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ف�����ي ب����������ادرة الف�����ت�����ة، ق�����ام�����ت ال����راب����ط����ة 
الشمالي  االم��ي��رك��ي  ل��ل��دوري  الوطنية 
ن ف���ي ك����رة ال��س��ل��ة وراب���ط���ة 

»أن بي آي« للمتضررين من اإلعصار  مليون دوالر من الـ

الصداقة يواجه USJ في الصاالت 

تحمل املرحلة السادسة من الدوري اللبناني 
لكرة القدم للصاالت قمة بني الصداقة 

متصدر الئحة الترتيب العام ومالحقه 
املباشر جامعة القديس يوسف، الذي 

سيستضيف وصيف املوسم املاضي على 
ملعبه في مار روكز وعينه على مشاركته 
الصدارة. ويتصدر الصداقة الئحة الترتيب 
العام بعد تحقيقه اربعة انتصارات متتالية 

في اربع مباريات خاضها حتى اآلن، في 
ف عنه جامعة القديس 

ّ
الوقت الذي يتخل

يوسف بفارق ثالث نقاط، لكنه خاض 
مباراة اقل. وفي حال فوز الصداقة، املرشح 
االقوى الحراز اللقب، فانه سيتربع مرتاحًا 
على القمة، وهو االمر الذي ال يريده جامعة 

القديس يوسف املتطّور اكثر هذا املوسم، 
والذي قد يجد في املباراة اختبارًا فعليًا 

لقدراته كونه يواجه الفريق االفضل استنادًا 
الى تشكيلته واملعطيات التي افرزتها املراحل 

االولى من عمر البطولة. 
وسيخوض الصداقة املباراة من دون الثالثي 
الحارس ربيع الكاخي وحسن باجوق وجان 
كوتاني، بينما يفتقد جامعة القديس يوسف 

الى هدافه ماهر قاعي الذي تعرض الصابة 
قوية في الركبة انهت موسمه. 

أخبار رياضية



21
500العدد    2012- 11-03 السبت 

حتمل املرحلة ال�ضاد�ضة من الدوري 
اللبن���اين لك���رة القدم لل�ض���الت قمة 
بني ال�ضداقة مت�ضدر لئحة الرتيب 
العام وماحقه املبا�ر جامعة القدي�س 
يو�ض���ف، ال���ذي �ضي�ضت�ضيف و�ضيف 
املو�ض���م املا�ضي على ملعب���ه يف مار 

روكز وَعينه على م�ضاركته ال�ضدارة.
ويت�ضدر ال�ضداق���ة لئحة الرتيب 
العام بع���د حتقيقه اربع���ة انت�ضارات 
متتالي���ة يف ارب���ع مباري���ات خا�ضه���ا 
حتى الآن، يف الوقت الذي يتخّلف عنه 
جامع���ة القدي�س يو�ض���ف بفارق ثاث 

نقاط، لكنه خا�س مباراة اأقل.
ويف ح���ال ف���وز ال�ضداق���ة، املر�ضح 
القوى لإح���راز اللقب، فاإن���ه �ضيرّبع 
مرتاحاً على القمة، وهذا المر ل يريده 

قّمة بين الصداقة و»القديس يوسف« في كرة الصاالت

احدى مباريات المرحلة السابقة

امللعبال�ضاعةالفريقالفريقاليوم

اميل حلود17.00برو�س كافيهطرابل�سال�ضبت
اميل حلود19.00احللو�ضيةالمريكية للثقافة والتعليمال�ضبت
اجلامعة19.00ال�ضداقةجامعة القدي�س يو�ضفال�ضبت
اميل حلود21.00المن الداخليالهدفال�ضبت

اميل حلود19.00اجلامعة المريكيةاول �ضبورت�سالحد

الثاثي: احلار�س ربيع الكاخي وح�ضن 
باج���وق وج���ان كوتاين، بينم���ا يفتقد 
جامع���ة القدي����س يو�ض���ف اىل هدافه 
ماهر قاعي الذي تعّر�س لإ�ضابة قوية 

يف الركبة اأنَهت مو�ضمه. 
وهن���ا الرنام���ج الكام���ل للمرحل���ة 

ال�ضاد�ضة:

