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 W3«bB
«Ë fð—u³Ý ‰Ë√

ÎUO
«uð ÌY
UŁ Ì“u� oOI×²

W? «bB�«Ë ÂU?F�« VOðd²�« —b?B?²+ fð—u?³Ý ‰Ë√ s+ yq� b?.d¹

Òq×¹ U+bMŽ ¨w�«u²�« vKŽ ÌY�UŁ Ì“u0 oOI?% ¨·«b¼ô« ‚—UHÐ tHO.Ë

W?F+U?ł w½U?¦�« nO?C²?�¹Ë ¨ÊËd?²³�« »U?³?A�« vKŽ ÎU?HO?{ ‰Ëô«

ÂbI�« …dJ� w½UM³K�« Í—Ëb�« s+ W?¦�U¦�« WKŠd*« w0 ¨nÝu¹ f¹bI�«

Æ ôUBK�

w0 X³?��« ÂuO�« WKŠd*« ÕU?²?²0« j¹d?ý fð—u³?Ý ‰Ë√ ÒhI¹Ë

œu?( qO+« fOzd�« lL?−?+ VFK+ vKŽ ¨ÊËd²?³�« »U?³A�« W?0UO?{

åœu?Ýú�ò Èdš« ÎW?³ÝUM+ qÒJA?ð Ê« ÷d²?H¹ Ì…«—U³?+ w0 ¨w{U¹d�«

±∂ rNKO?−?�ð bFÐ r?Ýu*« «c¼ wH¹b?N²�« r¼b?O?.— …œU¹“ qł√ s+

»—bLK� …b¹b?ł W.d0 wDFO?Ý ¡UIK�« Ê« n{√ Æ5ð«—U³?+ w0 ÎU0b¼

¨„UJ²??Šô« …d?³?š s+ b?¹e*« 5¾?ýUM�« t??O?³?Žô `?M* —u?š“ Í—Ëœ

ÊuLKI�« ÂU+« WO{U*« WKŠd*« w0 rNFO?Lł «uI�Qð U+bFÐ ÎU.uBšË

Æåp¹dðU¼ò qÒ−Ý Íc�« bFÝ wKŽ ÍdB*« Î«b¹b%Ë ¨©∞≠±∞®

f¹b?I�« WF?+U?ł VIK�« q+UŠ W? «b?B�« q³I?²�?¹ ¨t³?FK+ vKŽË

fð—u³Ý ‰Ë√ l+ d?š¬ „d²A+ ÏrÝU  “d³¹ YO?Š ¨bŠ_« Î«bž nÝu¹

V¹œ 5�Š »—b*« „«dýUÐ dB²$¹Ë ¨iOÐ_« o¹dH�« v�« W³�M�UÐ

Æ U¹—U³*« ¡«uł« w0 d¦�« rN�Ušœ« qł« s+ ÎUC¹« ÊU³A�« tO³Žö�

Êu?+œ«Ë b?O?Ž ÊU?O?²?�¹d?� ‰U?¦?+« å—U?G?B�«ò ¡ôR¼ Ê« X0ö�«Ë

w0 U?L?N?+«b? « XO?³¦?²� U?L?NK¼Rð …d?O?³?�  U?O½UJ+« «d?Nþ« …œU?×?ý

wÝU?Ýô« oKI�« U?+« ÆwÝU?Ý« Ìe?�d?+ vKŽ W?�?0UM*« q?Ð ô WKOJA?²�«

¨n¹bN?²�« sŽ ÊUŠdÝ vHDB?+ œUF²Ð« uN?0 W «bB�« v�« W?³�M�UÐ

ÆVIK�« tI¹d0 ÎU×½U+ dÐu��« ”QJ�« vKŽ …«—U³*« w0 tI�Qð bFÐ p�–Ë

vKŽ ¡UM?³�« nÝu¹ f¹b??I�« W?F??+U?ł o?¹d?0 b¹d¹ ¨t??²?N??ł s+

vKŽ Á“u0 d³Ž WO½U¦�« WKŠd*« ÂU²š w0 UNIIŠ w²�« …bÒO'« W−O²M�«

ô Ìo¹d?0 ÂU+« W?L?N*« WÐuF?. „—b¹ tMJ� ¨≤≠¥ wKš«b�« s+ô« Èu? 

ÆÂu−N�« v�« oKDM¹ U+bMŽ rŠd¹

e?�d*« „dð U?O?łu�uMJ?²�«Ë ÂuKFK� W?O?�d?O?+ô« W?F?+U?'« q+Q¹Ë

…ËbM�« nO??C?²?�¹ U?+bM?Ž rÝu*« «c¼ tÞU?I½ ‰Ë« “«d??Š«Ë d?O?šô«

Ìb?0«Ë 5Ð Èd?š« …«—U?³?+ w?0 ¨œu?( fOzd�« VFK+ vK?Ž W?OÞU?L?I�«

ÆW�uD³�« w0 WÝÒdL²*« ‚dH�« bŠ«Ë ¡«u{ô« Í—Ëœ v�« b¹bł

s+_« s+_« Èu?? Ë Êu???LKI�« …«—U??³0 5?MŁô« WKŠd*« r?²??²??$ðË

Æœu( fOzd�« VFK+ vKŽ wKš«b�«
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 ôUB	« …d� w� ÊUM³	 W	uDÐ
Æ„U³A�« w�  dI²Ý« w�ULA�« o¹dH�«

¨·«b¼ô« s, t?²Kž WF?�— „u²Jð ÊUJ,UÐ ÊU?4Ë

5²K�« ¡«e??'« w²K4— W?L??łdð w� `−M¹ r?� tMJ�

vKŽ W;L)« ¡UDšô« r4«dð bFÐ tI¹dH� U²³;²Š«

tOðdJ� bL?×, ËdLŽ ”—U?(« ÈbBð –« ¨ÊuLKI�«

UL?NK−Ý w�UL?A�« o¹dH�« w�b¼ Ê« ÎULKŽ ¨W?Ž«d³Ð

ÆÊ«uł œU¹“Ë hI�« lOÐ—

w� wKš«b�« s,_« Èuy bF?²Ð« “uH�« «cNÐË

≥ ‚—U?HÐ ÎU,Òb?I?², ¨◊U?I½ ∂ t�Ë lÐ«d�« e?4d*«

nÝu?¹ f¹b????I�« W???F????,U???ł v?KŽ ◊U????I½

ÆÊuLKI�«Ë

„u?²Jð b??L?Š« wKš«b�« s,ô« Èu??y ·«b¼ œU?y

¨≤≠¥ ÊuLKI�« t?HOC?, vKŽ e¹eŽ Ì“u� v�« t?I¹d�

¨w{U¹d�« œu( q?O,« fOzd�« lL−?, VFK, vKŽ

w½UM³?K�« Í—Ëb�« s, W?¦�U??¦�« WKŠd*« ÂU??²?š w�

Æ ôUBK� ÂbI�« …dJ�

v,dLK� ÎUÝ—U?Š tMŽ ·dŽ Íc�« „u²Jð VÒB½Ë

…dJ� w½UM³K�« Í—Ëb�« w� wK¼ô« ¡U?šô« o¹d� l,

Ÿ“UM, ÊËœ s?, …«—U?³??LK� ÎU??L??$ t?;??H½ ¨Âb??I�«

qÒHJð U?L?MOÐ ¨åp¹dðU¼ò ·«b¼« WŁöŁ t?KO?−?;?²Ð

oKÞ« Íc�« ÕËb?y s;Š ”—U(« lÐ«d?�« ·bN�UÐ

v,d?, ÁU?&UÐ t²?IDM, s, …d?4 ¡U?IK�« d?š«Ë« w�
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 ôUB�« …d( w  ÊUM³� W�uDÐ
W�u?D� w� v?�Ëô« …d???LK?� w:«b???L� 5?D????

