
12
8468العدد    2012-09-12 األربعاء 



19
24849العدد    2012- 09-15 السبت 



9
13578العدد    2012-09-25 الثالثاء 

س س

ـــ ــ ــ ــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ
ــ ــ ــ ـــ ــال ــ

ــ ــ ــ ــ
ــ ــ ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــ ــ ـــ ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــني ــ ــ ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــ ــ ــ

ــ ــ

االت داقة يتوج بال� ال�

دورة الودية  رز فريق الصداقة لكرة الصاالت ال أح
للعلوم والتكنولوجيا  التي نظمتها اجلامعة األميركية 
ِ)AUST( على ملعب الصداقة بفوزه الكبير في املباراة 

النهائية على فريق سيدة اجلمهور بنتيجة )1-10(.
دادات الفرق  ع ت ار إس ي إط دورة ف ذه ال درج ه ن وت
وم السبت  االت ي ص دوري اللبناني لكرة ال ق ال إلنط
رق سيدة  ى صاحب االرض ف املقبل، بحيث جمعت ال
والتكنولوجيا  للعلوم  األميركية  اجلامعة  اجلمهور، 
ت فرصة  ان ف، وك وس س ي دي ق ة ال ع ام ِ)AUST( وج

الختبار الالعبني والوقوف على مدى جهوزيتهم.
اراة، سيطر الصداقة على  ب واء امل ى أج بالعودة إل
ى العبي  ل ًا ع ط غ ارس ض وط األول وم ش ات ال ري ج م
اخلصم فكانت له األفضلية في من الناحيتني الهجومية 
والدفاعية، مع بروز فرصتني لسيدة اجلمهور وإضاعته 

ضربتي جزاء. لينتهي الشوط 5-0 للصداقة.
الشوط  إنتهى  كما  الوضع  بقي  الثاني،  الشوط  في 
ه في ح سجل  داف األول، إذ ضاعف الصداقة غلة أه

فريق سيدة اجلمهور هدف رد اإلعتبار.
ع التي  راب ن الثالث وال زي اراة حتديد املرك ب ي م وف
األميركية  اجلامعة  ريق  ف از  ف النهائي،  اللقاء  سبقت 
جامعة  ق  ري ف على   )AUST(ِ والتكنولوجيا  للعلوم 

القديس يوسف بنتيجة )3-5(. 
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له���ذا  الطموح���ات  اأب���رز  و�شتك���ون 
املو�ش���م التطّلع اىل اكت�ش���اف مواهب 
جديدة ميكنه���ا ان ترفع م�شتوى اللعبة 
التي و�شلت اىل اب���واب العاملية، لكن 
م���ن دون ان تتمك���ن من عبوره���ا، وهو 
ام���ر ق���د يعّو����ش يف ال�شن���وات املقبلة 
مع ظهور بع�ش الالعب���ني الواعدين يف 
اندية الدرجت���ني االوىل والثانية ميكن 
�شقله���م ليعّو�ش���وا العنا����رش القدمية 

التي �شبقتهم اىل املنتخب الوطني.
االوىل  الدرج���ة  دوري  و�شي�شه���د 
م�شارك���ة 11 فريقاً ه���ي اأول �شبورت�ش 

حامل اللقب وال�شداقة و�شيفه وجامعة 
القدي����ش يو�ش���ف واجلامع���ة االمركية 
للثقافة والتعليم )AUCE( واجلامعة 
والتكنولوجي���ا  للعل���وم  االمركي���ة 
)AUST( وبرو�ش كافي���ه واحللو�شية 
وقوى االأمن الداخلي وطرابل�ش الفيحاء 
واجلمه���ور والهدف، بينما يع���ّد الندوة 
القماطي���ة يف حك���م املن�شحب���ني، اإذ اإّن 
ت�شجي���ل  �ش���وى  ت�شه���د  ك�شوفات���ه مل 

العَبني اثَنني.
اأب���رز املر�ّشحني  ال�شداقة  و�شيكون 
للفوز باللق���ب للمرة الثانية يف تاريخه، 
وذلك بعدما حافظ على غالبية عنا�رشه، 
و�شّم وجوهاً جديدة يفرت�ش ان تعطي 
ا�شاف���ة اىل االأداء الع���ام، اأمث���ال يا����رش 