فريق جامعة القدي�س يو�ضف املتطّور 
اكر هذا املو�ض���م، والذي قد يجد يف 
املب���اراة اختباراً فعلي���اً لقدراته كونه 
يواج���ه الفريق الف�ض���ل ا�ضتناداً اىل 
ت�ضكيلت���ه واملعطيات الت���ي اأفرزتها 
املراح���ل الوىل م���ن عم���ر البطول���ة. 
و�ضيخو�س ال�ضداقة املباراة من دون 



10
8521العدد    2012-11-05األثنين  



19

24900العدد    2012-11-06 الثالثاء 



19
24903العدد    2012-11-09 الجمعة   



7
18189العدد    2012- 11-10 السبت 



18189العدد    2012- 11-10 السبت 



19

24904العدد    2012- 11-10 السبت 



21
508العدد    2012-11-13 الثالثاء 

ا�ستع���اد فري���ق جامع���ة القدي����س 
يو�س���ف املرك���ز الثال���ث عل���ى الئحة 
الرتيب العام لل���دوري اللبناين لكرة 
الق���دم لل�س���االت، اإثر ف���وزه ال�سهل 
عل���ى م�سيف���ه اأول �سبورت�س 0-11، 
على ملعب جمّم���ع الرئي�س اميل حلود 
الريا�س���ي يف ختام املرحل���ة ال�سابعة. 
ومل يجد الفريق اأّي �سعوبة للت�سجيل 
يف مرمى مناف�سه الذي ي�سارك بفريق 
م���ن النا�سئ���ن، وق���د تن���اَوب عل���ى 
ت�سجيل اهداف الفائ���ز: الدويل كرمي 
ابو زي���د )3( وحممد �س���كاف واندريه 
ن���ادر وجاد خراهلل وانط���وين ابو حيدر 
)2( واحمد حمدان وعبداهلل منهل )2(.

يو�س���ف  القدي����س  جامع���ة  ورف���ع 
املرك���ز  يف  نقط���ة   13 اىل  ر�سي���ده 
الثال���ث متخلف���اً بفارق نقط���ة واحدة 
عن برو����س كافيه الو�سي���ف، وخم�س 
نقاط عن ال�سداقة املت�سدر. اأّما اأول 

�سبورت����س فهو ال ي���زال قابعاً يف قاع 
الرتيب من دون اأي نقطة بعدما ُمني 
ب�ست خ�سائر متتالي���ة، علماً انه ميلك 
مب���اراة موؤجل���ة م���ن املرحل���ة الرابعة 
�سيخو�سه���ا ام���ام فريق ق���وى االمن 

الداخلي غ���داً االربعاء ال�ساعة ال�سابعة 
م�س���اء عل���ى ملع���ب جمّم���ع الرئي����س 
اميل حلود يف الدكوان���ة. قاد املباراة 
احلكم���ان فادي الق���ارح وايلي حكيم، 

وكان عبا�س فح�س )ميقاتياً(. 

جامعة القديس يوسف ثالثة في بطولة الصاالت

من مباريات المرحلة السابعة
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املاتادور األسباني عن طريق أيكاردو في الدقيقة 31
بهدف التعادل قبل النهاية بأربع دقائق.

وف��ي الوقت اإلضافي الثاني وبهدف قاتل خطف نيتو ه��دف الفوز البرازيلي بعد أن أه��در زميله 
رودريغو ضربة جزاء لصالح السامبا.

ال�شداقة وبرو�س كافيه يوا�شلن ح�شد الإنت�شارات
ق��ب��ل أس��ب��وع ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��م��ا امل��ب��اش��رة, واصل 
كافيه  وب��روس  العام  الترتيب  الئحة  متصّدر  الصداقة 
وصيفه حصد االنتصارات, إثر فوز االول على مضيفه 
في  اجلمهور,  ضيفه  على  والثاني  الفيحاء,  طرابلس 
املرحلة الثامنة من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت.