‰Ë√ v$d* Àö???��« RU???�??A???)« 5� Í—Ëb�«

l$ t?*	«b� qL?I b% ÊU?C U?$bF?� ¨f6—u�?I

r0 d�u??D?�« ”QJ�« vK3 …«—U??�*« w?� o	d??H�«

w� ÊËd??*?��« »U??�?A�« ÂU??$√ ÎU?L??VU?N??$ VF�

w� t:U?J$ „d6 t:« ÎU???LK3 ¨W???O??{U*« W?K?d*«

q	b??��« ”—U??,K� w:U??��« ◊u??A�« nB??*M$

Æs	b�« —u: œuL,$

WF$UV o	d� nDH ¨W%«bB�« VFK$ vK3Ë

t??H?O??C?$ s$ W?MO?L0 W?DI: nIu	 f	b??I�«

tF$ t�œU?F*� VO6d*�« Y�U0 WOKU?LI�« …ËbM�«

∑[≠∑

wN?????*M?6 w*?�« v�Ëô« …«—U?????�*« w?� Ác�Ë

U?N??O?� s	b	Ë ¨W�uD?��« W	«b� cM$ ‰œU?F??*�U�

‚ö??? vHDB?$ w?MODDKH?�« t?�«b??N� …ËbM�«

U?$bM3 WF?%u*?$ d?OS …—U?DH s$ Ác?I:« Íc�«

Ê«d?Hü« ÊU�b?N�« qL?? UL?O� ¨·«b�« µ qL?I

Æw:UHMC .dCË œuL? sD? lO%u6

t� qL?I b?I� nIu	 f	b?I�« W?F?$UV U?$√

.d?CË ©≤® ÍdE?� sD??Ë ©≥® v*$ ‰U?AO?$

…«—U?�*« w�?3ô q?C?�« ÊU?C Íc�« ©≤® b	“ u�√

Æ…dD)« t6UCd,*�

W???,zô —b???B??*???$ f6—u???�??I ‰Ë√ d?ÒDI

tKU?IIU� w�«u?*�« vK3 l�«d�« Á“u� VO6d?*�«

…«—U�*« w� ¨¥≠π wKH«b�« s$_« Èu% t?HOC$

qO?$« fOzd�« lL?L?$ VFK$ vK3 XL?O?%« w*�«

s$ W??F�«d�« WK?d*« s?L?{ ¨w{U	d?�« œu?(

ÆRôUBK� ÂbI�« …dJ� w:UM�K�« Í—Ëb�«

w� 5LN$ s	dBMF� f6—u?�I ‰Ë√ bI*�«Ë

qG?AM*« ÍuD3 r�O?� 7�UJ�« UL� ¡U?IK�« «c�

…dJ� W??�?EM�« ”Q??C w� ¡U?H??B�« t?I	d??� l$

q�??% s$ ·u??%u?*« ÊU??Fu??% rIU??%Ë ¨Âb??I�«

wV tJ6 b�UH Ê« ô« ÆW?O�	œQ6 Ì»U�?I_ o	dH�«

t??OKO??$“ »U??O??S i	u??F??*� Î«d??{U??? ÊU??C

W{—U?F�«Ë rzUI�« Ê« rS— ·«b�« ≥ tKOL?D*�

qÒHJ?6 U??LMO� ¨…b??3 R«d??$ t??N??VË w� U??H??%Ë

©≤® ÊuD?:« u�√ VO????D?: Èd???Hô« ·«b?�ôU�

wK3Ë ©≤® Êu???*	“ sD???Ë ÊU??LK?I d??IU	Ë

Æb	b?

w�«b� qC?�« „u?*J6 bL??√ ÊU?C …œUF�U?CË

¨·«b�« ≥ tK?O??L??D???*� wKH«b�« s?$_« Èu??%

‰Ë√ qLI b?% .d8 5D? t?KO$“ ÊUC U?$bF�

ÆÂUF�« VO6d*�« l�«— ·«b�«

w�Ëb�« ”—U?(« ·u?%Ë …«—U??�*« Rb?N?8Ë
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مرحلة  اللقب  حامل  الصداقة  اختتم 
الذهاب بالعالمة الكاملة بعدما حقق 
ف������وزه ال���س���اب���ع ت���وال���ي���ًا ع���ل���ى ح��س��اب 
ض��ي��ف��ه ال��ش��ب��اب ال��ب��ت��رون األخ��ي��ر 10 
ال��دوري  ف��ي املرحلة السابعة م��ن   ،3 �

اللبناني لكرة القدم للصاالت. 
وواص��ل م��درب الصداقة حسني ديب 
اع��ت��م��اد م��ب��دأ امل������داورة ب��غ��ي��ة إش���راك 
ج��م��ي��ع الع��ب��ي��ه وإب��ق��ائ��ه��م ف���ي أج���واء 
امل����ب����اري����ات، ف���ت���رك ه�����ذه امل������رة ح��س��ن 
باجوق خارج التشكيلة التي واجهت 
منافسًا لعب باندفاع بدني كبير في 
ان��ت��ه��ى ملصلحة  ال����ذي  األول  ال��ش��وط 
أصحاب األرض 3 � 2. إال أن الصداقة 
س�����اد ال����ش����وط ال����ث����ان����ي، راف����ع����ًا غ��ل��ت��ه 
م��ن األه����داف ح��ي��ث اس��ت��ع��رض حسن 
الشباك   

ّ
ه��ز بعدما  م��ه��ارات��ه  شعيتو 

��ل ب���األه���داف 
ّ
أرب����ع م�����رات، ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ف

 )3( زورا  م�������روان  ال���ع���راق���ي  األخ�������رى 
وم��ص��ط��ف��ى س���رح���ان وج����ان ك��وت��ان��ي 
وط���ون���ي ض���وم���ط. أم����ا ال���ب���ت���رون فقد 
س��ج��ل ل��ه إي��ل��ي ال��ق��س��ي��س )2( وإي��ل��ي 

بيطار. 
واس��ت��ع��اد أول س��ب��ورت��س ال��وص��ي��ف 
ن���غ���م���ة االن�����ت�����ص�����ارات أم�������ام م��ض��ي��ف��ه 
ال������ج������ام������ع������ة األم������ي������رك������ي������ة ل����ل����ع����ل����وم 
 ،2  �  9 ع��ل��ي��ه  بتغلبه  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ع���ل���ى م��ل��ع��ب م��ج��م��ع ال���رئ���ي���س إم��ي��ل 

لحود الرياضي. 

وهذا هو الفوز األول ألول سبورتس 
بعد خ��س��ارة أم���ام ال��ص��داق��ة وت��ع��ادل 
مع الندوة القماطية، وقد جاء بفضل 
أداء ج��م��اع��ي م��م��ّي��ز، وخ��ص��وص��ًا من 
الذين  االحتياطيني  الالعبني  جانب 
ب����رزوا ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء، أم��ث��ال محمد 

توبة  وح��س��ن  وع��ل��ي طنيش  عجمي 
وامل����ص����ري ع���ل���ي س���ع���د، ب��ي��ن��م��ا ب��ق��ي 
خالد تكه جي صائمًا عن التسجيل 
وغابت خطورته الكبيرة لفترات عدة 

خالل املباراة. 
ق��وص��ان وهيثم  ق��اس��م  للفائز  سجل 

عطوي )2( وعجمي )2( وطنيش )2( 
وسعد وحسن توبة، وللخاسر رامي 

الالدقي )2(. 
وواص����������ل ف�����ري�����ق ج����ام����ع����ة ال���ق���دي���س 
ق املراتب فصعد 

ّ
يوسف تألقه وتسل

ف��وزه الكاسح  الثالث بعد  الى املركز 
على مضيفه القلمون قبل األخير 10 � 

1، على ملعب الرئيس لحود. 
سجل للفائز ميشال متى )2( وأندريه 
ن������ادر وم���ح���م���د س���ك���اف )3( وم���اه���ر 
قاعي )2( ويوسف شهاب وكريم أبو 

زيد، وللخاسر ربيع القص. 
واستفاد جامعة القديس يوسف من 
سقوط الندوة القماطية أمام مضيفه 
قوى األمن الداخلي 5 � 6، على امللعب 

عينه. 
سجل لقوى األم��ن مصطفى دوالن��ي 
وب����س����ام   )2( ت����ك����ت����وك  وأح�����م�����د   )2(
م��ن��ص��ور )2(، ول��ل��ن��دوة ال���ذي ت��راج��ع 
الخامس، علي  الى  الثالث  املركز  من 
ح��م��ود وع��ل��ي شيت )2( ورم���زي أبي 

حيدر وعلي الحمصي. 
يلية  نقطة،   21 ب�  الصداقة  ويتصدر 
أول سبورتس )16(، جامعة القديس 
ال��داخ��ل��ي  ق����وى األم����ن  ي��وس��ف )13(، 
)12(، الندوة القماطية )11(، الجامعة 
األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
)6(، القلمون )3(، والبترون من دون 

نقاط. 