�شلم���ان والنا�ش���ئ حمم���د خلي���ل. ولن 
يكون �شعباً على فريق املدّرب ح�شني 
دي���ب ا�شتع���ادة اللقب ال���ذي فقده يف 
املو�ش���م املا�شي ام���ام اأول �شبورت�ش، 
وخ�شو�ش���اً بع���د انف���راط عق���د االخر 
وتوّزع العبيه بني فرق الدرجتني االوىل 
والثاني���ة، وق���د ح���ّل مكانه���م جمموعة 
م���ن النا�شئ���ني القادم���ني م���ن اح���دى 
جتربته���م  ليخو�ش���وا  االكادميي���ات، 
االوىل يف الفوت�شال، وذلك بعدما قّررت 
االدارة ع���دم م�شارك���ة الن���ادي بطريقة 

مبا�رشة يف البطولة.
وق���د ي�ش���ّكل فريق جامع���ة القدي�ش 
يو�ش���ف اخلطر االك���رب عل���ى ال�شداقة 
هذا املو�شم، وذل���ك بعدما �شّم ثمانية 
العبني ج���دد م���ن فريق اجلامع���ة بطل 
دوري اجلامعات للمو�شم املا�شي ومن 
املدّرب  �شي�شيفهم  وه���وؤالء  القدامى. 
م���ارون اخل���وري اىل عنا����رشه املمّيزين 
وعل���ى راأ�شه���م ال���دويل كرمي اب���و زيد 

ومي�شال متى وماهر قاعي وغرهم.
ويف ظ���ّل ان�شح���اب الن���دوة وابتع���اد 

اأول �شبورت����ش ع���ن رك���ب املناف�شني، 
�شيك���ون ال����رشاع حمتدم���اً عل���ى دخول 
املرّبع الذهبي الذي ق���د ي�شهد ح�شور 
ف���رق جديدة مثل اجلمه���ور الذي ميلك 
جمموع���ة جّي���دة م���ن الالعب���ني بقيادة 
ومثل���ه  الق�شيف���ي،  اليا����ش  امل���دّرب 
طرابل�ش ال���ذي ي�رشف عليه رمزي حيدر. 
اأّما AUCE الذي يدّربه ري�شارد كو�شا 
فق���د اأب���رم �شفق���ة مهم���ة بتعاقده مع 
احلار����ش الدويل ح�شني هم���داين، بينما 
�شيعّو�ش م���دّرب AUST زياد �شعادة 

رحيل قائ���ده رامي الالدقي عرب توليفة 
من الالعبني اجل���دد. ويبقى قوى االمن 
الداخل���ي مناف�شاً عني���داً يف وجه هوؤالء، 
بينما ياأمل الهدف بقيادة مدربه ح�شني 
حم���ادة ان يك���ون مفاج���اأة املو�شم، يف 
الوقت الذي �شيحاول فيه برو�ش كافيه 
اخرتاق املراك���ز املتقّدم���ة بعد عودته 
اىل الدرجة االوىل التي �شت�شهد ح�شوراً 
امل�شت���وى  املجه���ول  للحلو�شي���ة  اأّوالً 
بالن�شبة اىل الفرق االخرى، ما قد يجعل 

منه عن�رش مفاجاأة اي�شاً. 

إنطالق موسم »الفوتسال« اليوم و»الصداقة« أبرز المرّشحين
ينطلق الموسم السادس لكرة القدم للصاالت اليوم السبت وسط طموحات جديدة بعدما حصلت الفوتسال على اهتمام واسع النطاق في الموسمين األخيرين، والدليل انتشار 

عائلة األندية في كّل المحافظات اللبنانية، إضافة إلى الحضور الجماهيري الالفت الذي شهده نهائي دوري الدرجة األولى في الموسم الماضي بعد ارتفاع مستوى اإلثارة.