ففي املباراة االول��ى على ملعب مجّمع الرئيس اميل 
حلود الرياضي, حّقق الصداقة ف��وزه السابع في سبع 
م��ب��اري��ات خاضها ه��ذا امل��وس��م على ح��س��اب طرابلس 

الفيحاء بنتيجة 2-9.
سجل للصداقة محمود دقيق وياسر سلمان والعراقي 
مروان زورا وطوني ضومط وحسن باجوق )2( ومصطفى 

سرحان )3(, ولطرابلس زياد املصري وعمر ياسني.
دياب,  امل��ب��اراة احلكمان عبدالله غيث وع���الء  وق���اد 

ومحمد حنيني )ميقاتيًا(.
وفي املباراة الثانية التي ُأقيمت على امللعب عينه, زاد 
بروس كافيه من محن اجلمهور صاحب املركز قبل االخير 

بتغلبه عليه بنتيجة 1-3.
سجل للفائز عباس طحان وجهاد ابو شقرا ومحمد 

حمودي, وللخاسر كامل الياس.
وقاد املباراة احلكمان فادي القارح وباتريك حرفوش, 

وميساك هارمانداريان )ميقاتيًا(.
وحافظ فريق جامعة القديس يوسف على املركز الثالث 
بفوزه على مضيفه الهدف 7-2 على ملعب الرئيس حلود 

ايضًا.
سجل ل��الول هيثم ف��واز وانطوني ابو حيدر وماريو 
وللثاني حسن  )3( وخضر عطوي,  متى  متى وميشال 

زروي وعباس حمادة.
وقاد املباراة احلكمان فادي كاالجيان وحسن عبد ربه, 

وايلي متني )ميقاتيًا(.
وبقي فريق اجلامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا 
مرتاحًا في املركز الرابع بتغلبه على ضيفه قوى االمن 

الداخلي 3-6.
سجل للفائز وائ��ل ع���ازار )2( وه���ادي اب��ي غ��امن )2( 
وجهاد ف��راج ونضال صفطلي, وللخاسر حسني زعيتر 

وحسني شرمي وبسام منصور.
وق��اد امل��ب��اراة احلكمان رمي شامي وع��ب��اس فحص, 

وعبدو األسمر )ميقاتيًا(.
وضيفه  احللوسية  بلقاء  االرب��ع��اء  املرحلة  وتختتم 
للعلوم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا, الساعة  االم��ي��رك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

19.00, على ملعب مجمع نبيه بري.
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U°É’ä: Gdü°óGbá joù°≤§ HôhS¢ cÉa«¬ 

GEHà©ó Gdü°óGbá ‘ U°óGQI OhQ… côI Gdü°É’ä HØƒR√ GdµÑÒ Y∏≈
eÓM≤¬ GŸÑÉT°ô he†°«Ø¬ HôhS¢ cÉa«¬ )6- 1(, ‘ GŸÑÉQGI Gdà»
GCLôjâ H«æ¡ªÉ Y∏≈ e∏©Ö ◊ƒO, ‘ GEaààÉì GŸôM∏á GdàÉS°©á.

h⁄ j˘˘˘é˘˘ó Gdü°˘˘óGb˘˘á U°˘˘©˘˘ƒH˘˘á ‘ J˘˘ÉCc˘˘«˘˘ó GCf˘˘¬ Gd˘˘Ø˘˘ôj˘˘≥ G’Cb˘˘ƒi g˘˘òG
GŸƒS°º, hPd∂ YÈ gõq√ T°ÑÉ∑ hU°«Ø¬ S°â eôGä HƒGS°£á jÉS°ô

S°˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘É¿ heü°˘˘˘£˘˘Ø˘˘≈ S°˘˘ôM˘˘É¿ hMù°˘˘ø H˘˘ÉL˘˘ƒ¥ hc˘˘ôjù°˘˘à˘˘«˘˘É¿ Y˘˘«˘˘ó
hGd©ôGb» eôhG¿ RhQG )2(, GCeÉ HôhS¢ cÉa«¬ a≤ó S°éπ d¬ L¡ÉO GHƒ
T°≤ôG. hcÉ¿ ’aàÉk –µ«º Gdóh‹ fiªó T°Ée» d∏ªÑÉQGI )e™ YÑó Gd∏¬
Z«â hGŸ«≤ÉJ» fÑ«π V°Égô(, hGdò… jàƒGLó MÉd«Ék ‘ dÑæÉ¿ H©ó
b˘˘«˘˘ÉOJ˘˘¬ e˘˘Ñ˘˘ÉQj˘˘Éä ‘ c˘˘ÉCS¢ Gd˘˘©˘É⁄ G’NÒI ‘ J˘Éj˘Óf˘ó. h⁄ j˘£˘∏˘≥
T°˘˘Ée˘˘», GŸ≤˘˘«˘˘º ‘ b˘˘£˘ô H˘ë˘µ˘º Y˘ª˘∏˘¬, U°˘Ø˘ôI H˘óGj˘á Gd˘∏˘≤˘ÉA Hù°˘ÑÖ