21 نقطة للصداقة وأول سبورتس يستعيد طريق االنتصارات 

رياضة

 في مرمى األميركّية للعلوم والتكنولوجيا )عدنان الحاج علي(
ً
محمد عجمي )12( مسّجال
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ع���اد ال��ص��داق��ة ح��ام��ل ال��ل��ق��ب شريكًا 
ع على 

ّ
ف��ي ال��ص��دارة إث��ر ف��وزه املتوق

ضيفه ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف 8 - 
ج��ري��ت بينهما 

ُ
2، ف��ي امل��ب��اراة التي أ

على ملعب األول، في املرحلة الثالثة 
م���ن ال�������دوري ال��ل��ب��ن��ان��ي ل���ك���رة ال��ق��دم 

للصاالت. 
ح���س���ن  األرض  ألص�������ح�������اب  س�����ج�����ل 
ب��اج��وق )2( ومصطفى س��رح��ان )2( 
)2( وحسن شعيتو  دقيق  ومحمود 
وإدم��ون شحادة، وللضيوف ماريو 
م��ت��ى وم��اه��ر ق��اع��ي. وق����ّدم ال��ص��داق��ة 
م�����ب�����اراة ج���ي���دة رغ�����م ال���غ���ي���اب���ات ف��ي 
ص�����ف�����وف�����ه، ول������ع������ب ف������ري������ق ج���ام���ع���ة 
��م��ة، 

ّ
ال��ق��دي��س ي���وس���ف ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ظ

من دون أن يتمكن من م��ج��اراة بطل 
امل��وس��م امل��اض��ي، ال���ذي يملك العبني 
الى  إضافة  الفارق،  يمكنهم صناعة 
عامل اللياقة البدنية املرتفع لديهم. 

ال������ح������ارس األول  غ�����ي�����اب  وف�������ي ظ�����ل 
منتخب  م��ع  املشغول  الكاخي  رب��ي��ع 
ل��ب��ن��ان ل��ك��رة ال���ق���دم، وال���ك���اب���ن رب��ي��ع 
أب��و شعيا وال��ه��داف العراقي م��روان 
امل��ب��اراة  ك��ان��ت  زورا وج���وزف عطية، 
م��ن��اس��ب��ة ل��ل��م��درب ح��س��ني دي���ب ملنح 
ال���ف���رص���ة ل����ل����ب����دالء، ف���ك���ان ال���ح���ارس 
شربل مرعب على املوعد في حماية 
شباكه، وقد برز الى جانبه شحادة 

ودقيق وكريستيان عيد. 

ويقف الصداقة خلف أول سبورتس 
ب����ف����ارق األه��������داف ف���ق���ط ع���ل���ى الئ��ح��ة 
ال���ت���رت���ي���ب ال�����ع�����ام، وف������ي رص����ي����د ك��ل 
انتصارات  نقاط من ثالثة   9 منهما 
م��ت��ت��ال��ي��ة، وذل����ك ب��ع��دم��ا ك���ان األخ��ي��ر 
ف��وزًا مشابهًا على الشباب  قد حقق 
ال��ب��ت��رون 8 - 2 ف��ي اف��ت��ت��اح امل��رح��ل��ة، 
ف��ي��م��ا ب��ق��ي ف���ري���ق ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 

يوسف سادسًا برصيد 3 نقاط. 
ز الندوة القماطية مركزه الثالث 

ّ
وعز

ب���رص���ي���د 6 ن����ق����اط ب����ف����وزه ال��ص��ع��ب 
ع��ل��ى م��ض��ي��ف��ه ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة 
على   ،2  -  4 وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم 
م��ل��ع��ب م��ج��م��ع ال��رئ��ي��س إم��ي��ل لحود 

الرياضي. 
سجل للفائز علي الحمصي ومحمد 
ح�����م�����ادة وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي م��ص��ط��ف��ى 
ال���زي���ن  ع���ل���ي  ح�����الق )2(، ول���ل���خ���اس���ر 

ورامي الالدقي. 
وع��ان��ى ال��ن��دوة الق��ت��ن��اص ال��ف��وز، إذ 
للعلوم  األميركية  الجامعة  إن فريق 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ال���ذي يحتل امل��رك��ز 
السابع دون نقاط، نجح في مجاراته 
م���درك���ًا ال���ت���ع���ادل م���رت���ني، ف���ي ال��وق��ت 
ال�����ذي ح�����اول ف��ي��ه ال����الدق����ي وع��ب��اس 
الفوز  ال��ى  فريقهما  الله حمل  فضل 
من دون أن يلقيا املساندة املطلوبة، 
ال���ن���ت���ي���ج���ة  ي���ح���س���م ح��������الق  أن  ق����ب����ل 

ملصلحة فريقه بهدفني قاتلني. 

الصداقة يشارك أول سبورتس الصدارة 

يفاضل االتحاد 
المصري بين 

المدربين رايفاتش 
وفيليبوفيتش 

وبرادلي و ماتورانا 

ثالثي الصداقة باجوق 
وسرحان وضومط

غاب أربعة العبين 
عن الصداقة بينهم 

القائد أبو شعيا
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يلتقي أول سبورتس متصدر الئحة 
الترتيب العام، ووصيفه بفارق األهداف 

الصداقة، في قمة املرحلة اخلامسة 
من الدوري اللبناني لكرة القدم 

للصاالت، غداً الساعة 18.00 على 
ملعب السد، حيث يتطلع كل منهما 

الى االستئثار بالصدارة، لكونهما 
يتساويان نقاطاً بـ 12 لكلٍّ منهما.

وقال حارس مرمى الصداقة ربيع 

الكاخي: »تكمن أهمية املباراة في 
أنها ستكشف لكلٍّ من الفريقني 
اجلهوزية التي وصال اليها، إذ رغم 

حتقيقهما أربعة انتصارات فإن 
التجربة احلقيقية لهما ستكون 

غداً«.
بدوره، رأى العب أول سبورتس حسن 

زيتون أن املستوى يبدو متقارباً بني 
الفريقني، ولو أن فريقه اصبح أكثر 

جتانساً اآلن مقارنة باملوسم املاضي.
وفي املباريات األخرى، يلتقي اليوم 

على ملعب الرئيس حلود، قوى األمن 
الداخلي مع الشباب البترون )18.00(، 
وجامعة القديس يوسف مع اجلامعة 

األميركية للعلوم والتكنولوجيا 
)20.00(، وغداً الندوة القماطية 

مع القلمون )20.00( على ملعب 
الصداقة.

أول سبورتس والصداقة في موقعة االستئثار بالصدارة
•  كرة الصاالت  •

رياضة

الكوري يانغ يحاول التسجيل بمضايقة ميغيل مارتينيز تحت أنظار جان عبد النور )ليو جني ـ أ ف ب(

السبت  17  أيلول  2011  العدد  1514

ربيع الكاخي )عدنان الحاج علي(



ما حدث خالل جلسة االتحاد اللبناني لكرة القدم ال يمكن أن يمر مرور 
الكرام، فأصحاب الحل والربط غير قادرين على »الحل« وال على »الربط«، 

في وقت يعد حساسًا للكرة اللبنانية، التي تحاول استعادة بعض 
بريقها والفرصة متاحة ملن يستغلها 

ثالثّية نظيفة تؤّكد تفّوق الصداقة على أول سبورتس وتمنحه الصدارة 
كرة الصاالت

وم��ف��اوض��ات ون��ق��اش��ات، وح���ان وقت 
الحسم. وال يمكن تحميل املسؤولية 
لألمني العام رهيف عالمة، فهو يدافع 
استراتيجية  معتمدًا  مكتسباته  عن 
ت��س��م��ح ل����ه ب����ال����دخ����ول ال�����ى ال��ج��ل��س��ة 

فشل أول س��ب��ورت��س م��رة ج��دي��دة في 
��ى ض��رب��ة 

ّ
ف���ك ع��ق��دة ال���ص���داق���ة، إذ ت��ل��ق

أرضه  أمامه على  مزدوجة بخسارته 
ال��ص��دارة ملصلحة بطل  0-3، وفقدانه 
لبنان الذي ابتعد بفارق ثالث نقاط، 
وذلك في املباراة التي اجريت بينهما 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���س���د ام�����ام ح���وال���ى 500 
متفرج، في قمة املرحلة الخامسة من 
الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت. 
وأثبت الصداقة انه ال يزال افضل من 
أول سبورتس في كثيٍر من املجاالت، 
أج��راه��ا  ال��ت��ي  الفنية  التغييرات  رغ��م 
االخير. اال ان الفارق بني االثنني الذي 
منح الصداقة فوزًا آخر عن جدارة هو 
ت��ف��اه��م الع��ب��ي��ه، م��ق��اب��ل س���وء تنسيق 
ال��ذي نجا  أول سبورتس  رهيب عند 
من خسارة اكبر لوال الحارس حسني 

