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فوز كبير للصداقة في افتتاح دوري الصاالت

بداية طيّبة للصداقة في الدوري

ب����د�أ ال�صداق����ة م�ش����واره يف املو�س����م
اجلدي����د ب�أف�ضل طريقة ممكنة� ،إثر فوزه
عل����ى �أول �سبورت�����س  ،0-18يف املرحلة
الأوىل م����ن الدوري اللبن����اين لكرة القدم
لل�صاالت.
�سجل االهداف :العراق����ي مروان زورا
ّ
( )5وحممد خليل ( )3وم�صطفى �رسحان
( )2وح�سن باجوق ( )2وقا�سم عز الدين

( )2وكري�ستي����ان عيد ( )2ويا�رس �سلمان
وحممود دقيق.
جممع الرئي�س اميل حلود
وعلى ملعب ّ
الريا�ضي ،تغ ّلب جامعة القدي�س يو�سف
�سج����ل
عل����ى «اي.يو�.س����ي.اي» ّ .3-6
للفائ����ز حممد �سكاف ( )2وكرمي ابو زيد
ومي�شال متى واندريه نادر ( ،)2وللخا�رس
جمب وه����ادي ابي غامن وابراهيم
كري�س رّ

ديب .وعل����ى امللعب عينه ،ف����از برو�س
�سج����ل
كافي����ه عل����ى احللو�سي����ة ّ ،4-6
للفائ����ز ابراهي����م حم����ود وعبا�����س طحان
و�سليمان عقيل وجهاد ابو �شقرا وهيثم
عجم����ي وعلي حمود ،وللخا�رس ماهر ر�شيد
( )2و�أحم����د زري����ق واحم����د ن���ص�راهلل .ومل
���ر مباراة «اي.يو.ا�س.ت����ي» مع الندوة
جُت� َ
القماطية ب�سبب ان�سحاب االخري.
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فوز الصداقة وجامعة
القديس يوسف
ً
المرة
خرج الصداقة مجددا بفوز مريح ،وهذه ً
على حساب ضيفه الحلوسية  ،3-14محققا
فوزه الثالث على التوالي ،في المباراة التي
اجريت في قاعة الصداقة ،ضمن المرحلة
الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم
للصاالت.
سجل للصداقة العراقي مروان زورا ()7
ومصطفى سرحان ومحمود دقيق وقاسم عز
الدين وحسن باجوق وعلي حمود وربيع ابو
شعيا وطوني ضومط ،وللحلوسية محمد عز
الدين ( )2واحمد نصرالله.
بدوره ،تغلب فريق جامعة القديس يوسف
على ضيفه طرابلس الفيحاء  ،3-7على ملعب
مجمع الرئيس اميل لحود.
سجل للفائز ماهر قاعي ( )2وجاد خيرالله ()2
وميشال متى وريشار شويفاتي واندريه نادر،
وللخاسر عمر حالب وشاكر نافع (.)2
وكانت المرحلة افتتحت بفوز بروس كافيه على
الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا .3-4

ّ
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مواجهة بني USJ
وبروس كافيه في الصاالت
تبرز في املرحلة الرابعة من الدوري
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ل �ل �ص��االت
م �ب��اراة ق��وي��ة ب ي�ن ج��ام�ع��ة القديس
ي ��وس ��ف وض� �ي� �ف ��ه ب � � ��روس ك��اف �ي��ه،
ع �ل��ى م �ل �ع��ب األول ف ��ي م� ��ار روك ��ز
ال�ي��وم السبت ّ عند ال�س��اع��ة .19.00
وي �ح��ل ب ��روس ك��اف�ي��ه ض�ي�ف��ًا ،وه��و
ي � �ش� ��ارك ال� �ص ��داق ��ة ق �م ��ة ال �ت��رت �ي��ب
حيث يتخلف عنه بفارق االه��داف
فقط بعد فوزهما في مبارياتهما
الثالث االول��ى .ام��ا صاحب االرض
ف �ي �م �ل��ك س ��ت ن� �ق ��اط م ��ن م �ب��ارات��ن
خ��اض�ه�م��ا ح�ت��ى اآلن ،وه ��و يمني
النفس بالفوز على ضيفه من اجل
ال ��دخ ��ول ف�ع�ل�ي��ًا ف ��ي ال� �ص ��راع على
الصدارة.
وي �ل �ع��ب ف��ي م� �ب ��اراة ث��ان �ي��ة AUCE
مع الهدف عند الساعة  17.00على
امللعب عينه ،في حني تقام غدًا ثالث
ً
م �ب��اري��ات ف�ي�ل�ع��ب أوال س�ب��ورت��س
م��ع الحلوسية عند الساعة 19.00
على ملعب مجمع ال��رئ�ي��س لحود
وال �ص��داق��ة م��ع ض�ي�ف��ه ق ��وى األم��ن
ال ��داخ� �ل ��ي ف ��ي ال �ت��وق �ي��ت ع �ي �ن��ه ،و
 AUSTم��ع ال�ج�م�ه��ور ع�ن��د الساعة
 21.00على ملعب لحود.
(األخبار)

