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اللبنانية األميركية يشارك القديس يوسف في الصدارة
واصل فريق اللبنانية
األميركية انتصاراته
وتغلب على وولفز الركبي
ليغ  46ــ  ،12في املرحلة
الثانية من بطولة بنك
بيروت للركبي ليغ ،التي
شهدت فوز ّاألميركية على
جونية ،والقديس يوسف
على البلمند
ّ
ّ
العب اللبنانية األميركية حسن شاهني يحاول اختراق دفاع وولفز

رفع اللبنانية األميركية رصيدهً الى
 4ن �ق��اط ف ��ي ال � �ص� ��دارة م �ش ��ارك ��ة مع
ال �ق��دي��س ي��وس��ف ال� ��ذي اح �ت��ل املركز
ال� �ث ��ان ��ي ب � �ف� ��ارق األه � � � � ��داف ،يليهما
األميركية في املركز الثالث والبلمند
ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال � ��راب � ��ع ب �ن �ق �ط �ت�ي�ن لكل
منهما.
ف��از ف��ري��ق اللبنانية األم�ي��رك�ي��ة على
وول �ف��ز ال��رك�ب��ي ل�ي��غ ( ،)12 – 46على
م �ل �ع��ب ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ،سجل
محاوالت اللبنانية األميركية :رودي
ح� �ش ��اش ( ،)3ول� �ي ��د ي� ��اس �ي�ن ،كريم
إب ��راه� �ي ��م ،ب ��اس ��ل ن �ص��ر ال� �ل ��ه ،حسن
ش ��اه�ي�ن ،ب �ه �ي��ج س ��ري ��دار وإبراهيم
ب� �ل ��وط ،وأه � ��داف � ��ه :ج � ��اد ه ��اش ��م (.)5
ف��ي امل �ق��اب��ل ،س�ج��ل م �ح��اوالت وولفز

ال��رك �ب��ي ل �ي��غ :ري �م��ون ف �ي �ن��ان وطالل
هرموش ( .)2قاد املباراة الحكم جان
ب � ��ول زخ � � ��ور ،وع� ��اون� ��ه ح �س��ن مروة
وغابي حداد.
وف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ،ف��از األميركية
ع�ل��ى ج��ون�ي��ة ( ،)14 – 28ع�ل��ى ملعب
بحمدون ،سجل محاوالت األميركية:
س��ام وال��ش ،حسام عميص ( ،)2بول
خ��ول��ي وك��ام��ل ع �ل��ي ،وأه ��داف ��ه :سام
والش ( .)4وسجل محاوالت جونية:
ي��وس��ف ال�ح�ل��و ( )2وغ �س��ان دندش،
وأه ��داف ��ه ب �ي��ار ن �ص��ر .وق� ��اد املباراة
الحكم روب��ن حشاش ،وع��اون��ه أحمد
فضل الله وعبد حمود.
وف ��ي امل� �ب ��اراة ال �ث��ال �ث��ة ،ف ��از القديس
ي ��وس ��ف ع �ل ��ى ال �ب �ل �م �ن��د ،ف� ��ي ملعب

ب �ح �م��دون أي �ض��ًا ،وس �ج��ل محاوالت
القديس يوسف :وائل حرب ( ،)5جاد
ج�ب��راي��ل وزاه ��ي امل ��ر ،وأه ��داف ��ه :وائل
حرب ( .)3وسجل محاوالت البلمند:
غ ��اي� �ت ��ون ع� �ث� �م ��ان ،ط� � ��ارق مجذوب،
رياض خوري ( )2وعبد القادر جمال
ال��دي��ن ،وأه��داف��ه :ري��اض خ ��وري .قاد
امل � �ب� ��اراة ال �ح �ك��م ن ��اي ��ف أب� ��ي سعيد،
وعاونه غابي حداد وحسن مروة.
وهنا برنامج املرحلة الثالثة :الجمعة
 3ك ��ان ��ون األول :ال �ق��دي��س ي��وس��ف –
األميركية ( ،20,00هوستلر) .السبت:
األم �ي��رك �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم والتكنولوجيا
– ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة (،12,00
بحمدون) .األحد :البلمند – األميركية
( ،14,00طرابلس األوملبي).
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ّ
يتشبث بصدارة الركبي ليغ
اللبنانية  -األميركية
واص>>>>>ل ال>>ل>>ب>>ن>>ان>>ي>>ة -
االم>>ي>>رك>>ي>>ة ان>>ت>>ص>>ارات>>ه
وتغلب على وولفز الركبي
ليغ  ،12 -46في المرحلة
ا لثا نية م>>ن بطو لة بنك
بيروت للركبي ليغ ،التي
شهدت فوز االميركية على
جونية  ،14 -28والقديس
يوسف على البلمند ،22-34
في المباريات الثالث التي
أقيمت نهاية االسبوع في
بيروت وبحمدون.
صدى البلد

بهذه النتائج ،رف55ع اللبنانية
االميركية رصيده الى  4نقاط في
ال55ص55دارة مشاركة م55ع القديس
يوسف الذي احتل المركز الثاني
بفارق االهداف ،يليهما االميركية
في المركز الثالث والبلمند في
المركز الرابع بنقطتين لكل منهما.
في المباراة االولى ،التي أقيمت

يحتل «القديس يوسف»
المركز الثاني بفارق
االهداف عن المتصدر
على ملعب هوستلر في الجامعة
االميركية ،وانتهى شوطها االول
بتقدم الفائز  ،4-24سجل محاوالت
اللبنانية االميركية رودي حشاش
( ،)3ووليد ياسين ،وكريم ابراهيم،
وباسل نصر الله ،وحسن شاهين،