همداني. 
ولعب الخبيران ربيع أبو شعيا وجان 
كوتاني ال��دور االكبر في ترجيح كفة 

فكان  ال��ق��ي��ادي��ة،  بقدراتهما  فريقهما 
االخير رجل املباراة، بينما كان حسن 
باجوق الورقة الرابحة للمدرب حسني 
دي����ب ال�����ذي أح���س���ن ف���ي ال���دف���ع ب���ه في 
أوق���ات ح��س��اس��ة، فتمكن م��ن تسجيل 
الهدف االول، قبل ان يضيف العراقي 
م������روان زورا ال��ث��ان��ي م���ن رك���ل���ة ج���زاء 
احتسبت بعد تراكم االخطاء الخمسة 
غ��ي��اب  ع��ل��ى اص���ح���اب االرض. ورغ�����م 
����ردة ل������زورا ع��ل��ى غير 

ّ
ال���خ���ط���ورة امل����ط

ق��ام باملطلوب منه على  ف��إن��ه  ع��ادت��ه، 
واستغل  شعيتو،  حسن  زميله  غ���رار 
ال���ف���رص���ة ال���ث���ان���ي���ة ال����ت����ي س���ن���ح���ت ل��ه 
فريقه  مانحًا  الثاني،  الهدف   

ً
مسجال

فوزه السادس على أول سبورتس في 
8 لقاءات جمعت بينهما. 

وع��ل��ى ملعب ال��رئ��ي��س ل��ح��ود، خطف 
ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ف���وزًا ثمينًا من 
ف��ي   ،2-3 ال����ب����ت����رون  ال���ش���ب���اب  ض���ي���ف���ه 
اع��ت��راض��ات  نهايتها  ش��ه��دت  م���ب���اراة 

ك����ث����ي����رة ل���ل���ف���ري���ق ال����ش����م����ال����ي ب��س��ب��ب 
ركلتي  الشامي  ري��م  الحكم  احتساب 
قبل  إحداهما  للجدل،  مثيرتني  ج��زاء 
للفائز  سجل  النهاية.  على  ثانية   14
ت���ك���ت���وك )2( ووس����ي����م ط���ب���ال،  اح����م����د 
ول��ل��خ��اس��ر ج���ه���اد ف�����راج وج�����ان ب��ي��ار 

بشعالني. 
وف�������ي »درب�������������ي« ال�����ج�����ام�����ع�����ات، ح��ق��ق 
ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��وزه 
الجامعة  ضيفه  ح��س��اب  على  الثاني 
االميركية للعلوم والتكنولوجيا 3-4، 
على امللعب عينه. سجل لالول اندريه 
نادر )2( وميشال متى وماهر قاعي، 

وللثاني عباس فضل الله )3(. 
وع���ل���ى م��ل��ع��ب ال���ص���داق���ة، ف����از ال���ن���دوة 
الثالث على ضيفه القلمون 5-3. سجل 
للفائز محمد حمادة وعلي شيت )2( 
والفلسطيني مصطفى حالق وقاسم 
ع���ز ال���دي���ن، ول��ل��خ��اس��ر م��ح��م��د ال��ق��ص 

وايمن خداج )2(. 

ُيفترض بحيدر التحرك حتى ال يشعر من حمله على كتفه بأنه قد تسرع وأعطى شيئًا لشخص ال يستحقه )عدنان الحاج علي( 

 في مرمى حسني همداني )عدنان الحاج علي( 
ً
مروان زورا )10( مسّجال
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ز صدارته بعد تعادل بطعم الخسارة ألول سبورتس مع الندوة 
ّ
الصداقة يعز

نقطة،   18 ب�  املتصدر  الصداقة،  حقق 
ف��وزًا متوقعًا على ضيفه ق��وى األمن 
ن��ق��اط، مع  الخامس بتسع  ال��داخ��ل��ي، 
إش�������راك امل�������درب ح���س���ن دي�����ب ج��م��ي��ع 
عناصره، ما عدا حسن شعيتو الذي 
غاب بسبب مشاركته مع فريق العهد 
في نهائي كأس النخبة، وكريستيان 
عيد الذي لم يستطع املشاركة بسبب 
اإلصابة رغم محاوالت جهازه الفني. 
وسجل للصداقة العراقي مروان زورا 
)3( ودق��ي��ق )3( وم��ص��ط��ف��ى س��رح��ان 
وإدم�����ون ش���ح���ادة ورب���ي���ع أب���و شعيا 
وط������ون������ي ض������وم������ط، ول������ق������وى األم������ن 
الداخلي أحمد تكتوك وحسن شريم 
وبسام منصور وغسان كمال الدين. 

لحود،  ال��رئ��ي��س  وع��ل��ى ملعب مجمع 

 13 ب���  الوصيف  أول سبورتس  عانى 
القماطية  ال��ن��دوة  ضيفه  أم���ام  نقطة 
ال��ث��ال��ث ب��� 11 ن��ق��ط��ة، ف��خ��رج م��ت��ع��اداًل 
معه 3 - 3 بعدما تلقى هدفًا قبل ست 
ث��واٍن على صافرة النهاية، علمًا بأن 
ق��ب��ل 48   2  - ت���ق���دم 3  أول س��ب��ورت��س 
ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ن��ه��اي��ة امل����ب����اراة. وس��ج��ل 
ألول سبورتس حسن زيتون ونسيب 
أبو أنطون وإبراهيم حمود، وللندوة 
محمد حمادة ورمزي أبي حيدر )2(. 
واس����ت����غ����ل ف����ري����ق ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س 
يوسف خ��س��ارة ق��وى األم��ن الداخلي 
ليخطف منه املركز الرابع برصيد 10 
الشباب  ع��ل��ى مضيفه  ب��ف��وزه  ن��ق��اط، 
الرئيس  ع��ل��ى ملعب   ،2  -  3 ال��ب��ت��رون 
ل���ح���ود. وس���ج���ل ل��ل��ي��س��وع��ي��ة ي��وس��ف 

ش���ه���اب )2( وج������ان ب���ي���ار ب��ش��ع��ان��ي 
)خ���ط���أ ف���ي م����رم����اه(، ل��ل��ب��ت��رون ك��ام��ل 

الياس )2(. 
واب��ت��ع��د ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم 
والتكنولوجيا، السادس بست نقاط، 
نسبيًا ع��ن دائ���رة الخطر ب��ف��وزه على 
ض��ي��ف��ه ال��ق��ل��م��ون ال��س��اب��ع ب���� 3 ن��ق��اط، 
م��ب��اراة  ف��ي  امللعب عينه،  2، على   -  5
م����درب، بعد  م��ن دون  خ��اض��ه��ا األول 
استقالة الصربي ديان دييدوفيتش، 
وع���دم ان��ت��ه��اء ع��ق��وب��ة ت��وق��ي��ف م��درب��ه 
ف����ي امل����وس����م امل����اض����ي زي������اد س���ع���ادة. 
ال��ادق��ي وخالد  رام��ي  للفائز  وسجل 
ص���ي���دان���ي )2( وع���ل���ي ض���اه���ر وع��ل��ي 
الزين. وللقلمون أيمن خداج ومحمد 

القص.

ابتعد الصداقة بفارق 
خمس نقاط في الصدارة 

بعد فوزه الكبير على 
ضيفه قوى األمن الداخلي 
10 - 4، وتعادل مالحقه 

املباشر أول سبورتس 
وضيفه الندوة القماطية 

3 - 3، في بطولة الصاالت 

االثن

كرة أبي حيدر في مرمى أول سبورتس 
)عدنان الحاج علي( 
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الصداقة يحسم القمة مع أول سبورتس

 
ً
عرف الصداقة كيف يخرج فائزا
مرة جديدة على منافسه االساسي 
ء  اذ لعب على اخطا للقب،  ا على 
لهجمات  ا على   

ً
منافسه معتمدا

المرتدة ف��ي ك��ل م��رة فقد فيها 
اصحاب االرض الكرة، كذلك كان 
العبو الصداقة اكثر فعالية امام 
المرمى رغم الكم الهائل من الفرص 
التي اهدروها بفعل تألق الحارس 

حسين همداني.
في المقابل، غاب التجانس عن 
اول سبورتس، الذي لم يتمكن من 

الوصول الى الشباك بسبب تسّرع 
مهاجميه ف��ي اح��ي��اٍن كثيرة او 

تصدي العارضة لكراتهم.

