والمالي 
ومناقشة روزنامة نشاط االتحاد للعام 
2011؛ عند الساعة 10.30 صباح األحد 

30 كانون الثاني 2011. 

االتحادية، األمر الذي أدى الى تراجع 
مستوى العمل المطلوب في أنشطة 
االتحاد في شكل عام، آملين أن تفسح 
ه��ذه االستقالة المجال لالشخاص 
المتحمسين والمستعدين لخدمة 
االت��ح��اد والعمل على رف��ع مستوى 

األلعاب المسؤول عنها. 
وعليه تقررت دعوة الهيئة العامة 
الى جلسة انتخاب هيئة إدارية جديدة 
لتكملة المدة المتبقية من ال��دورة 
الحالية، وذلك الساعة 12.00 ظهر 
األحد 30 كانون الثاني المقبل، وعلى 
كل من يود الترشح لعضوية الهيئة 
اإلدارية التقدم بكتاب ترشيح رسمي 
موقع من قبل رئيس وأمين سر النادي 
الذي ينتسب إليه أو مصادقة جمعية 
واحدة للمرشح المستقل، وذلك وفق 
أنظمة االتحاد، وتسليمه الى األمانة 
العامة في مدة اقصاها ظهر األربعاء 

26 الجاري.

 في نهاية السباق 
ً
 غانم سابعا

ّ
حل

بعدما كان صعد الى منصة التتويج 
في كل المراحل السابقة، اذ عانى 
من بطء سيارته على الحلبة المذكورة 
المعروفة بالخطوط المستقيمة. لذا 
لم يتمكن غانم من مجاراة منافسيه 
على متن "جينيتا جي 50" رغم انه 
بدأ السباق بطريقة جّيدة عندما 
نافس بين الخمسة االوائ��ل، لكنه 
خسر الوقت في كل لفة عند الخط 

صدى البلد

"األميركية" يتصدر ترتيب بطولة الركبي ليغ

ــل فريق الجامعة  واص
االميركية مسيرته الناجحة 
ــوزه الثالث على  وحقق ف
بنك  بطولة  فــي  لي  لتوا ا
للركبي ليغ وكان  بيروت 
على حساب ولفز الركبي 
ليغ 32 – 18، ضمن المرحلة 
الخامسة التي شهدت فوزا 
سف  يو يس  للقد صعبا 
للعلوم  على االمــيــركــيــة 
 ،12  – 18 والتكنولوجيا 
وأصعب للبلمند على جونيه 

.10 – 12

حلبة ياس مارينا في أبو ظبي.

¶ التحام في مباراة االميركية و"وولفز الركبي ليغ"  البلد
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hGU°˘˘π a˘˘ôj˘˘≥ G÷Ée˘˘©˘˘á G’eÒc˘˘«˘á eù°ÒJ˘¬ Gd˘æ˘ÉL˘ë˘á

hM≤≥ aƒR√ GdãÉdå Y∏≈ GdàƒG‹ ‘ H£ƒdá Hæ∂ HÒhä

d∏ôcÑ» d«≠ hLÉA Y∏≈ Mù°ÉÜ hdØõ GdôcÑ» d«≠ 23-

81, V°ªø GŸôM∏á GÿÉeù°á Gdà» T°¡óä aƒRG U°©ÑÉ

d∏≤ójù¢ jƒS°∞ Y∏≈ G’eÒc«á d∏©∏ƒΩ hGdàµæƒdƒL«É

81- 21, hGCU°©Ö d∏Ñ∏ªæó Y∏≈ Lƒf«á 21- 01.

hH¡òG GdØƒR, Jü°óQ G’eÒc«á GdÎJ«Ö HôU°«ó 6f≤É•

eø 3e˘˘Ñ˘˘ÉQj˘˘Éä, H˘Ø˘ÉQ¥ Gd˘æ˘≤˘É• GCe˘ÉΩ Gd˘≤˘ójù¢ j˘ƒS°˘∞

hGd˘˘Ñ˘˘∏˘˘ª˘˘æ˘˘ó Gd˘˘∏˘˘òj˘˘ø d˘©˘Ñ˘É e˘Ñ˘ÉQGI GCcÌ, j˘∏˘«˘¡˘º Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á

G’eÒc˘˘˘«˘˘˘á H˘˘ôU°˘˘«˘˘ó 4f˘˘≤˘˘É• e˘˘ø e˘˘Ñ˘˘ÉQGJÚ, a˘˘é˘˘ƒf˘˘«˘˘á

hG’eÒc˘˘«˘˘á d˘˘∏˘˘©˘∏˘ƒΩ hGd˘à˘µ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘É H˘Ó f˘≤˘É•, K˘º hd˘Ø˘õ

GdôcÑ» d«≠ ‘ GŸôcõ Gdù°ÉH™ hG’NÒ HôU°«ó -6f≤É•

)–â Gdü°Øô GKô Gd©≤ƒHÉä G’–ÉOjá GŸØôhV°á Y∏«¬(.

