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ّ
ّ
سكة االنتصارات ّ
يحقق فوزًا روتينيًاّ
وأول سبورتس
الصداقة يعود إلى
ّ
تذوق الصداقة
طعم االنتصارات مجددًا
بفوزه على الجامعة
األميركية للعلوم
ّ
والتكنولوجيا ،بينما سطر
أول سبورتس فوزًا روتينيًا
على القلمون

العب أول سبورتس قاسم قوصان (عدنان الحاج علي)

ل� � ��م ي � �ج� ��د ال� � �ص � ��داق � ��ة ح � ��ام � ��ل ال �ل �ق ��ب
وم�ت�ص��در ال�ت��رت�ي��ب ص�ع��وب��ة ل�ل�ع��ودة
ال ��ى س �ك��ة االن� �ت� �ص ��ارات ،ف�ح�ق��ق ف��وزًا
ً
سهال على ضيفه الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا  ،2-9في املرحلة
ال�ت��اس�ع��ة م��ن ال� ��دوري ال�ل�ب�ن��ان��ي لكرة
القدم للصاالت.
ول��م يجد الصداقة صعوبة بالغة في
إح��راز النقاط ال�ث�لاث على ملعبه ،إذ
بدا أنه استعاد مستواه مقابل ضياع
ف��ي صفوف ضيفه ،ال��ذي تلقى ثالثة
أه��داف سريعة في بداية املباراة ،وقد
سجل للفائز ربيع أبو شعيا والعراقي
م ��روان زورا ( )5وح�س��ن شعيتو ()2
وج��ان كوتاني ،بينما سجل للخاسر
إبراهيم أبو زيد وبهاء الحلبي.

وع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ال ��رئ �ي ��س إم� �ي ��ل ل �ح��ود
ال��ري��اض��ي ،حقق أول س�ب��ورت��س ف��وزًا
روت�ي�ن�ي��ًا ع�ل��ى مضيفه ال�ق�ل�م��ون .1-7
وس �ي �ط��ر أول س �ب��ورت��س ع �ل��ى ال�ل�ق��اء
ح�ي��ث ب��دا الع �ب��وه ف��ي ج�ه��وزي��ة ت��ام��ة،
وخصوصًا قاسم قوصان الذي سجل
ال � �ه� ��دف األول وس� ��اه� ��م ف� � ّ�ي غ��ال �ب �ي��ة
األه� � ��داف األخ� � ��رى ،ال �ت��ي وق� ��ع عليها
م�ح�م��ود عيتاني وال �ك��روات��ي باتريك
درن ��دي� �ت ��ش ( )2وح �س ��ن زي� �ت ��ون ()2
وعلي طنيش .أما القلمون فقد سجل
له املصري أحمد جرادي.
وت�م� ّ�س��ك ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي باملركز
ال �ث��ال��ث ب� �ف ��وزه ع �ل��ى ض �ي �ف��ه ج��ام�ع��ة
ال � �ق ��دي ��س ي� ��وس� ��ف  ،2-3ف � ��ي ال ��وق ��ت
ال �ق��ات��ل ،ع �ل��ى م�ل�ع��ب ال��رئ �ي��س ل �ح��ود.

سجل للفائز أحمد تكتوك ومصطفى
دوالب� ��ي وب �س��ام م �ن �ص��ور ،ول�ل�خ��اس��ر
كريم أبو زيد ومحمد سكاف.
أم��ا ال�ن��دوة القماطية ،راب��ع الترتيب،
فهو لم ّ
يقدم مباراة كبيرة أمام مضيفه
الشباب البترون متذيل الالئحة وفاز
ع �ل �ي��ه  3-4ع �ل��ى م �ل �ع��ب ال� �س ��د .سجل
ل�ل�ن��دوة الفلسطيني مصطفى ح�لاق
( )2وم�ح�م��د ح �م��ادة وح �س��ن ح�م��ود،
وللبترون روي املير ( )2وجهاد فراج.
ورف��ع الصداقة رصيده ال��ى  24نقطة،
ي�ل�ي��ه أول س �ب��ورت��س ب �ـ  ،22ث ��م ق��وى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ( ،)18ال� �ن ��دوة (،)17
جامعة القديس يوسف ( ،)13القلمون
وال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ( )6وال �ب �ت��رون
(صفر).
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• كرة الصاالت •