وعلى ملعب الرئيس العماد لحود، 
 
ً
خطف ق��وى األم��ن الداخلي ف��وزا
 من ضيفه الشباب البترون 

ً
ثمينا

2، في مباراة شهدت نهايتها  -3
اعتراضات كثيرة للفريق الشمالي 
 على ضربتي الجزاء اللتين 

ً
اعتراضا

احتسبتهما الحكم ريم الشامي، 
احداهما قبل 14 ثانية على النهاية، 
 )2 ( تكتوك  احمد  ئز  للفا سجل 
ووسيم طبال وللخاسر جهاد فراج 

وجان بيار بشعالني.
وف��ي »درب��ي« الجامعات، حقق 
فريق جامعة القديس يوسف فوزه 
الثاني على حساب ضيفه الجامعة 
االميركية للعلوم والتكنولوجيا 3-4، 
لالول  لملعب. سجل  ا على نفس 
اندريه نادر )2( وميشال متى وماهر 
قاعي، وللثاني عباس فضل الله )3(.
وعلى ملعب الصداقة، فاز الندوة 
 ،3 -5 الثالث على ضيفه القلمون 
للفائز محمد حمادة وعلي  سجل 
2( والفلسطيني مصطفى  شيت )
ح��الق وقاسم عز الدين وللخاسر 

محمد القص وايمن خداج )2(.

2- شفيق صليبا وسيزار كرم
3- س��ي��م��ون س��ع��د وغ��س��ان 

باسيل
وتّم توزيع الجوائز المالية على 

الفائزين.

للرماية  للبناني  ا االتحاد  نظم 
والصيد المرحلة الثالثة من بطولة 
لبنان للمسدس )ستاندرد 6 ملم( 
في نادي »سليي بيللو« في الدكوانة 
بادارة الحكم الدولي ومدرب منتخب 

لبنان وفريق الجيش لويس رعيدي 
وحضور ممثل ال��ن��ادي المضيف 

كرم كرم. 
ش��ارك في المسابقة رم��اة من 
مختلف االندية االتحادية وفريق 
الجيش اللبناني بحضور جمع من 
لرماية وكانت  ا رياضة  مشجعي 
المنافسة شديدة واالرقام متقاربة 

.
ً
جدا

وفي ما يلي النتائج:
1- ال��م��الزم اول شربل سماحة 

)الجيش اللبناني( 545 نقطة 
2- ايلي ح��داد )ن��ادي الماغنوم 

كلوب( 531 نقطة بعد تصفية 
3- المالزم اول شبيب ابي خرس 

)الجيش اللبناني( 531 نقطة

.04-211364
وح��ّددت آخ��ر مهلة للتسجيل 
السبت 1 تشرين األول المقبل على 
ان تجري عملية سحب القرعة عند 
الساعة 17.00 من عصر االثنين 3 

تشرين االول.

من مباراة الصداقة واول سبورتس  البلد

انفرد الصداقة حامل اللقب بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت 

»الفوتسال« بعد فوزه الصريح على مضيفه أول سبورتس 3-صفر في 

المباراة التي اجريت بينهما على ملعب السد، في قمة المرحلة الخامسة 

من الدوري اللبناني، وسجل للصداقة حسن باجوق والعراقي مروان زورا )2(.

لعب الصداقة على اخطاء 

 على 
ً
منافسه معتمدا

الهجمات المرتدة

صدى البلد
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يف اإط����ار املرحلة ال�ضاد�ض����ة يف الدوري 
اللبناين لكرة القدم لل�ضالت، تقام اليوم 
ال�ض����بت ثالث مباري����ات، حيث ي�ض����تقبل 
ال�ض����داقة، حامل اللقب ومت�ض����در لئحة 
الرتتيب، على ملعبه فريق الأمن الداخلي 
الرابع عند التا�ضعة م�ضاء.  ويتطلع �ضاحب 
الر�س ملوا�ضلة �ضل�ضلة انت�ضاراته التي 
و�ضعته يف املركز الول، وكان اآخرها على 

مناف�ضه على اللقب اأول �ضبورت�س )0-3(  
ما جعله يبتعد بال�ضدارة.  

يف املقاب����ل، ف����اإّن الم����ن الداخل����ي لن 
يكون لقمة �ضائغة، اإذ انه معروف باعتماد 
لعبي����ه عل����ى الق����وة البدني����ة، م����ا يزع����ج 
اخل�ض����وم كثريا، كونه يع����ّول على هدافه 
احم����د تكت����وك وزميل����ه يف خ����ط املقدمة 
و�ض����يم طّب����ال. و�ض����يكون فري����ق جامعة 

القدي�����س يو�ض����ف مرتّب�ض����ا لق����وى الأمن 
الداخلي، عندما يحل �ض����يفا على ال�ضباب 
البرتون يف جممع حلود الريا�ض����ي ال�ضاعة 
ال�ضاد�ض����ة م�ضاء، وهو ميلك �ضبع نقاط يف 
املركز اخلام�����س، لذا فاإّن فوزه وخ�ض����ارة 
الأمن الداخلي �ضي�ض����عه يف املركز الرابع، 
وه����و اأمر غري م�ض����تبعد بالنظ����ر اىل الأداء 
الذي قّدمه لعبوه، وخ�ضو�ضا يف انت�ضاره 
الخري عل����ى اجلامع����ة المريكي����ة للعلوم 
ت�ض����هد  كذل����ك   .)3-4( والتكنولوجي����ا 
ه����ذه املرحلة مب����اراة مهمة ب����ني اجلامعة 
المريكية و�ضيفه القلمون يف جممع حلود 
الريا�ض����ي ال�ض����اعة الثامنة م�ضاء، انطالقا 
من ان الفريقني ح�ض����دا ثالث نقاط حتى 
الآن، ويريدان الفوز لالبتعاد عن الهبوط 

اىل الدرجة الثانية. 
ويلعب غدا اأول �ض����بورت�س، الو�ضيف، 
م����ع الن����دوة القماطية، الثال����ث، يف جممع  
حلود الريا�ض����ي ال�ض����اعة ال�ضاد�ضة م�ضاء. 
ويتطل����ع امل�ضت�ض����يف للعودة اىل �ض����ّكة 

النت�ضارات، واعتالء ال�ضدارة.

اول �ضبورت�س عَينه على ال�ضدارة

�لمرحلة �ل�ساد�سة لبطولة لبنان لكرة �ل�سالت
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»�أول �ضبورت�س« و�ل�ضد�قة ملتابعة هيمنتهما بالفوت�ضال
سبورتس«  »أول  م���ن  ك����لٌّ  ي���رص���د 
ال��ع��ام والصداقة  ال��ت��رت��ي��ب  م��ت��ص��ّدر 
وص��ي��ف��ه ب���ف���ارق االه��������داف, حتقيق 
ف��وٍز ث��ال��ٍث على ال��ت��وال��ي, عندما يحّل 
البترون,  ال��ش��ب��اب  ع��ل��ى  االول ض��ي��ف��ًا 
القديس  جامعة  ال��ث��ان��ي  ويستضيف 
يوسف, في املرحلة الثالثة من الدوري 

اللبناني لكرة القدم للصاالت.
شريط  س��ب��ورت��س«  »أول  وي���ق���ّص 
افتتاح املرحلة اليوم السبت في ضيافة 
مجّمع  ملعب  على  ال��ب��ت��رون,  الشباب 
ال��رئ��ي��س ام��ي��ل حل���ود ال��ري��اض��ي, في 
مباراٍة يفترض ان تشّكل مناسبًة اخرى 
»ل���أس���ود« م��ن أج���ل زي����ادة رصيدهم 
التهديفي هذا املوسم بعد تسجيلهم 16 

هدفًا في مباراتني. 
أض��ف إل��ى ذل��ك أّن اللقاء سيعطي 
ف��رص��ة ج��دي��دة ل��ل��م��درب دوري زخور 
املزيد من خبرة  الناشئني  ملنح العبيه 
االح��ت��ك��اك, خ��ص��وص��ًا ب��ع��دم��ا تأّلقوا 
امام  امل��اض��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ف��ي  جميعهم 
املصري  وحت��دي��دًا   ,)0-10( القلمون 

علي سعد الذي سّجل »هاتريك«.
»أول سبورتس« هدفًا  كذلك, يحمل 

مهمًا في هذه املباراة يتمّثل باحلفاظ 
على شباكه نظيفة, إذ لم يتلَق أيٌّ من 
احل��ارس��ني ال��ل��ذي��ن وق��ف��ا ب��ني خشباته 
ال���ث���الث, م��ح��م��د زري����ق وم��ح��م��ود نور 
ال���دي���ن, أي ه����دٍف, ع��ل��م��ًا ان احل���ارس 
االس��اس��ي ال��دول��ي حسني ه��م��دان��ي لم 

يشارك حتى اآلن.
ب��دوره, يريد الشباب البترون الذي 
في  الكندي  اللبناني  البنك  مكان  ح��ّل 
الدرجة االول��ى ه��ذا املوسم بعد اتفاق 
مّت ب��ني ال��ن��ادي��ني, اخل����روج ب��أق��ل قدٍر 
من اخلسائر, وه��و ال��ذي تلقى هزمية 
قاسية ام��ام الندوة القماطية 1-9 في 
الثانية, علمًا ان الفريق يضم  املرحلة 
سبورتس«  »أول  مهاجم  صفوفه  ف��ي 

السابق جان بيار بشعالني.
الصداقة  يستقبل  م��ل��ع��ب��ه,  وع��ل��ى 
حامل اللقب جامعة القديس يوسف غدًا 
األحد, حيث يبرز قاسٌم مشترك آخر مع 
الفريق  ال��ى  بالنسبة  سبورتس«  »أول 
األب���ي���ض, وي��خ��ت��ص��ر ب���إش���راك امل���درب 
حسني ديب لالعبيه الشبان ايضًا من 
اجل ادخالهم اكثر في اجواء املباريات.

