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تستكمل المرحلة بخمس مباريات 
 االحد حيث يلعب شباب الساحل 

ً
غدا

مع المبرة واالخ��اء االهلي عاليه مع 
االن��ص��ار واالص���اح ب��رج الشمالي 
مع الراسينغ والصفاء مع الشباب 
الغازية والختام سيكون بين العهد 

والسام صور.

النجمة – التضامن صور

على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية يلتقي عند الساعة 17.00 
من بعد ظهر اليوم النجمة الساعي 
الجيدة في  ل��ى مواصلة نتائجه  ا
مرحلة االي��اب واالق��ت��راب اكثر من 

االحد شباب الساحل مع المبرة في 
مباراة تأدية واجب لاول ومحاولة 
التعويض عن خساراته المتكررة 
لترتيب،  ا ف��ي  وتحسين وض��ع��ه 
بينما يريد الثاني مواصلة مسلسل 

انتصاراته في مرحلة االياب.
الساحل في المركز التاسع برصيد 
11 نقطة والمبرة خامسا برصيد 27 

نقطة، واألخير فاز ذهابا 2-3.

االصالح برج الشمالي – الراسينغ

على ملعب بلدية صور يلتقي عند 
الساعة 14.30 من بعد ظهر االحد 
االصاح برج الشمالي مع الراسينغ، 
في لقاء يسعى فيه صاحب االرض 
الى استغال عدم ت��وازن منافسه 

وتحقيق انتصاره االول في البطولة 
وقف  ل��ى  ا لضيف  ا يطمح  بينما 
مسلسل ن��زف النقاط في االي��اب 

والعودة الى  سكة االنتصارات.
االصاح في المركز االخير برصيد 
3 نقاط فقط والراسينغ في المركز 
السادس برصيد 24 نقطة والثاني 
اكتسح االول ذهابا 4-صفر في برج 

حمود.

الصفاء – الشباب الغازية

على ملعبه في وطى المصيطة، 
يلتقي الصفاء مع ضيفه الشباب 
الغازية عند الساعة 14.30 من بعد 
ظهر االحد في مباراة يريد صاحب 
االرض نقاطها كاملة للبقاء قريبا من 
المتصدر بينما سيحاول الضيف 
العودة الى ديارها بفوز يعيد اليه 
نوعا من رد االعتبار واالمل بالخروج 
من دوام��ة الهبوط وه��و اآلت��ي من 
خسارة كبيرة امام النجمة صفر-5 

في المرحلة االخيرة.
32 نقطة  الصفاء ثالثا برصيد 
11 نقطة،  والغازية عاشرا برصيد 

2- صفر في  والمضيف فاز ذهابا 
صيدا.

االخاء االهلي عاليه - االنصار

على ملعب امين عبد النور في 
بحمدون، يلتقي عند الساعة 14.30 
من بعد ظهر االح��د االخ��اء االهلي 
عاليه مع االنصار في لقاء ثأري لاول 
ومصيري للثاني، فصاحب االرض 
 
ً
يريد مواصلة عروضه الجيدة ايابا

وضمان موقعه في وسط الائحة بعد 
فوزه على الراسينغ االسبوع الماضي 
2-1، والثاني اآلتي من خسارة في 
كأس االتحاد اآلسيوي صفر-3 امام 
ناساف االوزبكي ولن يفرط بالفوز 
للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
17 نقطة  االخ��اء سابعا برصيد 
واالنصار رابعا برصيد31 والضيف 

فاز ذهابا 3- صفر.

العهد – السالم صور

لحريري في  ا على ملعب رفيق 
صيدا يلتقي عند الساعة 17.00 من 

كّرم وزير الشباب والرياضة علي العبدالله رئيسة جمعية بيروت ماراتون 
مي الخليل لمنحها جائزة االتحاد الدولي للصحافة الرياضية وجائزة أكاديمية  

لوريوس للرياضة العالمية وهو ما اعتبرته الجمعية انتصارين اداريين للبنان.
وجه العبدالله التهنئة والتقدير إلى الخليل »التي تجسد ارقى صور المواطنية 
وااللتزام حيال قضية وطنها في المجال الرياضي وهو ما أعطى لهذا الوطن بعده 

الحضاري واإلنساني«.
ورأى أن الجائزتين تستحقهما الخليل التي بمعيار التقدير تستحق األكثر 

 أن يكون التوفيق حليفها.
ً
وعلى الدوام متمنيا

وردت الخليل بكلمة اعربت فيها عن تأثرها وتقديرها لهذه المبادرة التكريمية 

 
ً

نظم مكتب الرياضة واألنشطة 
للعلوم  ألميركية  ا معة  لجا ا ف��ي 
AUST( دورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا )
الشطرنج الثالثة للجامعات برعاية 
االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات 
 من 11 جامعة، 

ً
بمشاركة 44 طالبا

وجاءت النتائج على الشكل اآلتي:
نتائج الفرق:

AUST -1 14.5  نقطة
2- جامعة القديس يوسف 12.5 

نقطة
3- اللبنانية والعربية 12.5 نقطة

النتائج الفردية:
1- عدنان خليل )جامعة القديس 

يوسف( 
 )AUST( 2- إيلي أسمر

)AUST( 3- أديب حّنا
أشرف على الدورة الحكم الدولي 
إيلي خيرالله ومساعده إيلي بندلي، 
وف��ي ال��خ��ت��ام ق��دم م��دي��ر مكتب 
الرياضة واألنشطة في الجامعة زياد 

سعادة الجوائز إلى الفائزين.

