الجمهورية المبنانية

وزارة التربية و التعميم العالي

سعادة مدير عام الوزارة
األستاذ فادي يرق المحترم
الموضوع :البطوله المحلية العامة لألولمبياد الخاص اللبناني
ةةياا الودي ةةاي وحو ةةا ال ة ة وا وبإشة ة ار

وح ةةاة رياضة ة

برعاية ة وحض ةةور ارع ةةل الحرة ة رد ةةيي بماية ة

الو ةةوني فةةل و اررة البربي ة و الب مةةيل ال ةةالل ,وحضةةور وويمةةي ع ة الوةةاير ال ةةال فةةل و اررة البربي ة

واليادةةب بدي ة

الحرير وحضور وةايرة الوبةاارات لويقةة الشةرأل اطو ةق ا ي ة يبةا فبةويل  ،وعةاا وة الشي ةيات الر ةوي ,
أنةةال اطولوبيةةاا اليةةاي المبيةةايل بالب ةةاو وةةي و ي ة رعاي ة اليبةةيل –

ةةياا ,ي ةةول االح ةةا فةةل  0210/5/02يةةول

رياضةةل قوية فةةل فةةر اطولوبيةةاا اليةةاي المبيةةايل فةةل ال يةةوب بيممة و ةةابةات فةةل ( أل ةةاب الةةةو  ,كةرة الةةةال ,
قاولة  ,بوبشةةل) باإلضةةاف الة
أ

أي

بريةةاوص

ةةح الاعةةب الة

حي رة ،ليان بايي  ،والبوعي ال حي  ،حيث بل الكش

بل بوريي اليظارات القبي لو لو بحا
أ يا  .كوةا وأنةيل عةر

لاعبةل

اشةةبو لة ا ل ةةال عمة  5عيةةااات :عيةةو  ،أ ةةيا ،
عم  052العباً والعب  ،وال اير بال كر أي نةا

و اياً ،ويظارات شو ي ل ويي الاعبي باإلضةاف إلة و ةو وفرشةاة

ة ار ال ة  ,وشةار فةل لة ا اليةول  02وبقةو وة قةاب ال او ة المبيايية

الاولي  ،ال ي ناووا بالو اعاة فةل البيظةيل و 02قالةب وة ال او ة المبيايية كمية البربية الرياضةي الة ي نةاووا

ببحكيل الوباريات .

شار فل ل ا اليول الرياضل ال و يات البالي :
الوركر الوقيل لمبيوي و البألي – عبي  ،و ي اإلوااا الييري – (ب مب – بيروت – اليبقي – بيةت بية )،
البيوي الركري – بدر ح

وؤ

– إنميل اليروب ،وؤ

 ، –،وؤ ة الرعاية اال بواعية – واا الريية  ،وؤ ة الرعاية اال بواعية

الرعاي اال بواعي – شوا  ،غ ا كيرايل –

االوةةال ال ةةار  -و ي ة الحيةةا –
االقرةةا – عيبةةا الش ة ب ,
ياا  ,و ي

ةةور  ,و ي ة

و ي ة بضةةاو و بيوي ة

يروب  ,و و ي رعاي اليبيل فل

بةةاأ اليةةول با ةةب ار

ةياا ،الوؤا ةاة –

ةياا – وؤ ةات

ةةياة الحيةةا – بشةةويت  ,و ي ة و ةةا  ,و ي ة رعاي ة

ةةياا  ,و ي ة البيةةت ال ة يا

ةةياا  ,و ي ة ليةةا الو ةةبةب

ياا.