والالفت أّن ه��ؤالء »الصغار« أمثال 

ك��ري��س��ت��ي��ان ع��ي��د وإدم�������ون شحادة 
وس��واه��م��ا أظ��ه��روا إم��ك��ان��ي��ات كبيرة 
تؤهلهم لتثبيت أقدامهم في التشكيلة 
ال بل املنافسة على مركٍز أساسي. أما 
القلق االساسي بالنسبة الى الصداقة 
ف��ه��و اب��ت��ع��اد م��ص��ط��ف��ى س���رح���ان عن 
التهديف, وذل��ك بعد تأّلقه في املباراة 
ع��ل��ى ال���ك���أس ال��س��وب��ر م��ان��ح��ًا فريقه 

اللقب.
من جهته, يريد فريق جامعة القديس 
اجلّيدة  النتيجة  على  ال��ب��ن��اء  ي��وس��ف 
الثانية  املرحلة  ختام  في  حققها  التي 
عبر فوزه على قوى االمن الداخلي 2-4, 
لكنه يدرك صعوبة املهمة امام فريٍق ال 

يرحم عندما ينطلق الى الهجوم.
للعلوم  االميركية  اجلامعة  وي��أم��ل 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ت��رك امل��رك��ز االخير 
وإح��راز أّول نقاطه هذا املوسم عندما 
يستضيف الندوة القماطية على ملعب 
الرئيس حل��ود, ف��ي م��ب��اراة اخ��رى بني 
واف��ٍد جديد ال��ى دوري االض���واء واحد 

الفرق املتمّرسة في البطولة.
وسيكون على مدرب اصحاب االرض 
الصربي دييان دييدوفيتش احلذر من 

على  ال��ق��ادر  للندوة  الهجومية  النزعة 
التسجيل في مواجهة اي فريق بفضل 
حالق,  مصطفى  الفلسطيني  ه��داف��ه 
وقد يرفع الفريق من معدل اهدافه الن 
الدفاع  في  كبيرًا  اظهر ضعفًا  مضيفه 
ما ادى الى دخول مرماه 11 هدفًا امام 

الصداقة في نهاية االسبوع املاضي.
وُت��خ��ت��ت��م امل��رح��ل��ة االث��ن��ني مبباراة 
القلمون وق���وى األم���ن األم���ن الداخلي 

على ملعب الرئيس حلود.
وه��ن��ا ب��رن��ام��ج م��ب��اري��ات املرحلة 

الثالثة:
ال�ش�ب�اب   :2011/9/3 ال�س�ب�ت   -
ال�ب�ت�رون × اول س�ب�ورت�س 9,45 ام�ي�ل 

ل�ح�ود
اجل�ام�ع�ة   :2011/9/4 األح���د   -
األمي�ركي�ة ع. ت. × ال�ن�دوة ال�ق�م�اط�ي�ة 

9,45 ام�ي�ل ل�ح�ود
ال�ص�داق�����ة   :2011/9/4 األح���د   -
 9,45 ي�وس�ف  ال�ق�دي�س  ج�ام�ع�ة   ×

ال�ص�داق���ة
ال�ق�ل�م���ون   :2011/9/5 االث��ن��ني   -
ام�ي�ل   9,45 ال�داخ�ل�ي  األم�����ن  ق�وى   ×

ل�ح�ود.
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G’CS°Ñƒ´ G’CNÒ eø PgÉÜ H£ƒdá dÑæÉ¿ HμôI Gdü°É’ä

eÑÉQGJÉ¿ S°¡∏àÉ¿ d∏ªàü°óQ Gdü°óGbá
hGdƒU°«∞ { GCh∫ S°ÑƒQJù¢z

J˘˘˘≤˘˘ÉΩ Gd˘˘«˘˘ƒΩ 3e˘˘˘Ñ˘˘ÉQj˘˘Éä ‘ GW˘˘ÉQ

G’CS°Ñƒ´ Gdù°ÉH™ hG’CNÒ eø PgÉÜ

H˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘˘˘á d˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘É¿ H˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ôI Gdü°˘˘˘˘˘É’ä

{a˘˘˘˘ƒJù°˘˘˘˘É∫z, hJ˘˘˘Ñ˘˘˘óh e˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘á c˘˘˘π e˘˘˘ø

Gdü°˘˘óGb˘˘á GŸàü°˘˘óQ hGd˘˘ƒU°˘˘«˘∞z hGCh∫

S°ÑƒQJù¢z, S°¡∏á.

hjù°à†°«∞ Gdü°óGbá Gdò… jÑà©ó

‘ Gdü°óGQI HØÉQ¥ 5f≤É• Gdû°ÑÉÜ

GdÑÎh¿  ‘ eÑÉQGI ZÒ eàƒGRfá, GP

GC¿ GdØôj≥ Gdû°ªÉ‹ j≤Ñ™ ‘ GŸôcõ

G’CNÒ eø Oh¿ GC…  f≤£á.

hS°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ƒ¿ GŸÑ˘˘˘˘˘ÉQGI a˘˘˘˘˘ôU°˘˘˘˘á ŸóQÜ

Gdü°óGbá Mù°Ú OjÖ ’T°ôG∑ H©†¢

Gd˘˘˘˘ÓY˘˘˘˘ÑÚ G’M˘˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘ÉW˘˘˘˘«Ú, e˘˘˘˘ø GCL˘˘˘π

Gcù°ÉH¡º NÈI GdÑ£ƒdá Gdà» ’ JõG∫

W˘˘˘˘ƒj˘˘˘˘∏˘˘˘˘á, h‘ Gd˘˘˘˘ƒbâ Y˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘¬ GM˘˘˘μ˘˘˘ÉΩ

b˘˘˘Ñ†°˘˘˘à˘˘˘¬ Y˘˘˘∏˘˘˘≈ Gdü°˘˘˘óGQI, d˘˘˘àù°˘˘˘¡˘˘˘«˘˘π

e˘˘¡˘˘ª˘˘à˘˘¬ ‘ GŸôH˘˘™ Gd˘˘òg˘˘Ñ˘˘» Gd˘ò… ‘

M˘˘˘É∫ H˘˘˘≤˘˘˘» ‘ e˘˘˘ƒb˘˘˘©˘˘¬ j˘˘≤˘˘ÉH˘˘π QGH˘˘™

GdÎJ«Ö.

hjëπz GCh∫ S°ÑƒQJù¢z eôI GCNôi

V°˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘É Y˘˘˘∏˘˘≈ e˘˘∏˘˘©Ö Gd˘˘ôF˘˘«ù¢ Ge˘˘«˘˘π

◊ƒO d˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ÉA G÷Ée˘˘˘˘˘©˘˘˘˘á G’CeÒc˘˘˘˘«˘˘˘˘á

d˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒΩ hGd˘˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘æ˘˘˘ƒd˘˘˘ƒL˘˘˘«˘˘˘É, Oh¿ GC¿

J˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ÎV°˘˘˘˘˘˘˘˘˘¬ GC… U°˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘ƒH˘˘˘˘˘˘˘˘Éä, H˘˘˘˘˘˘˘˘π

S°˘«ù°˘©˘≈ d˘à˘Ø˘«˘©˘π b˘ƒJ˘¬ Gd˘¡éƒe«á,

H˘˘©˘˘ó Gd˘˘©˘˘≤˘˘º Gd˘˘ò… GCU°˘ÉÜ e˘¡˘ÉL˘ª˘«˘¬

Gd˘˘˘˘òj˘˘˘˘ø GCg˘˘˘óQhG Gd˘˘˘μ˘˘˘ãÒ e˘˘˘ø Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôU¢

