االثنين 2010-8-16
اختتام دورة نادي الكسليك المحلية السنوية بالتنس
األلقاب لعاليلي وساسين ونخ ّول
الى القسم الرياضي المحترم
اختتم النادي اللبناني للسيارات والسياحة دورته المحلية السنوية بالتنس التي ّ
نظمھا على مالعبه باشراف
اتحاد اللعبة وبرعاية "سبورتس فور ايفر" .وحضر اليوم األخير جمھور كبير تق ّدمه رئيس االتحاد
اللبناني للتنس وأمين عام النادي المنظّم رياض حداد ورئيس اللجنة الفنية جورج قبالن وأمين صندوق
النادي المنظّم جان بيار سلوان وبطل لبنان السابق صباح باز وممثل الشركة الراعية اميليو بارودي .وفي
فئة فردي الرجال ،احرز كريم عاليلي اللقب بفوزه الكبير على جواد عميس) (1-6)(0-6بعد لقاء سريع
.وفي فئة زوجي الرجال،احرز كريم ورامي عاليلي اللقب بفوزھما على جاد كركي وانطوان بريقا )-6
.(3-6)(1وفي فئة القدامى)50-35سنة( احرز نبيل ساسين اللقب بفوزه على سيريل مونتالدييه )-2)(2-6
.(7-10)(6وفي نھائي فئة القدامى) 51سنة وما فوق(،فاز شكري نخول على كريستيان عنيد)(2-6)(4-6
وكانت اقيمت السبت الفائت عدة مباريات نھائية وجاءت نتيجتھا كاآلتي:في فئة تحت ال 12للذكور،فاز
ھادي حبيب على كارلوس شمص).(3-5)(4-2)(0-4وفي فئة تحت ال 14سنة للذكور ،فاز رالف ابي
كرم على نعيم رباي).(1-4)(0-4وفي فئة تحت ال 14سنة لالناث ،فازت راشيل فرّان على السا كرم)-4
.(1-4)(0واحرزت زينه فرّان لقب فردي السيدات بفوزھا الكبير على نانسي كركي).(0-6)(1-6قاد
المباريات الحكام طانيوس كنعان وجو شختورة وجيلبير شختورة وشادي اسمر ونائل عرابي وبيتر
مع ّوض.
وبعد نھاية المباريات ،أقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز العينية والمالية على الفائزين والفائزات من قبل
ّ
المنظم رياض حداد ھدايا تذكارية الى
كبار الحضور.وسلّم رئيس اتحاد اللعبة ورئيس النادي
الح ّكام.والقى حداد كلمة شكر فيھا كل من ساھم في انجاح الدورة من رجال صحافة واعالم ومجلسي
ادارة اتحاد اللعبة والنادي المنظّم وكل العاملين في الدورة )ح ّكام ،ملتقطي كرات ،موظفين
،الخ(....والجمھور والشركة الراعية .

مالحظة :وردتكم  3صور مرفقة مع ھذا النص اليوم االثنين:
 – 1كبار الحضور مع الفائزين والفائزات
 -2كأس بطل فردي الرجال من حداد الى عاليلي
.... -2وكأس من ساسين )الى اليمين( الى بطل فئة ) 51سنة وما فوق( شكري ّ
نخول)التصوير
سركيس يرتسيان(
وشكراً جزيالً

كركي)المص ّور ساكو(
وشكراً جزيالً