ال و يةةات ،ب ةةا اليشةةيا ال ةوقيل المبيةةايل ألة ة الةةاكبور ةة يا وكةةاو الةة

رحةةب ب ويةةي

الوو واي وبويياً أ لم ويي يول يا ح فل رحاب اار رعاي اليبيل .ب الا ألةت الواير الوقيل لألولوبياا اليةاي
المبيايل كمو با ل رديي اطولوبياا الياي المبيايل  ،شكرت فيدا

فل

ياا .يل ألة رديي بماي

ويي الحاضري وباطيي اار رعاية اليبةيل

ياا الودياي وحوا ال وا راعل الحرة

بشكر الوااري وال و يات الوشارك ب الا نال الودياي ال وا

كموة شة ي فيدةا الاعبةي  ،كوةا نةال

بإعقاء إشةارة االيقةاأل طو

ةباأل واببةاأت

ال بانات وفل يداي اليول وب ا ايبداء البقول عيةا ال ةاع الواحةاة ب ةا الظدةر بةل بوريةي الويةااليات عمة الرةادري

واعويا ويي الاعبي  ،اإلااريي  ،الحكال ،الوبقوعي واطقباء إل واداة اار رعاي اليبيل وي ك عال ،و ةاءت
اليبادص عم الشك البالل:
المسابقة :جري  05م
الفئة :ذكور  11-8سنة

الوركر اطو  :وحوا نقةي

الورك ةر اليالةةث:

– و ية رعاية اليبةيل فةل

ةياا ،الوركةر اليةايل :ح ة وحوةوا – البيوية الركرية ،

ةةااأل ح ة – وؤ ةةات االوةةال ال ةةار  ،الوركةةر ال اربةةي :وحوةةا

اال بواعي  /إنميل اليروب ,الوركر الياوي  :ميل ال ي

ر ةةو

وؤ ةةات الرعاي ة

–وؤ ات الرعاي /شوا  ,الوركةر ال ةااي:شةري

ةور ,الوركةر اليةاو  :ابةراليل ةرور –

البيقار – البيوي الركري  ,الوركر ال ابي :عمل فاري – و ي الحيةا
و ي عيبا الش ب
الفئة :إناث  11-8سنة
الوركر اطو  :اوة فة ار

– وؤ ةات ال ةار ،الوركةر اليةايل:يةور ةي ر -وؤ ةات الرعاية اال بواعية /واا

الريي ة ،الوركةةر اليالةةث :فاقو ة

ةةاو – االوةةااا بيةةروت ،الوركةةر ال ارب ةةي :ار ةةي الو ربةةل – اار رعايةة اليب ةةيل

 /ياا ,الوركر الياوي  :االء حويا – عيبا الش ب  ,الوركر ال ااي  :لو عقو  -وؤ ات ال ار
المسابقة :جري  155م
الفئة :ذكور  10-11سنة
الوركر اطو  :عمل

ا – االوااا اليبقي  ،الوركر اليايل :احوا وراا – وؤ ةات الرعاية اال بواعية /شةوا ،

الوركر اليالث :فض و يةل – البيوي الركري  ،الوركر الرابي :عباي عي

يالا وركباو – رعاي اليبيل

– االوةااا ب مبة ,الوركةر اليةاوي :

ياا  ,الوركر ال ااي :عمل وي ور -بضاو وبيوي

الوركةةر ال ةةابي :لةةاا ابةةو كةةرول –الوركةةر الةةوقيل لمبيوية و البألي ة  ,الوركةةر اليةةاو  :وحوةةا حةةورايل – البيةةت
ال يا
الفئة :إناث  10 - 11سنة

الوركر اطو  :رييب بريي – وؤ ات ال ار،الوركر اليايل :فاقوة وشووشةل – الحيةا

الري

ةور ،الوركةر اليالةث:

وا – عيبا الش ب  ،الوركر الرابي :آي ش با  -وؤ ات الرعاي اال بواعي /واا الريي

الوركر الياوي :رييب حواا – بضاو و بيوي  ,الوركر ال ااي :فاقو

الح – رعاي اليبيل

ياا,

الوركر ال ابي :يور ش ار -وؤ ات ال ار  ,الوركر الياو  :فاقو يا ل – عيبا الش ب
المسابقة :جري  155م

الفئة :ذكور  11 -16سنة

الوركر اطو  :عمل عقار – االوااا بيروت  ،الوركةر اليةايل :وحوةا روضةا – انمةيل اليةروب  ،الوركةر اليالةث:

و ةةال الحمبةةل – الوركةةر الةةوقيل /عبية  ،الوركةةر ال اربةةي :وحوةةا اال – البيةةت ال ة يا /
ةةدي حةةاأل  -الوؤا ةةاة  ,الوركةةر ال ةةااي :ح ة ي ةةل – الحيةةا
الش ب  ,الوكر الياو  :عمل يويي – رعاي اليبيل

ياا

ةةياا الوركةةر اليةةاوي :

ةةور  ,الوركةةر ال ةةابي :حويةةا احوةةا – عيبةةا

المسابقة :جري  155م

الفئة :اناث  11 -16سنة

الوركةةر اطو  :ببةةو قريمةةل – االوةةااا ب مب ة  ،الوركةةر اليةةايل :ةةارل الحةةاج شةةحاال – انمةةيل اليةةروب  ،الوركةةر

اليالث :اعاء يور – البيوي الركري  ،الوركر الرابي :وايا حرياو – شوا  ,الوركر الياوي  :وايا فرحةات -
بضةةاو و بيوي ة  ,الوركةةر ال ةةااي :رييةةب ن ةةور – االوةةااا بيةةروت  ,الوركةةر ال ةةابي :ياي ة فيةةي
ور  ,الوركر الياو  :رييب يشي

– الحيةةا

– عيبا الش ب

المسابقة :جري  455م

الفئة :ذكور  11و ما فوق سنة

الوركةةر اطو  :عمةةل ال ةةوق  -وؤ ةةات الرعاي ة اال بواعي ة  /البيوي ة الركري ة  ،الورك ةر اليةةايل :با ةةل غريةةب –
البيةةت ال ة يا /

ةةياا ،الوركةةر اليالةةث :اب ةراليل الح ةةي – االوةةااا ب مب ة  ،الوركةةر ال اربةةي :وحوةةوا الةةوعر

–

شوا
الفئة :إناث  11و ما فوق سنة

الوركة ةةر اطو  :ة ةةوي يمير ة ة – البضة ةةاو والبيوي ة ة  /ة ةةياا ،الورك ة ةر الية ةةايل :ي ة ةري

اال بواعي – إنميل اليروب ،الوركر اليالث :ريا غرر الاي – الوركر الوقيل  /عبي

ة ة يا– وؤ ة ةةات الرعاي ة ة

المسابقة :وثب طويل :
الفئة :ذكور  10 – 11سنة

الوركةةر اطو :عمةةل ال ةةوق – البيوية الركرية  ،الوركةر اليةةايل :ابةراليل عابةةا – ح ة حةةاأل  -شةةوا  ،الوركةر

اليالث :أحوا حوي – اار رعاي اليبيل /

ياا  ,الوركر الرابي :وحوا اورل – االوااا بيروت  ,الوركر اليةاوي :

احوا كوا اعا – واا الريي  ,الوركر ال ااي :عي

ور .

يايص – و ي و ا

الفئة :إناث  10 – 11سنة

الوركةر اطو  :عادشة أحوةةا  -وؤ ةات الرعاية اال بواعية  /إنمةيل اليةةروب ,الوركةةر اليةايل  :الي ةةار ح ةةار -
و ي الحيا

ور  ,الوركر اليالث  :رييب عمل احوا – شوا  ,الوركر الرابي  :فاقو يري – انميل اليروب

الفئة :ذكور  11 - 16سنة
الوركةر اطو  :وحوةا عرية

– اإلوةةااا  /ب مبة  ،الوركةر اليةةايل :ربيةي يقةار – البيوية والبألية  /عبية  ،الوركةةر