Gdù°˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘á ‘ GŸÑ˘˘˘ÉQj˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘ÉH˘˘˘≤˘˘á, ’

S°˘˘«˘˘ª˘˘É GCe˘˘ÉΩ Gd˘æ˘óhI Gd˘≤˘ª˘ÉW˘«˘á hGd˘à˘»

GCNØ≤ƒG NÓd¡É ‘ –≤«≥ GdØƒR.

hY˘˘˘∏˘˘≈ GŸ∏˘˘©Ö Y˘˘«˘˘æ˘˘¬, j˘˘ÉCe˘˘π Gd˘˘æ˘˘óhI

Gd˘˘˘˘≤˘˘˘˘ª˘˘˘ÉW˘˘˘«˘˘˘á K˘˘˘Édå GdÎJ˘˘˘«Ö –≤˘˘˘«˘˘˘≥

f˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘á L˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘óI GCe˘˘˘˘˘ÉΩ b˘˘˘˘˘ƒi G’Ce˘˘˘˘˘ø

GdóGN∏», Nü°ƒU°É H©ó J©ÉOd¬ e™

{Gh∫ S°ÑƒQJù¢z )3` 3(, ‘ G’S°Ñƒ´

GŸÉV°»  d∏ëØÉ® Y∏≈ eƒb©¬, H«æªÉ

j˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘í G’CNÒ ’S°˘˘à˘˘©˘˘ÉOI e˘˘μ˘˘Éf˘˘¬ HÚ

QHÉY» Gdü°óGQI.

hjÎbÖ a˘˘˘ôj˘˘˘≥ L˘˘˘Ée˘˘˘©˘˘˘á Gd˘˘≤˘˘ójù¢

j˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘∞ Gd˘˘˘˘ò… j˘˘˘˘ë˘˘˘˘π V°˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘Ék Y˘˘˘∏˘˘˘≈

Gd˘˘≤˘∏˘ª˘ƒ¿ Y˘∏˘≈ e˘∏˘©Ö Gd˘ôF˘«ù¢ ◊ƒO

fà«éá eÑÉQGI GdæóhI h G’Ceø GdóGN∏»

Hû°˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘∞ GBe˘˘˘˘˘˘˘Ók Nù°˘˘˘˘˘˘˘ÉQI G’CNÒ c˘˘˘˘˘˘»

jëÉaß Y∏≈ GŸôcõ GdôGH™ Gdò… JÑƒGC√

H˘˘é˘˘óGQI H˘˘©˘˘ó S°˘˘∏ù°˘˘∏˘˘á e˘˘ø Gd˘˘æ˘˘à˘˘ÉF˘˘è

G÷«óI.

hj˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘ƒ¥ Gd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘ójù¢ j˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘∞, ‘

Gd˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘ÉF˘˘˘è GCcÌ e˘˘˘ø GŸù°˘˘˘à˘˘˘ƒi Gd˘˘Ø˘˘æ˘˘»

Gd˘˘˘˘˘ò… ⁄ j˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ó H˘˘˘˘˘¬ ‘ e˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘π g˘˘˘˘ò√

GŸÑ˘˘ÉQj˘˘Éä, Nü°˘˘ƒU°˘˘É GCf˘˘¡˘˘ª˘˘É c˘Éf˘É ‘

Gd˘˘óQL˘á Gd˘ã˘Éf˘«˘á M˘«å M˘ôΩ Gd˘Ø˘ôj˘≥

Gdû°˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘É‹ Gd˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ójù¢ j˘˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘˘∞ e˘˘˘˘˘ø

Gdü°˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ƒO G¤ OhQ… G’CV°˘˘˘˘ƒGA, b˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘π

Gfù°˘˘˘ë˘˘˘ÉÜ a˘˘ôj˘˘≥ e˘˘ôc˘˘õ c˘˘Ée˘˘π L˘˘ÉH˘˘ô

Gd˘˘˘ã˘˘˘≤˘˘É‘ e˘˘ø H˘˘£˘˘ƒd˘˘á Gd˘˘óQL˘˘á G’Ch¤

Yû°˘˘˘«˘˘˘á Gf˘˘˘£˘˘˘Ób˘˘˘¡˘˘É hM˘˘∏˘˘ƒ∫ Gd˘˘≤˘˘ójù¢

jƒS°∞ eμÉf¬.

hj˘˘˘ƒGL˘˘˘¬ ’Y˘˘Ñ˘˘ƒ G÷Ée˘˘©˘˘á e˘˘óQH˘˘¡˘˘º

Gdù°ÉH≥ RjÉO GdôL» Gdò… Gfà≤π G¤

Gd˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ƒ¿ H˘˘˘©˘˘ó U°˘˘©˘˘ƒO√ G¤ G’h¤,

hj©ƒO Gd«¡º côË GHƒ Rjó H©ó Gfà¡ÉA

aÎI Gj˘˘≤˘˘Éa˘˘¬, hQÃÉ j˘˘¨˘˘«Ö Y˘˘∏˘˘» Y˘˘õ

Gdójø Hù°ÑÖ G’U°ÉHá, ‘ Xπ H≤ÉA

GdμÉHÏ e«û°É∫ eà≈ V°ªø Gÿ«ÉQGä

G’S°ÉS°«á d∏ªóQÜ eÉQh¿ GÿƒQ….

hgæÉ GdÈfÉeè:

*[ Gd«ƒΩ:

` Gd˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ƒ¿  Gd˘˘≤˘˘ójù¢ j˘˘ƒS°˘˘∞

)00.81` Ge«π ◊ƒO(.

` Gdü°˘˘˘óGb˘˘˘á  Gdû°˘˘˘Ñ˘˘ÉÜ Gd˘˘ÑÎh¿

)00.91` Gdü°óGbá(.

` G’Ce˘˘˘˘˘˘˘ø Gd˘˘˘˘˘˘˘óGN˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘»  Gd˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘óhI

Gd≤ªÉW«á )00.02` Ge«π ◊ƒO(.

[ ZóG:

` G’CeÒc˘«˘á d˘∏˘©˘∏˘ƒΩ hGd˘à˘μ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«É

 {GCh∫ S°ÑƒQJù¢z )00.91` Ge«π

◊ƒO(.
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M˘˘˘˘≤˘˘˘˘≥a˘˘˘˘ôj˘˘˘˘≥L˘˘˘˘Ée˘˘˘˘©˘˘˘áGd˘˘˘≤˘˘˘ójù¢

jƒS°∞GCh∫aƒRd¬Y∏≈Mù°ÉÜaôj≥

b˘˘˘ƒiG’Ce˘˘˘øGd˘˘˘óGN˘˘˘∏˘˘˘»)4`2(,‘

GŸÑ˘˘˘˘ÉQGIGd˘˘˘˘à˘˘˘˘»GCb˘˘˘˘«˘˘˘˘ªâY˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈e˘˘˘∏˘˘˘©Ö

›ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘™Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôF˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«ù¢GEe˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘π◊ƒO

GdôjÉV°»,‘NàÉΩG’CS°Ñƒ´GdãÉÊ

eøH£ƒdádÑæÉ¿HμôIGdü°É’ä.

