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ربع نهائي كأس »الصاالت« 

ينطلق الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
لبنان لكرة القدم للصاالت، اليوم، على وقع 
مباراة قوية تجمع أول سبورتس وصيف 
بطل الدوري والندوة القماطية حامل اللقب 

)الساعة 19.00(، على مجمع الرئيس لحود 
الرياضي. وسيظهر أول سبورتس للمرة 
االولى بقيادة مدربه الجديد دوري زخور، 

لكنه سيفتقد خدمات حارسه علي جبيلي 
بسبب عملية جراحية، اليوم. 

ويلتقي الصداقة مع السفارة االميركية 
على امللعب عينه األربعاء )الساعة 20.00(، 

ويلعب، غدًا، الشويفات )درجة 2( مع 
الحلوسية )د 2( الساعة 19.00، بينما يلتقي 
االربعاء، الجمهور )د 2( مع جامعة القديس 

يوسف )د 2( الساعة 18.00 )املباراتان على 
ملعب الرئيس لحود(. 
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د  التحا ا رئيس  نائب  بحضور 
اللبناني لكرة الطاولة أحمد عرقجي 
ومشاركة ستة اندية هي: العهد 
لقلب  وا بيروت  لشباب  وا بيروت 
األقدس والرفاه الرياضي والتعاضد- 

المزرعة ومرفأ بيروت، أقيمت بطولة 
محافظة بيروت في قاعة الرئيس 
صائب سالم للنادي الرياضي في 

المنارة.
 المركز األول 

ّ
وفي النتائج احتل

نادي العهد )بيروت( ليتأهل الى 
نهائيات تصفيات بطولة لبنان من 

دون خسارة، ومثل النادي البطل 
الالعبون: علي شبيب وعلي فحص 

ومهدي فحص.
وفي الختام تّوج عرقجي الفائزين.

ل العهد الى نهائيات 
ّ

تأه

تصفيات بطولة لبنان 

من دون خسارة

اتحاد الجامعاتالعهد بطل محافظة بيروت في الطاولة

عقد االتحاد الرياضي اللبناني 
عية  سبو أل ا جلسته  ت  معا للجا
في مقره برئاسة رئيس االتحاد 
الرئيس األول القاضي نصري لحود 

وحضور كل األعضاء. 
وأثنى الحاضرون على التنظيم 
المميز لكأس لبنان للجامعات في 
كرة السلة المقامة تحت اسم كأس 
الحكم الراحل نزير السعودي والتي 
تنظمها جامعة الجنان - طرابلس 
على مالعبها بالتعاون مع الجامعة 
اللبنانية الدولية واشراف االتحاد 
الجاري   18 والتي تستمر حتى 
لتي ستختتم بحفل تكريمي  وا

وتخليدي للراحل.
كما أثنى االتحاد على جامعة 
بطولة  قامت  أ لتي  ا زيان  هايغا
لشطرنج  ا ف��ي  معات  للجا ن  لبنا
للسنة التاسعة على التوالي والتي 
شهدت مشاركة مكثفة من العبي 

الجامعات التي شاركت. 
ووافق االتحاد على اقامة جامعة 

¶ عرقجي يتوج كابتن فريق العهد  البلد
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¶ عرقجي يتوج كابتن فريق العهد  البلد

الصداقة الى نصف النهائي لكأس "الفوتسال"

لم يجد فريق الصداقة صعوبة 
لبلوغ الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس لبنان لكرة القدم 

للصاالت، بفوزه السهل على 
فريق السفارة االميركية من 

الدرجة الثانية 7-2، في المباراة 
التي اجريت بينهما على ملعب 

مجمع الرئيس العماد اميل 
لحود الرياضي.

 
ً
ولعب ناشئو الصداقة دورا

 مرة جديدة في 
ً
حاسما

المسيرة الناجحة لفريقهم 
هذا الموسم، اذ سجل حسن 
باجوق اربعة اهداف واضاف 

مصطفى سرحان هدفين 
آخرين، بينما كان الهدف 
السابع من نصيب جوزف 

 ان الفريق خاض 
ً
عطية، علما

المباراة من دون الحارس ربيع 
الكاخي وعلي بزي، اضافة الى 
العراقي مروان زورا الموقوف.

اما السفارة االميركية فسجل 

له ناصيف عبود وشربل 
مورادي.

وسيلتقي الصداقة في 
نصف النهائي مع الفائز من 
مباراة الجمهور )د 2( وجامعة 

القديس يوسف )د 2(.
أما نصف النهائي الثاني 

فسيجمع بين أول سبورتس 
الذي اقصى الندوة القماطية 

)حامل اللقب( بفوزه عليه 3-6، 
والشويفات )د 2( الفائز على 

الحلوسية )د 2( 3-4.

صدى البلد
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برعاية االتحاد الرياضي اللبناني 
ل��ل��ج��ام��ع��ات، أط��ل��ق��ت الجامعة 
لتكنولوجيا  وا للعلوم  األميركية 
AUST ( بطولة الجامعات لكرة  (
القدم للذكور وكرة القدم للصاالت 
لإلناث، في مؤتمر صحافي ُعقد في 
حرم الجامعة في األشرفية بحضور 
األمين العام لالتحاد جورج ناضر 

وممثلي الجامعات المشاركة. 
تحدث مدير مكتب الرياضة في 

الجامعة زي��اد سعادة عن أهمية 

البطولة التي تجمع 17 جامعة، ثم 
شارك ناضر والحاضرون في سحب 

القرعة للبطولتين.
 AUST افُتتحت البطولة بفوز 
1( وسّجل  -4 AUT بنتيجة ) على 
ابراهيم أبو زيد 3 أهداف وفارس 
 ل����AUST، أما 

ً
 واح��دا

ً
ف��راس هدفا

اهداف AUT فسجل إدي شحادة 
 .