قوصان ( )8يسجل ألول سبورتس

ّ
هبوط البترون وصدارة مؤقتة ألول سبورتس
تصدر أول سبورتس موقتًا بطولة
دوري ك��رة ال�ق��دم للصاالت بفوزه
أم� � ��س ع� �ل ��ى ض �ي �ف ��ه ق� � ��وى األم � ��ن
ال��داخ �ل��ي بنتيجة ك�ب�ي��رة ،7 - 16
ف��ي امل� �ب ��اراة ال �ت��ي أج��ري��ت بينهما
على ملعب السدفي املرحلة ال� ـ�.11
وسجل للفائز قاسم قوصان ()4
وح �س��ن زي� �ت ��ون ( )3وال �ك ��روات ��ي
ب ��ات ��ري ��ك درن ��دي� �ت ��ش ( )5وه �ي �ث��م
عطوي ( )2وحسن توبة ( ،)2فيما
سجل للخاسر أحمد تكتوك ()5

ووسيم طبال وغسان كمال الدين.
وف ��ي ق��اع��ة م�ج�م��ع ال��رئ �ي��س إم�ي��ل
ل �ح��ود ال�ع�س�ك��ري ال��ري��اض��ي ،ب� ّ�دد
 AUSTآم��ال مضيفه البترون في
البقاء ضمن دوري األضواء بعدما
اكتسحه  .3 - 10سجل للجامعة
رام � � ��ي ال �ل��ادق � ��ي  2وع� �ل ��ي ال ��زي ��ن
وعلي ضاهر ( )4وخالد صيداني
واب��راه�ي��م اب��و زي��د ( ،)2وللبترون
كامل الياس ( )2وروي املير.
وتستكمل املرحلة اليوم بمباراتني،

إذ يستضيف ال�ص��داق��ة ،املتصدر
وحامل اللقب ،القلمون على ملعب
األول ،ويلعب فريق جامعة القديس
يوسف مع ضيفه الندوة القماطية
على ملعب الرئيس لحود.
يذكر أنه بعد هذه املرحلة سيتوقف
الدوري حتى  21كانون االول املقبل
لإلفساح ف��ي امل�ج��ال ام��ام املنتخب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال � ��ذي ي �س �ت �ع��د ل �خ��وض
تصفيات غرب آسيا ،واملؤهلة الى
كأس آسيا .2012
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المرحلة التاسعة لبطولة الصاالت
إنتصاران سهالن للصداقة وأول سبورتس

ال�صداقة عاد �إىل نغمة الفوز

�إ�ستع����اد ال�صداق����ة حام����ل اللق����ب
ومت�ص���� ّدر الرتتي����ب نغم����ة االنت�صارات،
فح ّق����ق فوزاً �سه��ل�اً على �ضيف����ه اجلامعة
أمريكي����ة للعل����وم والتكنولوجي����ا ،2-9
ال
ّ
يف املرحل����ة التا�سعة من ال����دوري اللبناين
لكرة القدم لل�ص����االت .ومل يجد ال�صداقة

�صعوبة بالغة يف �إحراز النقاط الثالث على
ملعب����ه� ،إذ بدا �أ ّنه ا�ستع����اد م�ستواه مقابل
�سجل له
�ضي����اع يف �صفوف �ضيفه ،وق����د ّ
ربي����ع �أب����و �شعي����ا ،والعراقي م����روان زورا
( ،)5وح�س����ن �شعيتو( ،)2وج����ان كوتاين،
�سجل للخا�رس �إبراهيم ابو زيد ،وبهاء
بينما ّ