ّ
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كرة الصاالت

الصداقة يواصل انتصاراته
في استئناف دوري الفوتسال
شهد افتتاح املرحلة الخامسة من الدوري اللبناني
ل �ك��رة ال �ق��دم ل �ل �ص��االت ث�لاث��ة ان �ت �ص��ارات ل�ل�ص��داق��ة
وج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف وال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ،ب�ي�ن�م��ا ان �ت �ه��ت م� �ب ��اراة ال �ه��دف
والحلوسية بالتعادل.
وكانت مباريات املرحلة الرابعة قد تأجلت األسبوع
�رار م ��ن ل �ج �ن��ة ال � �ط � ��وارئ ف ��ي االت� �ح ��اد
امل ��اض ��ي ب � �ق� � ٍ
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ع�ق��ب األح � ��داث األم �ن �ي��ة ال�ت��ي
عصفت بالبالد.
وواص � ��ل ال �ص��داق��ة م �ت �ص��در الئ �ح��ة ال �ت��رت �ي��ب ال �ع��ام
ح �ص��د االن �ت �ص ��ارات وخ� ��رج م��ن م�ل�ع�ب��ه ف��ائ �زًا على
ضيفه الجامعة األم�ي��رك�ي��ة للعلوم والتكنولوجيا
 .2-5س�ج��ل ل�ل�ف��ائ��ز رب �ي��ع أب ��و ش�ع�ي��ا ( )3وم�ح�م��ود
ّ
شهيب
دق �ي��ق وإدم � ��ون ش �ح��ادة ،ول�ل�خ��اس��ر أش ��رف
وعلي ضاهر .وعلى ملعبه في مار روكز ،حقق فريق
ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف ف ��وزه ال�ث��ال��ث ت��وال�ي��ًا على
حساب ضيفه الجمهور  .2-4سجل ألصحاب األرض
م�ي�ش��ال م�ت��ى وم��اري��و م�ت��ى وأن��دري��ه ن ��ادر وري�ش��ار
شويفاتي ،وللضيوف كامل الياس وفريد القصيفي.
وعلى ملعب مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي،
فاز فريق الجامعة األميركية للثقافة والتعليم على
ض�ي�ف��ه ط��راب �ل��س ال�ف�ي�ح��اء  .2-4س�ج��ل ل�ل�ف��ائ��ز وائ��ل
ع��ازار ( )2ومحمود جوني وجهاد ف��راج ،وللخاسر
شادي توت ومحمد صفا.
وتعادل الهدف مع ضيفه الحلوسية  2-2على امللعب
ع�ي�ن��ه .س�ج��ل ل�ل�ه��دف ع�ل��ي م�ح�م��د ودي� ��اب ال�ل�ه�ي��ب،
وللحلوسية حسني نصر الله وأحمد نصر الله.
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قمّة بين الصداقة و«القديس يوسف» في كرة الصاالت

احدى مباريات المرحلة السابقة

حتمل املرحلة ال�ساد�سة من الدوري
اللبن���اين لك���رة القدم لل�ص���االت قمة
بني ال�صداقة مت�صدر الئحة الرتتيب
العام ومالحقه املبا�رش جامعة القدي�س
يو�س���ف ،ال���ذي �سي�ست�ضيف و�صيف
املو�س���م املا�ضي على ملعب���ه يف مار
وعينه على م�شاركته ال�صدارة.
روكز َ
ويت�صدر ال�صداق���ة الئحة الرتتيب
العام بع���د حتقيقه اربع���ة انت�صارات
متتالي���ة يف ارب���ع مباري���ات خا�ضه���ا
حتى الآن ،يف الوقت الذي يتخ ّلف عنه
جامع���ة القدي�س يو�س���ف بفارق ثالث
نقاط ،لكنه خا�ض مباراة �أقل.
ويف ح���ال ف���وز ال�صداق���ة ،املر�شح
�سيرتبع
االقوى لإح���راز اللقب ،ف�إن���ه
ّ
مرتاحا ً على القمة ،وهذا االمر ال يريده

املتطور
فريق جامعة القدي�س يو�سف
ّ
اكرث هذا املو�س���م ،والذي قد يجد يف
املب���اراة اختبارا ً فعلي���ا ً لقدراته كونه
يواج���ه الفريق االف�ض���ل ا�ستنادا ً اىل
ت�شكيلت���ه واملعطيات الت���ي �أفرزتها
املراح���ل االوىل م���ن عم���ر البطول���ة.
و�سيخو�ض ال�صداقة املباراة من دون
اليوم

الفريق

الثالثي :احلار�س ربيع الكاخي وح�سن
باج���وق وج���ان كوتاين ،بينم���ا يفتقد
جامع���ة القدي����س يو�س���ف اىل هدافه
تعر�ض لإ�صابة قوية
ماهر قاعي الذي ّ
أنهت مو�سمه.
يف الركبة � َ
وهن���ا الربنام���ج الكام���ل للمرحل���ة
ال�ساد�سة:

الفريق

ال�ساعة

امللعب

ال�سبت طرابل�س

برو�س كافيه

17.00

اميل حلود

ال�سبت جامعة القدي�س يو�سف

ال�صداقة

ال�سبت االمريكية للثقافة والتعليم احللو�سية
ال�سبت الهدف
االحد

اول �سبورت�س

االمن الداخلي

19.00

اميل حلود

21.00

اميل حلود

19.00

اجلامعة االمريكية 19.00

اجلامعة

اميل حلود