ً
¶ العب اللبنانية االميركية حسن شاهين محاوال اختراق صفوف وولفز

وبهيج س55ري55دار ،وابراهيم بلوط،
وأهدافه جاد هاشم ( .)5في المقابل،
سجل محاوالت وولفز الركبي ليغ
ريمون فينان ،وطال هرموش (.)2
قاد المباراة الحكم جان بول زخور
وعاونه حسن م55روة وغابي ح55داد،
وراقبها فيصل جابر.
وفي المباراة الثانية التي أقيمت
على ملعب أمين عبد ال55ن55ور في
بحمدون ،والتي انتهى شوطها
االول بتقدم الفائز  ،10-18سجل
م55ح55اوالت االميركية س55ام وال55ش،
وحسام عميص ( ،)2وبول خولي،
وكامل علي ،وأهدافه سام والش

( .)4وسجل محاوالت جونية يوسف
الحلو ( ،)2وغسان دندش ،وهدفه
بيار نصر.
قاد المباراة الحكم روبن حشاش
وعاونه أحمد فضل الله وعبد حمود،
وراقبها ريمون صافي.
وفي المباراة الثالثة في بحمدون
ً
أيضا ،والتي انتهى شوطها االول
بتقدم الفائز  ،8-22سجل محاوالت
القديس يوسف وائ55ل حرب (،)5
وجاد جبرايل ،وزاهي المر ،وأهدافه
وائ55ل ح55رب ( .)3وسجل محاوالت
البلمند غايتون عثمان ،وط55ارق
مجذوب ،وري55اض خوري ( ،)2وعبد

البلد

القادر جمال الدين ،وهدفه رياض
خوري.
ق55اد المباراة الحكم نايف أبي
سعيد وعاونه غابي حداد وحسن
مروة ،وراقبها نادر مغيت.
وهنا برنامج المرحلة الثالثة:
الجمعة  3كانون االول :القديس
ي55وس55ف  -االم55ي55رك55ي55ة (،20.00
هوستلر).
السبت  4منه :االميركية للعلوم
والتكنولوجيا  -اللبنانية االميركية
( ،12.00بحمدون).
االحد  5منه :البلمند  -االميركية
( ،14.00طرابلس االولمبي).

اﻟﺜﻼﺛﺎء  2010-11-30اﻟﻌﺪد 13042

12

ال تغيري ب�صدارة بطولة الركبي ليغ
واصل فريق اللبنانية االميركية
ان��ت��ص��ارات��ه وت��غ��ل��ب ع��ل��ى وولفز
ال��رك��ب��ي ليغ  ،12 – 46ف��ي املرحلة
الثانية من بطولة بنك بيروت للركبي
ليغ ،التي شهدت فوز االميركية على
جونية  ،14 – 28والقديس يوسف
على البلمند  ،22 – 34في املباريات
الثالث التي أقيمت نهاية االسبوع
في بيروت وبحمدون.
وب��ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج ،رف��ع اللبنانية
االميركية رص��ي��ده ال��ى  4ن��ق��اط في
الصدارة مشاركة مع القديس يوسف
ال����ذي اح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��ان��ي بفارق
االهداف ،يليهما االميركية في املركز
الثالث والبلمند ف��ي امل��رك��ز الرابع
بنقطتني لكل منهما.
في امل��ب��اراة االول���ى ،التي أقيمت
ع��ل��ى ملعب هوستلر ف��ي اجلامعة
االم��ي��رك��ي��ة ،وان��ت��ه��ى شوطها االول

بتقدم الفائز  ،4 – 24سجل محاوالت
اللبنانية االميركية رودي حشاش
( ،)3ووليد ياسني ،وك��رمي ابراهيم،
وباسل نصر الله ،وحسن شاهني،
وبهيج س��ري��دار ،واب��راه��ي��م بلوط،
وأهدافه جاد هاشم (.)5
في املقابل ،سجل محاوالت وولفز
ال��رك��ب��ي ليغ رمي���ون ف��ي��ن��ان ،وطالل
ه��رم��وش ( ،)2وق���اد امل��ب��اراة احلكم
جان بول زخور وعاونه حسن مروة
وغابي حداد ،وراقبها فيصل جابر.
وف����ي امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ،التي
أقيمت على ملعب أمني عبد النور
في بحمدون ،والتي انتهى شوطها
االول بتقدم الفائز  ،10 – 18سجل
م��ح��اوالت االم��ي��رك��ي��ة س��ام والش،
وحسام عميص ( ،)2وبول خولي،
وك��ام��ل علي ،وأه��داف��ه س��ام والش
(.)4

وسجل محاوالت جونية يوسف
احللو ( ،)2وغ��س��ان دن���دش ،وهدفه
بيار نصر ،وقاد املباراة احلكم روبن
ح��ش��اش وع��اون��ه أح��م��د ف��ض��ل الله
وعبد حمود ،وراقبها رميون صافي.
وفي املباراة الثالثة ،التي أقيمت
في بحمدون أيضا ،وانتهى شوطها
االول بتقدم الفائز  ،8 – 22سجل
محاوالت القديس يوسف وائل حرب
( ،)5وج���اد ج��ب��راي��ل ،وزاه����ي املر،
وأهدافه وائل حرب (.)3
وس���ج���ل م�����ح�����اوالت البلمند
غايتون عثمان ،و ط��ارق مجذوب،
ور ي��اض خوري ( ،)2وعبد القادر
ج���م���ال ال����دي����ن ،و ه����د ف����ه ر ي����اض
خ������وري ،وق�����اد امل����ب����اراة احلكم
ن��ا ي��ف أب��ي س��ع��ي��د و ع��او ن��ه غابي
حداد وحسن مروة ،وراقبها نادر
مغيت .

العب اللبنانية األميركية حسن شاهني محاو ًال االختراق
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