flÉdØá HôhS¢ cÉa«¬ Gd≤ƒGfÚ YÈ Œ¡«õ H©†¢ ’YÑ«¬ HÉCMòjá
ZÒ flü°ü°á HÉdØƒJù°É∫, a£∏Ö G◊µº GM†°ÉQ G’Mòjá GŸ£∏ƒHá
eø GLπ Gdù°ªÉì d¡º HÉd∏©Ö. Y∏ªÉk G¿ HôhS¢ cÉa«¬ GYÎV¢ Y∏≈
Gÿ£˘˘ƒI Y˘˘∏˘˘≈ GY˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ G¿ G◊µ˘˘ÉΩ Gdù°˘˘ÉH˘˘≤Ú ‘ e˘˘Ñ˘˘ÉQj˘˘ÉJ˘¬ S°˘ª˘ë˘ƒG

H˘˘ÉS°˘˘à˘˘î˘˘óGΩ g˘òG Gd˘æ˘ƒ´ e˘ø G’M˘òj˘á! hY˘õqR Gdü°˘óGb˘á U°˘óGQJ˘¬ QGa˘©˘Ék
QU°«ó√ G¤ 42f≤£á, heà≤óqeÉk HØÉQ¥ 7f≤É• Y∏≈ HôhS¢ cÉa«¬,
h8f≤É• Y∏≈ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ KÉdå GdÎJ«Ö hGdò… Á∏∂
eÑÉQGI GCbπ.

H£ƒdá dÑæÉ¿ 2102d∏ù°Óì G’CH«†¢

Y
e˘˘
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 USJو AUST انتصاران لـ
في عاشرة الفوتسال

ز ف����ري����ق ال���ج���ام���ع���ة االم���ي���رك���ي���ة 

ّ

ع�������ز
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م���رك���زه 
ال�������راب�������ع ب������ف������وزه ع����ل����ى ال���ج���ام���ع���ة 
االم����ي����رك����ي����ة ل���ل���ث���ق���اف���ة وال���ت���ع���ل���ي���م 
الرئيس  ملعب  على   ،2-3 الخامس 
ل���ح���ود، ف���ي امل���رح���ل���ة ال���ع���اش���رة من 
ل��ل��ف��ائ��ز  س���ج���ل  ال���ف���وت���س���ال.  دوري 
)2( واش������رف  ال����ل����ه  ف���ض���ل  ع����ب����اس 
ابي غانم  شهّيب، وللخاسر هادي 

ونضال صفطلي.
ق��اد امل��ب��اراة الحكمان ف��ادي القارح 
وح��س��ن ع��ب��د رب����ه، وم���اري���و ص���ادر 

)ميقاتيًا(.
وم������ن م���ل���ع���ب ال�����س�����د، ع������اد ج��ام��ع��ة 
ال���ق���دي���س ي���وس���ف ث���ان���ي ال��ت��رت��ي��ب 
بفوز مقنع على قوى االمن الداخلي 
ول خ���ض���ر ع��ط��وي  �� ل��� 7-3. س���ج���ل 
ن�����ادر وم��ي��ش��ال متى  )3( وان����دري����ه 
وج�������وزف ح���ات���م وم���ح���م���د س���ك���اف، 
وللثاني محمود عيسى )2( واحمد 

تكتوك.
ق���اد امل���ب���اراة ال��ح��ك��م��ان ري���م ش��ام��ي 
وع�������ب�������اس ف������ح������ص، واس�����م�����اع�����ي�����ل 

ابراهيم )ميقاتيًا(.
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