السبت 2009-10-10

دورة نادي الكسليك الدولية بالتنس للسيدات
اللقب للرومانية ألكسندرا دولغيرو

الى القسم الرياضي المحترم
أحرزت الرومانية ألكسندرا دولغيرو)المصنفة رقم  1في الدورة و 57في العالم(
لقب فئة فردي السيدات واألوكرانية ماريا كوريتسيفا والبيالروسية داريا كوستوفا
لقب الزوجي للدورة الدولية التاسعة بالتنس للسيدات ،التي نظّمھا النادي اللبناني
للسيارات والسياحة على مالعبه الستة في الكسليك برعاية رئيس الجمھورية العماد
ميشال سليمان وباشراف االتحاد الدولي للعبة والتي أختُتمت السبت بحضور حشد
ّ
المنظم .تق ّدم الحضور قائمقام كسروان
كبير مأل مدرجات الملعب الرئيسي للنادي
ّ
ريمون حتّي ممثالً رئيس الجمھورية،العميد الركن ميشال نحاس ممثالً قائد الجيش
اللبناني ،أكرم مشرفية ممثالً وزير الشباب والرياضة ،رئيس اتحاد التنس وأمين عام
ّ
المنظم رياض حداد،عدد من أعضاء االتحاد ،نائبا رئيس النادي المنظّم
النادي
المحامي ايلي آصاف وجاك صالحة وأعضاء مجلس ادارة النادي ،أعضاء السلك
الديبلوماسي للدول المشاركة في الدورة،مندوبة االتحاد الدولي للتنس التشيكية
مارتينا لوتكوفا .وجاء فوز دولغيرو بلقب الفردي على حساب السلوفاكية "الشقراء"
سوزانا كوكوفا )الغير مصنفة في الدورة و 172في العالم ( ومفاجأة الدورة
بمجموعتين لواحدة بعد مباراة مثيرة وحماسية  .في المجموعة األولى،تق ّدمت
السلوفاكية سريعا ً) (0-3وفاجأت خصمتھا التي قلّصت النتيجة الى ) (3-2لكن
كوكوفا عرفت كيف تفوز بالمجموعة االولى وبنتيجة) (3-6بعد تألقھا بعكس
منافستھا التي بدأت اللقاء بداية مخيّبة لھا.وفي المجموعة الثانية ،استعادت دولغيرو
روعھا ونجحت في السيطرة على الموقف وتقدمت سريعا ً ) (2-5قبل ان تُقلّص
السلوفاكية النتيجة الى ) (5-3قبل أن تنجح الرومانية في احراز المجموعة الثانية)-6
 (3ولتتعادل الالعبتان) (1-1وليخوضا المجموعة الثالثة الحاسمة.وفي المجموعة
األخيرة تسيّدت الرومانية دولغيرو وتقد ّمت سريعا ً) (0-3لكن كوكوفا لم تستسلم اذ
تق ّدمت) (3-4بعد ألعاب رائعة منھا بعدما اعتقد الجميع أن دولغيرو ستحسم
المجموعة الثالثة بسھولة.لكن دولغيرو عادت الى أجواء اللقاء بھدوئھا الالفت
ونجحت في احراز المجموعة الثالثة) (4-6وبالتالي الفوز باللقب المرموق.قاد
المباراة الحكم اللبناني الدولي وليد سمعان صاحب الشارة البرونزية.
وفي نھائي فئة زوجي السيدات،أحرزت األوكرانية ماريا كوريتسيفا والبيبالروسية
داريا كوستوفا)المصنفتان رقم1في الدورة ( اللقب بعد فوزھما في النھائي على
البيالروسية ايكاترينا دزيھاليفيتش واألوكرانية يوليانا فيداك بمجموعتين لصفر)-6

 (4-6)(3في مباراة كانت فيھا األفضلية لالعبتين الفائزتين اللتين تميزتا باللعب
السريع وبالھجوم على الشباك.وحصدت الفائزة بلقب الفردي  130نقطة أُضيفت
الى رصيدھا في التصنيف الدولي الذي يصدره االتحاد الدولي للعبة أسبوعيا ً
باالضافة الى جائزة مالية مقدارھا  11ألف وأربعمائة دوالر أميركي.ونالت
الخاسرة نصف المبلغ وحصدت تسعين نقطة.
حفل التتويج
وبعد المباراتين النھائيتين ،أقيم حفل تتويج الفائزات.وألقى رئيس االتحاد اللبناني
للتنس رياض حداد كلمة شكر فيھا رئيس الجمھورية العماد ميشال سليمان لرعايته
الدورة ومرحبا ً بالحاضرين.كذلك شكر الشركات الراعية والعاملين في الدورة
ورئيس وأعضاء النادي المنظّم ورجال الصحافة واالعالم .ثم القت مندوبة االتحاد
الدولي كلمة ن ّوھت فيھا بالمستوى العالي للدورة على األصعدة التنظيمية والفنية
واالعالمية.واعتبرت أن دورة نادي الكسليك ھي من األھم في المنطقة.ثم سلّم حتّي
ومشرفية ونحاس وحداد وآصاف وصالحة الكؤوس على الفائزات.كما سلّم حداد
الدروع التذكارية الى ممثلي رئيس الجمھورية ووزير الشباب والرياضة وقائد
الجيش اللبناني والى مندوبة االتحاد الدولي والى تلفزيون المستقبل تسلمھا االعالمي
فارس كرم.
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