فريق »القديس 
يوسف« يشكل الخطر 

األكبر

فريق جامعة القّديس يوسف 
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فوز كبير للصداقة في افتتاح دوري الصاالت

ب����داأ ال�ضداق����ة م�ض����واره يف املو�ض����م 
اجلدي����د باأف�ضل طريقة ممكنة، اإثر فوزه 
عل����ى اأول �ضبورت�����ض 18-0، يف املرحلة 
الأوىل م����ن الدوري اللبن����اين لكرة القدم 

لل�ضالت.
�ضّجل الهداف: العراق����ي مروان زورا 
)5( وحممد خليل )3( وم�ضطفى �رشحان 
)2( وح�ضن باجوق )2( وقا�ضم عز الدين 

)2( وكري�ضتي����ان عيد )2( ويا�رش �ضلمان 
وحممود دقيق.

وعلى ملعب جمّمع الرئي�ض اميل حلود 
الريا�ضي، تغّلب جامعة القدي�ض يو�ضف 
�ضّج����ل   .3-6 »اي.يو.�ض����ي.اي«  عل����ى 
للفائ����ز حممد �ضكاف )2( وكرمي ابو زيد 
ومي�ضال متى واندريه نادر )2(، وللخا�رش 
كري�ض جمّب وه����ادي ابي غامن وابراهيم 

ديب. وعل����ى امللعب عينه، ف����از برو�ض 
�ضّج����ل   ،4-6 احللو�ضي����ة  عل����ى  كافي����ه 
للفائ����ز ابراهي����م حم����ود وعبا�����ض طحان 
و�ضليمان عقيل وجهاد ابو �ضقرا وهيثم 
عجم����ي وعلي حمود، وللخا�رش ماهر ر�ضيد 
)2( واأحم����د زري����ق واحم����د ن�����رشاهلل. ومل 
ُت����َر مباراة »اي.يو.ا�ض.ت����ي« مع الندوة 

القماطية ب�ضبب ان�ضحاب الخر. 

بداية طّيبة للصداقة في الدوري
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U°É’ä: aƒR Gdü°óGbá hGd≤ójù¢ jƒS°∞ hHôhS¢
HóGC Gdü°óGbá eû°ƒGQ√ ‘ GŸƒS°º G÷ójó HÉCa†°π Wôj≤á ‡µæá GKô

aƒR√ Y∏≈ GCh∫ S°ÑƒQJù¢ 81- 0, ‘ GŸôM∏á G’h¤ eø GdóhQ…
Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘ÉÊ d˘µ˘ôI Gd˘≤˘óΩ d˘∏ü°˘É’ä, S°˘é˘∏˘¡˘É, Gd˘©˘ôGb˘» e˘ôhG¿ RhQG )5(

hfiªó N∏«π )3( heü°£Ø≈ S°ôMÉ¿ )2( hMù°ø HÉLƒ¥ )2( hbÉS°º
Yõ Gdójø )2( hcôjù°à«É¿ Y«ó )2( hjÉS°ô S°∏ªÉ¿ hfiªƒO Ob«≥.

hY∏≈ e∏©Ö ›ª™ ◊ƒO, J¨∏Ö LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ Y∏≈
ECUA6–3, hS°éπ d∏ØÉFõ fiªó S°µÉ± )2( hcôË GHƒ Rjó
he«û°É∫ eà≈ hGfóQj¬ fÉOQ )2(, hd∏îÉS°ô côjù¢ ›Ñqô hgÉO… GH»

ZÉÂ hGHôGg«º OjÖ. hY∏≈ GŸ∏©Ö Y«æ¬, aÉR HôhS¢ cÉa«¬ Y∏≈
G◊∏ƒS°«á 6- 4, S°˘˘é˘˘π d˘˘∏˘Ø˘ÉF˘õ GH˘ôGg˘«˘º M˘ª˘ƒO hY˘Ñ˘ÉS¢ W˘ë˘É¿

hS°˘˘∏˘˘«˘˘ª˘˘É¿ Y˘˘≤˘˘«˘˘π hL˘˘¡˘˘ÉO GH˘˘ƒ T°˘˘≤˘˘ôG hg˘«˘ã˘º Y˘é˘ª˘» hY˘∏˘» M˘ª˘ƒO,
hd∏îÉS°ô eÉgô QT°«ó )2( hGMªó RQj≥ hGMªó fü°ô Gd∏¬. h⁄ Œôn
eÑÉQGI TSUAe™ GdæóhI Gd≤ªÉW«á Hù°ÑÖ Gfù°ëÉÜ G’NÒ.

Yªƒe«á Gdàõdè: GEQLÉA G’fàîÉHÉä 
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