S°˘˘˘é˘˘˘πd˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘ójù¢j˘˘ƒS°˘˘∞GCf˘˘óQj˘˘¬

f˘˘˘˘ÉOQhe˘˘˘˘Ég˘˘˘˘ôb˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘»hL˘˘˘˘ƒR±M˘˘˘É”

hY˘˘˘∏˘˘˘»Y˘˘õGd˘˘ój˘˘ø,hd˘˘ÓCe˘˘øGd˘˘óGN˘˘∏˘˘»

hS°«ºWÑ
q
É∫hGMªóJμàƒ∑.

hj©àÈgòGGdØƒR‘ZÉjáG’Cgª«á

d∏≤ójù¢jƒS°∞Gd©ÉFóG¤GdóQLá

G’Ch¤,Nü°˘˘˘˘˘˘ƒU°˘˘˘˘˘˘ÉGCf˘˘˘˘˘˘¬L˘˘˘˘˘˘ÉAH˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ó

Nù°ÉQIbÉS°«áGCeÉΩ{GCh∫S°ÑƒQJù¢z

)U°˘˘˘Ø˘˘˘ô`6(,d˘˘˘˘«˘˘˘àù°˘˘˘Éhie˘˘˘™Gd˘˘˘æ˘˘˘óhI

Gd˘≤˘ª˘ÉW˘«˘áhG’Ce˘øGd˘óGN˘∏˘»hGd≤∏ªƒ¿

HãÓçf≤É•.

hbóGS°àë≥Gd≤ójù¢jƒS°∞GdØƒR

H≤«ÉOIGŸóQÜeÉQh¿GÿƒQ…Gdò…

Oa˘˘˘™H˘˘É◊ÉQS¢QH˘˘«˘˘™L˘˘ƒj˘˘ó…aÈR

‘Jü°˘˘˘˘ój˘˘˘˘¬d˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘ój˘˘˘˘óe˘˘˘˘øGd˘˘˘˘μ˘˘˘˘ôGä

Gÿ£˘˘˘ôI,b˘˘˘Ñ˘˘˘πJ˘˘˘©˘˘˘ôV°˘˘˘¬d˘˘˘ÓEU°˘˘˘ÉH˘˘á,

H˘˘«˘˘æ˘˘ª˘˘ÉH˘˘ôR‘G’Ce˘˘øGd˘˘óGN˘∏˘»GCM˘ª˘ó

J˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘ƒ∑Gd˘˘˘ò…–ª˘˘˘πhRQRe˘˘ÓF˘˘¬‘

XπGYÎGV°ÉäcãÒIY∏≈G◊μªÚ

aÉO…Gd≤ÉQìhfÑ«πS°©«ó.

aƒRLÉe©áGd≤ójù¢jƒS°∞Y∏≈G’CeøGdóGN∏»
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G’CS°Ñƒ´GdôGH™dÑ£ƒdádÑæÉ¿HμôIGdü°É’ä

bƒiG’CeøGdóGN∏»*GCh∫S°ÑƒQJù¢ZóGk
J≤ÉΩGd«ƒΩhZóGkhG’KæÚ,eÑÉQjÉä

G’CS°˘Ñ˘ƒ´Gd˘ôGH˘™d˘Ñ˘£˘ƒd˘ád˘Ñ˘æ˘É¿HμôI

Gdü°É’ä{aƒJù°É∫z,cÉdàÉ‹:

`Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ƒΩ:Gdû°˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘ÉÜGd˘˘˘˘˘˘˘˘ÑÎh¿*

G÷Ée˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘áG’CeÒc˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ád˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ƒΩ

hGdàμæƒdƒL«É)00.02`◊ƒO(.

`ZóGk:bƒiG’CeøGdóGN∏»*{GCh∫

S°ÑƒQJù¢z)00.02`◊ƒO(.GdæóhI

Gd≤ªÉW«á*LÉe©áGd≤ójù¢jƒS°∞

)00.02`Gdü°óGbá(.

`G’K˘˘˘˘˘æÚ:Gd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘ƒ¿*Gdü°˘˘˘˘óGb˘˘˘˘á

)00.02`◊ƒO(.

j˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘í{G÷ôj˘˘˘˘ë˘˘˘˘É¿zGdû°˘˘˘˘Ñ˘˘˘ÉÜ

GdÑÎh¿hG÷Ée©áG’CeÒc«ád∏©∏ƒΩ

hGdàμæƒdƒL«É,G’CS°Ñƒ´Gd«ƒΩ,hgªÉ

⁄jëü°ÓY∏≈G…f≤£áMà≈G’B¿

‘G’CS°ÉH«™GdãÓKáGŸÉV°«á,hjëàπ

AG’CeÒc˘˘«˘˘ád˘˘∏˘˘©˘˘∏˘ƒΩGŸôc˘õe˘Éb˘Ñ˘π

G’NÒGeÉΩGdÑÎh¿,dòGaÉ¿GŸÑÉQGI

S°àû°μπaôU°ádμπxeæ¡ªÉeøGLπ

–≤˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘≥a˘˘˘˘˘˘˘ƒRmGCh∫,hNü°˘˘˘˘˘˘ƒU°˘˘˘˘˘˘ÉkG¿

eù°àƒGgªÉHóGeà≤ÉQHÉk.

e˘˘˘øg˘˘˘æ˘˘É,j˘˘à˘˘ƒbq˘˘™G¿J˘˘μ˘˘ƒ¿GŸÑ˘˘ÉQGI

b˘˘ƒj˘˘á,e˘˘øOh¿Ge˘˘μ˘˘É¿J˘˘ôL˘˘«˘˘íc˘˘Øq˘á

a˘˘˘ôj˘˘˘≥mY˘˘˘∏˘˘˘≈GBN˘˘˘ôQZ˘˘˘ºG¿G÷Ée˘˘˘©˘˘˘á

G’CeÒc«ád∏©∏ƒΩhGdàμæƒdƒL«ÉbóqΩ

eù°˘˘˘à˘˘˘ƒiW˘˘˘«
q
˘˘Ñ˘˘Ék‘e˘˘Ñ˘˘ÉQGJ˘˘¬G’NÒI

GeÉΩGdæóhIGd≤ªÉW«á.

hjîƒV¢cπweø{GCh∫S°ÑƒQJù¢z

GŸàü°˘˘óQhGdü°˘˘óGb˘˘áhU°˘˘«˘˘Ø˘˘¬H˘˘Ø˘ÉQ¥

G’g˘˘˘˘˘˘˘˘˘óG±{H˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôha˘˘˘˘˘˘˘˘˘ázGCNÒIb˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘π

e˘˘˘˘ƒb˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘ÉGŸôJ˘˘˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘á‘G’CS°˘˘˘Ñ˘˘˘ƒ´

GÿÉeù¢.

hjëπ{GCh∫S°ÑƒQJù¢zV°«ØÉkY∏≈

bƒiG’CeøGdóGN∏»ZóGk,‘eÑÉQGIm

j˘˘ôj˘˘óe˘˘øN˘˘Ód˘˘¡˘˘É–≤˘˘«˘˘≥a˘˘ƒRmQGH˘˘™m

J˘˘˘˘˘˘ƒGd˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Éke˘˘˘˘˘˘øGL˘˘˘˘˘˘πG◊Ø˘˘˘˘˘˘É®Y˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≈

Gdü°˘˘˘˘óGQIGd˘˘˘˘à˘˘˘˘»S°˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘£˘˘˘˘«˘˘˘¬OGa˘˘˘©˘˘˘Ék

e˘˘˘©˘˘æ˘˘ƒj˘˘Ékb˘˘Ñ˘˘πe˘˘Ób˘˘ÉJ˘˘¬Gdü°˘˘óGb˘˘á‘

G’S°Ñƒ´GŸ≤Ñπ.

hj˘˘˘˘à˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘™G÷¡˘˘˘˘ÉRGd˘˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘»d`{GCh∫

S°ÑƒQäz‘gò√GŸÑÉQGIG¤ŒôHá

cπG’S°ÎGJ«é«ÉäGdà»d≤qæ¡ÉG¤

’Y˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘¬e˘˘˘˘˘˘øGL˘˘˘˘˘˘πG◊ôU¢Y˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≈

L˘˘¡˘˘ƒRj˘˘à˘¡˘ºŸƒGL˘¡˘áG…X˘ô±mN˘Ó∫

eÑÉQGIGd≤ªáe™Gd¨ôË.

e˘˘øL˘˘¡˘˘à˘˘¬,j˘˘ë˘πGdü°˘óGb˘áV°˘«˘Ø˘Ék

Y˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≈Gd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘ƒ¿G’K˘˘˘˘æÚ‘N˘˘˘˘à˘˘˘˘ÉΩ

G’CS°˘˘Ñ˘˘ƒ´,hg˘˘ƒj˘˘©˘˘ô±f˘˘à˘˘«˘˘é˘˘á{GCh∫

S°ÑƒQJù¢z,dòG‘MÉ∫aƒRG’NÒ

Ge˘˘˘ÉΩb˘˘˘ƒiG’Ce˘˘˘øG’N˘˘∏˘˘»,S°˘˘«ù°˘˘©˘˘≈

MÉeπGd∏≤ÖG¤Jù°é«πGcÈYóOm

eøG’góG±,‘fiÉhdámeæ¬ÿ£∞

Gdü°˘˘óGQI,Y˘˘∏˘˘ª˘˘ÉkGf˘˘¡˘˘ª˘˘ÉS°˘˘é˘˘ÓGd˘©˘óO

Y˘˘«˘˘æ˘˘¬e˘øG’g˘óG±)42g˘óa˘Ék(,dμø

T°ÑÉ∑{GCh∫S°ÑƒQJù¢zJ∏≤âgóaÚ

e≤ÉHπ5d∏ü°óGbá.
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