صدى البلد

 لفرق الصدارة
ً
العبدالله يكّرم مي الخليلمباريات سهلة نسبيا

AUST شطرنج الجامعات لخليل و

البلد ¶ درع الوزارة من العبدالله إلى الخليل 

البلد ¶ ابطال المسابقة بعد تتويجهم 
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اوضح رئيس النادي نادر صباغ 
ان النادي سيكون نموذجا يحتذى 
في كل المنطقة وهو حائز على 
ترخيص من وزارة الشباب والرياضة. 
واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب قبيسي ان 
هذه المؤسسات الرياضية التي 
تسهر على تربية االج��ي��ال هي 

لتطور  مة  لها ا لمؤسسات  ا م��ن 
الفرد وتطوير المجتمع، فالتربية 
البدنية واالخالقية هي التي تنتج 
االنسان السليم والمواطن الفاعل 
القادر لننتج في النهاية سياسة 
سليمة، فاذا كان العقل السليم 
ينتج سياسة سليمة تنعم االوطان 

باالستقرار والهدوء والتوحد. 
غ  وصبا قبيسي  ق��ص  بعدها 
شريط افتتاح النادي وقاما بجولة 
مع الحضور في اقسامه، وتسلم 
قبيسي  درعا تذكارية من رئيس 
النادي صباغ ورئيس بلدية حبوش 

مكي.

110 ك��ل��غ: ن���ادر عبدو  - وزن 
)كاميزا( 240 + 190 262.5+ = 

692.5 كلغ 
125 ك��ل��غ: ب��الل عطية  - وزن 
)الصقر األزرق( 275 180+ + 250= 

705 كلغ
قاد المباريات الحكام: زياد كبي 
وخضر شقور وعلي سعد وجوزف 
ابي رميا والمساعد احمد حسين 

علي 
وهنا ترتيب الجمعيات

-1 كاميزا 141 
-2 الدحني 58 

3-- الصقر األزرق 38  
وت������وج اس����ام����ة ق��م��ح��ي��ة ) 
410.274( نجم البطولة امام نادر 
عبدو )409.752( وب��الل عطية ) 

.)409.675

أقيمت المباريات من 6 جوالت 
40 دقيقة وتخللتها  وكل جولة 

إستراحة غداء. 
وفي النتائج النهائية للفردي 
  AUL حل علي عطوي من جامعة
 5.5 

ً
ف��ي ال��م��رك��ز االول ج��ام��ع��ا

6  وج��اء آرا أبادجيان  نقاط من 
 5 على 

ً
 جامعا

ً
)هايغازيان( ثانيا

6 بفارق النصفية وعدنان خليل 
 وجمال 

ً
)الجامعة اليسوعية( ثالثا

 )المدرسة الحربية( 
ً
الشامية رابعا

5 على 6. 
 AUL وفي ترتيب الفرق حلت
أولى جامعة 17 نقطة واليسوعية 
ثانية جامعة 16 نقطة وهايغازيان 

ثالثة برصيد 14.5. 
وفي نهاية البطولة وزع كل من 
رئيس االتحاد الجامعي الرئيس 

األول القاضي نصري لحود ورئيس 
جامعة هايغازيان الدكتور القس 
ب���ول ه��اي��دوس��ت��ي��ان ال��ك��ؤوس 
والميداليات على الفائزين بحضور 
لجامعات  ا ب��ي��ن وممثلي  ل��م��در ا

المشاركة والالعبين والحضور.
أشرف على البطولة عضو االتحاد 
ورئيس لجنة كرة الطاولة ورئيس 
قسم الرياضة في الجامعة المنظمة 
سهاك بيدينيان، وقاد المباريات 

الحكم الدولي شارل كيلي .

شارك في البطولة

  والعبة 
ً
43 العبا

من 13 جامعة لبنانية

صدى البلد

 AUL شطرنج الجامعات لعطوي و

مدرب هوبس 
إلى االتحاد الحلبي

صدر عن نادي هوبس الرياضي 
البيان اآلتي:

واف��ق��ت إدارة ن����ادي هوبس 
الرياضي على انتقال مدرب فريق 
السلة االرجنتيني  لكرة  ل��رج��ال  ا
فاكوندو بيتراتشي الى نادي االتحاد 
السوري بعد العرض ال��ذي تلقاه 
من إدارة النادي الشقيق وبعدما 
وجدت اإلدارة ان انتقاله ال يتعارض 
وسياسة النادي في إعطاء فرصة 
للمدرب باتريك سابا في المراحل 
المتبقية من بطولة لبنان لكرة السلة، 
وبعدما فقد الفريق الحافز بسبب 
نظام البطولة الذي يعتبره النادي 

في حاجة إلى إعادة نظر.  
واكدت اإلدارة أن المفاوضات ال 
تزال مستمرة مع بيتراتشي إلمكانية 
لموسم  ا ف��ي  معه  لعقد  ا تجديد 

المقبل.

ن���ظ���م���ت ج���ام���ع���ة 
هايغازيان بطولة لبنان 
للجامعات للسنة التاسعة 
على التوالي في الشطرنج 
لفئتي ال��ف��ردي والفرق 
بإشراف االتحاد اللبناني 
 43 للجامعات ومشاركة 
 والعبة من 13 جامعة.

ً
العبا

البلد ¶ جولة في ارجاء النادي لكبار حضور حفل االفتتاح 

البلد ¶ رئيس االتحاد الرياضي ورئيس الجامعة مع الفائزين 
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