اليالث :وحوا ح ي – البيت ال يا /

ياا  ,الوركر الرابي :و قر وح

– وركر و ا

الفئة :إناث  11 - 16سنة
الوركر اطو  :ويم

اح  -وؤ ةات الرعاية اال بواعية  /إنمةيل اليةروب ،الوركةر اليةايل :فاقوة برلةا

وؤ ات الرعاي اال بواعي  /شوا  ،الوركر اليالث :ياة الرو – اار رعاي اليبيل /

الفئة :ذكور  11و ما فوق سنة

الورك ةةر اطو  :أيوة ة بية ة ار – اار رعاية ة اليب ةةيل -

ياا

ةةياا ،الوركة ةر الي ةةايل :عب ةةا ال ةةرحو الرعب ةةر  -وؤ ةةات

الرعاي اال بواعي  /إنميل اليروب ،الوركةر اليالةث :با ةل غريةب – البيةت ال ة يا /
عباي – غ ا كيرايل  ,الوركر الياوي :احوا و

-

– رعاي اليبيل

ياا

ةياا  ,الوركةر ال اربةي:ويوةا

الفئة :إناث  11و ما فوق سنة
الوركةر اطو  :وةريل الكةةب

– اار رعاية اليبةيل /

اليالث :لييا عبا اهلل – اار رعاي اليبيل /

ةةياا ،الوركةر اليةةايل :اعةاء اليوةر – البيوية الركرية  ،الوركةر

ياا

المسابقة :كرة حديدية

الفئة :ذكور  11 - 16سنة

الوركة ةةر اطو  :ح ة ةةال الة ةةارر  -بضة ةةاو و بيوي ة ة  ،الورك ة ةر الية ةةايل :وحوة ةةا أبة ةةو ضة ةةالر  -وؤ ة ةةات الرعاي ة ة

اال بواعي  /إنميل اليروب ،الوركر اليالث :أيوب غرر الاي – البيوي والبألي  /عبي
الفئة:إناث  11 - 16سنة
الوركةةر اطو  :ييرةةي

ة يا – غ ةةا كيرةةايل /

ةةياا ،الورك ةر اليةةايل :يبةةالل – رعاي ة اليبةةيل

ةةياا  ،الورك ةر

اليالث :وايا فرحات  -بضاو و بيوي
الفئة:ذكور  11و ما فوق سنة

الوركر اطو  :يالا وركباو – رعاي اليبيل

ياا  ،الوركر اليايل :أحوا وروة – البيوي الركري  ،الوركر اليالةث:

وحوا عباي  -غ ا كيرايل
الفئة :إناث  11و ما فوق سنة

الوركةةر اطو  :لييةةا عبةةا اهلل – اار رعاي ة اليبةةيل /

الوركر اليالث :رييب وحل الاي – رعاي اليبيل

ةةياا  ،الورك ةر اليةةايل :رييةةب حوةةاا –بضةةاو و بيويةة

،

ياا

المسابقة :كرة القدم
المسابقة :كرة القدم

الفئة :ذكور

الوركةةر اطو  :البيوي ة الركري ة  ،الورك ةر اليةةايل :وؤ ةةات االوةةال ال ةةار  ،الوركةةر اليالةةث :و ي ة رعاي ة اليبةةيل/
ياا  ,الوركر الرابي  :االوااا اليبقي  ,الوركر الياوي  :عيبا الش ب

المسابقة :كرة الطاولة

الورك ةةر اطو  :اف ةةايي يابش ةةيكيا  /ةةيروب ،الوركر الي ةةايل :وحو ةةا برل ةةا – وؤ ةةات الرعاية ة اال بواعية ة /

شوا  ،الوركر اليالث :نور وكل – اار رعاي اليبيل /
المسابقة :بوتشي

الورك ةةر اطو  :رعاية ة اليب ةةيل

بضاو و بيوي

ياا

ةةياا ،الورك ةةر الي ةةايل :الورك ةةر ال ةةوقيل لمبيوية ة والبالية ة  /عبية ة  ،الورك ةةر اليال ةةث:

،الوركرالرابي :عيبا الش ب  ,الوركر الياوي  :االوااا  ,الوركر ال ااي  :الرعاي اال بواعي

رديي وحاة رياض الو وني
وحوا يا ر