احللب����ي .وعل����ى ملع����ب حل����ود الريا�ضي،
ح ّق����ق �أول �سبورت�����س ف����وزاً متوقّ عا على
م�ضيف����ه القلم����ون  ،1-7وتعاق����ب على
ت�سجيل الأهداف كلّ م����ن حممود عيتاين،
والكروات����ي باتري����ك درنديت�����ش (،)2
وح�سن زيتون ( ،)2وعلي طني�ش .وللخا�رس
امل�رصي �أحمد جرادي.
وعلى امللعب عين����ه فاز الأمن الداخلي
عل����ى �ضيف����ه جامع����ة الق ّدي�����س يو�س����ف
�سج����ل للفائز:
 ،2-3يف الوق����ت القاتلّ .
�أحمد تكتوك وم�صطف����ى دوالبي ،وب�سام
من�ص����ور .وللخا�رس :كرمي �أب����و زيد وحممد
�س����كاف .كما ف����از الن����دوة القماطية رابع
الرتتي����ب ب�صعوبة عل����ى ال�شباب البرتون
�سج����ل للفائ����ز :الفل�سطين����ي
.3-4
ّ
م�صطفى حالق ( ،)2حممد حمادة ،وح�سن
�سجل للب��ت�رون :روي املري
حم����ود .بينم����ا ّ
ّ
( ،)2وجهاد فراج.
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معركة املر ّبع الذهبي حتتدم بال�صاالت
يواجه فريق جامعة القديس يوسف اختبار ًا صعب ًا
مكان له في دور األربعة (الفاينال
في سعيه حلجز
ٍ
ف����ور) ،ع��ن��دم��ا يستضيف ال��ص��داق��ة ح��ام��ل اللقب
ومتصدر الئحة الترتيب ،األحد ،على ملعب الرئيس
اميل حلود الرياضي ،في املرحلة العاشرة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت.
وق���� ّدم ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف م��س��ت��وى ط ّيب ًا
بالنسبة ال��ى ف��ري ٍ��ق واف ٍ���د م��ن ال��درج��ة الثانية ،وقد
مكّ نه هذا االم��ر من انهاء الذهاب في املركز الثالث
قبل ان يتراجع الى اخلامس ،متأثر ًا بخسارتيه أمام
أول سبورتس وقوى األمن الداخلي على التوالي في
املرحلتني املاضيتني.
لكن الفريق يبدو قادر ًا على التعويض ،وخصوص ًا
ان هاتني اخلسارتني كانتا بفارق ه ٍ
��دف واح ٍ��د فقط
امام فريقني يفوقانه خبرة في دوري االضواء.
وبالطبع سيكون الصداقة عقبة كبيرة امام اصحاب
االرض بالنظر ال��ى استعادته ت��وازن��ه والعناصر
امل��وج��ودة في صفوفه ،لكن بطل لبنان تلقى ضربة
موجعة متثلت بإقرار االحت��اد اللبناني لكرة القدم
وقف قائده ربيع أبو شعيا ملدة ثالثة أشهر لتخاذلهما
في اداء واجباتهما الفنية واالنضباطية وامتناعهما
عن التق ّيد بقرارات ادارة املنتخب (اثناء مشاركتهما
مع املنتخب الوطني في مباراته امام قبرص) بحسب
ما جاء في التعميم الصادر عن االحتاد امس.
وس��ت��ك��ون ال��ف��رص��ة متاحة أم���ام أول سبورتس
بشكل مؤقت عندما
الوصيف الستعادة ال��ص��دارة
ٍ
يفتتح امل��رح��ل��ة ال��ي��وم اجل��م��ع��ة مب��واج��ه��ة ضيفه
الشباب البترون متذيل الترتيب العام ،على ملعب
السد.

ومن دون شك يبدو الفارق هائ ً
ال في املستوى بني
الفريقني ،لذا قد ال يكون مستغرب ًا تسجيل املضيف
كبير من االهداف ،وخصوص ًا انه اظهر في املرحلة
لك ٍّم ٍ
حتسن قدراته الهجومية لناحية
املاضية امام القلمون
ّ
االستفادة من الفرص املتاحة له ،حيث برز في صفوفه
بدور قيادي مميز ،اضافة
الكرواتي باتريك درنديتش
ٍ
الى استعادة قاسم قوصان ملستواه املعروف.
وعلى غرار الصداقة ،خسر أول سبورتس جهود
نسيب أبو أنطون الذي لقي عقوبة مشابهة لتلك التي
أنزلت بحق أبو شعيا ولألسباب عينها.
كذلك سيغيب عن مباراة ٍ
غد الدولي خالد تكه جي
املوقوف اص ً
ال بقرار من االدارة.
وميلك ق��وى األم��ن الداخلي فرصة تعزيز مركزه
الثالث عندما يستضيف القلمون غ��د ًا على ملعب
الرئيس حلود ،بينما يلعب الندوة القماطية الرابع
مع ضيفه اجلامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا،
السبت على ملعب الصداقة.
وهنا البرنامج:
اجلمعة  ٢١تشرين االول:
 الشباب البترون * اول سبورتس (ملعب السد).٢١،٠٠
 قوى االمن الداخلي * القلمون (قاعة إميل حلود).٢١،٠٠
السبت  ٢٢تشرين االول:
 ال��ن��دوة القماطية * اجلامعة االميركية (قاعةالصداقة) .١٩،٠٠
االحد  ٢٣تشرين االول:
 جامعة القديس يوسف * الصداقة ( قاعة إميلحلود) .١٨،٣٠
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