‘ GŸÑÉQGI G’h¤ Gdà» GCb«ªâ Y∏≈ e∏©Ö gƒS°à∏ô ‘

G÷Ée˘˘©˘á G’eÒc˘«˘á hGf˘à˘¡˘≈ T°˘ƒW˘¡˘É G’h∫ 61- 21,

S°éπ fiÉh’ä G’eÒc«á eÉQ∑ OGQhÊ, hcôjù¢ Yªôh,

hf˘˘¨˘˘º c˘˘ƒH˘˘ô, hMù°Ú Y˘˘ª˘˘«ü¢, hQe˘˘õ… W˘˘Ég˘˘ô, hfiª˘ó

Wƒjπ, hGCgóGa¬ S°ÉΩ hGdû¢ )2(, hHƒ∫ Nƒ‹ )2(. hS°éπ

fiÉh’ä hdØõ GdôcÑ» d«≠ e«¨ƒ c«û°«É¿, hLÉO GCH»

fÉU°«∞, hQÁƒ¿ a«æÉ¿, hGCgóGa¬ a«∏«Ö S°Óeá )3(. bÉO

GŸÑÉQGI G◊µº QhHø Mû°ÉT¢ hYÉhf¬ LÉ¿ Hƒ∫ RNƒQ

hfÉj∞ GCH» S°©«ó, hQGbÑ¡É QÁƒ¿ U°É‘. 

h‘ GŸÑÉQGI GdãÉf«á Gdà» GCb«ªâ Y∏≈ e∏©Ö GCeÚ YÑó

Gd˘˘˘˘æ˘˘˘ƒQ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ó… ‘ H˘˘˘ë˘˘˘ª˘˘˘óh¿ hGf˘˘˘à˘˘˘¡˘˘˘≈ T°˘˘˘ƒW˘˘˘¡˘˘˘É G’h∫

HÉdà©ÉO∫ 01- 01, S°éπ fiÉh’ä Gd≤ójù¢ jƒS°∞

QhÊ Y≤π, hLÉ¿ eÉQ… QR¥ Gd∏¬, hhGFπ MôÜ, hLÉO

LÈGjπ, hgóa¬ hGFπ MôÜ. hS°éπ fiÉhdà» G’eÒc«á

d˘∏˘©˘∏˘ƒΩ hGd˘à˘µ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘É j˘ƒS°˘∞ GS°˘ªô, hGCMªó GŸü°ô…,

hgóa«¬ jƒS°∞ GCS°ªô. bÉO GŸÑÉQGI G◊µº a«ü°π LÉHô

hYÉhf¬ ZÉH» MóGO hLƒQê QMÉ∫, hQGbÑ¡É LÉO Yù°«∏». 

h‘ GŸÑÉQGI GdãÉdãá Gdà» GCb«ªâ Y∏≈ e∏©Ö WôGH∏ù¢

G’hŸÑ» hGfà¡≈ T°ƒW¡É G’h∫ 01- 8÷ƒf«á, S°éπ

fiÉh’ä Gd˘˘˘Ñ˘˘∏˘˘ª˘˘æ˘˘ó GC’¿ S°˘˘∏˘˘£˘˘É¿, hS°˘˘ÉΩ e˘˘æü°˘˘ƒQ, hY˘˘Ñ˘˘ó

Gd˘˘≤˘˘ÉOQ L˘ª˘É∫ Gd˘ój˘ø. hS°˘é˘π fiÉhd˘à˘» L˘ƒf˘«˘á j˘ƒS°˘∞

G◊∏ƒ )2(, hgóa¬ H«ÉQ fü°ô. bÉO GŸÑÉQGI G◊µº a«ü°π

L˘˘ÉH˘˘ô hY˘˘Éhf˘˘¬ Z˘˘ÉH˘˘» M˘˘óGO hY˘˘∏˘˘» Y˘Ñ˘«˘ó, hQGb˘Ñ˘¡˘É f˘ÉOQ

e¨«â.

hgæÉ HôfÉeè GŸôM∏á Gdù°ÉOS°á H©ó Y£∏á G’Y«ÉO:

G÷ª©á 7cÉfƒ¿ GdãÉÊ 1102: Gd∏ÑæÉf«á G’eÒc«á

- G’eÒc˘˘˘˘«˘˘˘á )00^02, e˘˘∏˘˘©Ö g˘˘ƒS°˘˘à˘˘∏˘˘ô ‘ G÷Ée˘©˘á

G’eÒc«á(, Gdù°Ñâ 8cÉfƒ¿ GdãÉÊ 1102: G’eÒc«á

d∏©∏ƒΩ hGdàµæƒdƒL«É - hdØõ GdôcÑ» d«≠ )00^21,

Hëªóh¿(.

QcÑ» d«≠: GdØƒR GdãÉdå JƒGd«Ék d∏éÉe©á G’CeÒc«á 

[ GdàëÉΩ HÚ ’YÑ» G’eÒc«á )GE¤ Gd«ªÚ( hhdØõ GdôcÑ» d«≠, Y∏≈ e∏©Ö gƒS°à∏ô ‘ G÷Ée©á G’eÒc«á 
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