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(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/7) رياضة   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 نتائج بطولة الجامعات في رماية المسدس

وطنية - نظمت الجامعة اللبنانية - االلمانية LGU باالشتراك مع جمعية "شباب لبنان نحو الوطنية"، بطولة الجامعات في رماية
المسدس (9 ملم) على كأس الرئيس االول القاضي الراحل نصري جميل لحود، وذلك للسنة الثالثة على التوالي بإشراف االتحاد

الرياضي اللبناني للجامعات في نادي الرماية التابع للجيش اللبناني في الدكوانة - مار روكز. 

شارك في المسابقة 22 راميا ورامية من مختلف الجامعات اللبنانية من مختلف المناطق، وكان الفتا مشاركة 11 رامية في فئة
السيدات. 

وحضر رئيس االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات المحامي القنصل نصري نصري لحود وممثل االتحاد اللبناني للرماية توفيق الحاج
ومسؤولون عسكريون وجمهور من هواة اللعبة، وعدد من افراد فريق الجيش للرماية الذين قدموا اإلرشادات للمشاركين وطبقوا

معايير السالمة في المسابقة تحت إشراف مدرب منتخب لبنان ومدرب فريق الجيش اللبناني لويس رعيدي. 

وجاءت النتائج الفنية كاآلتي: 
"السيدات 

1- يمن زيتوني (جامعة المنار) 69 نقطة 
2- الين اسكندرجيان (جامعة هايكازيان) 66 نقطة 

3- رشا سكيكي (جامعة الجامعة اللبنانية الدولية ) 64 نقطة 
4- رضى غسطين (جامعة الكسليك) 63 نقطة 

5- غنى نصار (اللبنانية - االلمانية) 60 نقطة. 
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"الرجال 
1- الياس ريشا (جامعة AUL) 71 نقطة 

2- عمر عميش (الجامعة األميركية ) 67 نقطة 
3- نعمة محفوظ (جامعة سيدة اللويزة ) 55 نقطة 

4- عمر العلي (جامعة المنار) 48 نقطة 
5- جوزيف شالال (اللبنانية - االلمانية) 46 نقطة.  

وفي نهاية المسابقة، توج لحود ومدير الرياضة في جامعة اللبنانية - االلمانية داني حريكي وممثل االتحاد توفيق الحاج االبطال
والبطالت . 

وسيتم بث وقائع المسابقة على الهواء عبر شاشة OTV السبت 6 ايار الجاري عند الساعة 14,50 بعد الظهر.  

=====================ا.ش

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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