ً
 واحدا

ً
هدفا

 AUB وفي المباراة الثانية فازت
على جامعة المنار 4-2 وسّجل للفائز 
 ووائ��ل 

ً
 واح��دا

ً
أحمد حمود هدفا

عياش وجهاد فرج )2(، وللمنار عالء 
الراعي ووائل كردي.

ر األمانة العامة في االتحاد 
ّ
تذك

اللبناني لكرة الطاولة جميع اندية 
جبل لبنان للدرجة الثانية

أن آخر مهلة لالشتراك في بطولة 
المحافظة محددة عند الساعة 17.00 

من عصر اإلثنين

 14 آذار ال��ج��اري وموعد إج��راء 
القرعة بعد ساعة من إقفال باب 

االشتراك وذلك
في نادي مون السال عين سعادة. 
ل��ذا يرجى م��ن األن��دي��ة الراغبة 
بالمشاركة المبادرة بالتسجيل عبر 
ttf@gmail. :بريد االتحاد األلكتروني

com أوعبرالفاكس 402926/04

برازيليا )29 – 24(.
• فئة الذكور

ف���ازت ال��ك��ول��ي��ج بروتستانت 
 )0 على الليسيه االشرفية )20 – 
بالتغّيب والكرمل القديس يوسف 
على الليسيه - نهر ابراهيم )62 
– 61( وايستوود - كفرشيما على 
ل  سكو سيتي  ل  نا شيو نا نتر ال ا

بالتغّيب )20 – 0( والحكمة هاي 
 - لمقدسة  ا ئلة  لعا ا سكول على 
الفنار بالتغّيب )20 – 0( والشويفات 
الدولية على الشانفيل)47 – 38(، 
 - لحديثة  ا نية  للبنا ا لمؤسسة  وا
الفنار على زهرة االحسان )51 – 19( 
والقديس يوسف على االيليزيه 

بالتغّيب )20 – 0(.

بطولة جبل لبنان في "الطاولة"

 في إطالق البطولة  البلد
ً
¶ سعادة متحدثا

البلد ¶ من مباريات الدورة  

الجمهور يكمل 
نصف نهائي 

كأس الفوتسال

أكمل فريق الجمهور 
عقد الدور نصف 

النهائي في مسابقة 
كأس لبنان لكرة القدم 
للصاالت، »الفوتسال« 

بفوزه على فريق جامعة 
القديس يوسف 3-4، 

في مباراة مثيرة جمعت 
فريقين من الدرجة 

الثانية على ملعب مجمع 
الرئيس العماد اميل 

لحود الرياضي العسكري، 
في ختام الدور ربع 

النهائي من المسابقة.
سجل للفائز سامي 
صليبي وجاد القارح 
ومحمد الحمد والبير 

شعيب، وللخاسر طوني 
سعادة ويوسف شهاب 

وميشال متى.
وسيلتقي الجمهور 
في نصف النهائي 
مع الصداقة االثنين 
الساعة 19.00 على 

ملعب الرئيس لحود، 
بينما يلعب في نصف 

النهائي اآلخر أول 
سبورتس مع الشويفات 

)د 2(، الثالثاء الساعة 
 على نفس 

ً
19.00 ايضا

الملعب.

صدى البلد



34
 2512  العدد 2011-03- 13االحد 

       www.albaladonline.com       األحد  13 آذار  2011       البلد

وميشال متى )القديس يوسف – 
بيروت( لقب افضل هداف، ومحمود 
الصباغ )جامعة الجنان – طرابلس( 

لقب افضل حارس مرمى.
وت��م توزيع ال���دروع التذكارية 
وال���ك���ؤوس وال��م��ي��دال��ي��ات على 

الفائزين.

 في الشوط االول امام معقول  أسعد احمد
ً
¶ رأس الجبل فائزا

وقام حكام من الجيش اللبناني 
بادارة كل المباريات التي شاركت 
ت  لبنانية وجاء 16 جامعة  فيها 

النتائج على الشكل اآلتي:
 - لقديس يوسف  ا 1- جامعة 

بيروت
2- جامعة الجنان - طرابلس

3- الجامعة اللبنانية االميركية 
- بيبلوس وجامعة الروح القدس - 

الكسليك.
وحاز فريق الجامعة االميركية 
للتكنولوجيا AUT لقب افضل اخالق 
رياضية، وعلي عز الدين )القديس 
يوسف – بيروت( لقب افضل العب، 

وميشال متى )القديس يوسف – 
بيروت( لقب افضل هداف، ومحمود 
الصباغ )جامعة الجنان – طرابلس( 

لقب افضل حارس مرمى.
وت��م توزيع ال���دروع التذكارية 
وال���ك���ؤوس وال��م��ي��دال��ي��ات على 

الفائزين.

كأس جامعة AUT في كرة الصاالت

صدى البلد

ــة  ــع ــام ــج نـــظـــمـــت ال
للتكنولوجيا  االميركية 
AUT واالتحاد اللبناني 
للجامعات، مسابقة كأس 
ــي كـــرة الــقــدم  لــبــنــان ف
 ،2011 للعام  للصاالت 
على مالعب معهد الرسل 
في جونيه باشراف قسم 
الــريــاضــة فــي الجامعة 
بــــادارة الــدكــتــور طــارق 

حامض وشربل الشمالي 
وحليم حنا وألسي فغالي 

وايلي برغاشيي. 

¶ من تتويج الفريق الفائز  البلد

عساف واألساتذة: شربل 
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