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3 خسارات وتعادل لفوتسال لـ USJ في بلغاريا

 في المباراة األولى خسر فريق 
جامعة القديس يوسف 2-4 رغم 
ة  ا ر لمبا ا ف��ت��رات  سيطرته طيلة 
ولكن خبرة العبي الفريق البلغاري 
الدوليين حسمت المباراة لصالحهم. 
فبعد شوط أول سلبي تسابق فيه 
العبو القديس يوسف على إهدار 
الفرص السهلة سجل بويشو مريف 
المنتقل للدوري المالطي هدفين 
لفريقه ليقلص بعدها أندريه نادر 
النتيجه بهدف من تسديدة محكمة 
ر  الدولي ديميتا 1. ثم سجل  -2
تسفيتانوف هدف فريقه الثالث 
 
ً
ليقلص جاد خيرالله النتيجة مجددا
ر  ديميتا ينهي  ن  أ قبل  لفريقه 

بيتف المباراة بفوز فريقه 4- 2

قاد المباراة طاقم حكام بلغاري 
دولي.

وعلى نفس الملعب عانى الفريق 
البلغاري الذي حرس مرماه حارس 
منتخب بلغاريا قبل أن يفوز على 

ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ال��ق��دس يوسف 
الذي قدم بدوره مباراة رائعة تليق 

بمستوى الفوتسال في بالده.
جاءت المباراة التي حضرها العبو 
بطل بلغاريا فريق برو فارنا المتأهل 

إلى دوري ابطال اوروبا قوية ومثيرة 
إذ أحكم فريق جامعة القديس 
يوسف سيطرته على أجواء المباراة 
دون التسجيل بسبب براعة الحارس 
ة  ا ر لمبا ا ية  نها وقبل  ري.  لبلغا ا
بدقيقتين سجل البلغار من هجمة 
مرتدة 1-0 ليضاعفوا بعدها غلتهم 
قبل النهاية بثواٍن 2-0 عقب لعب 
الفريق اللبناني بطريقة الباور بالير.
ويلعب الفريقان مباراة ثالثة 
مساء الثلثاء قبل أن تعود بعثة 
جامعة القديس يوسف إلى بيروت 

نهار األربعاء في 15 الجاري.
ي��ذك��ر أن ف��ري��ق ال��ف��وت��س��ال 
 وديتين 

ً
للسيدات كان خاض أيضا

مع نواد من العبات منتخب بلغاريا 
لكرة القدم فخسر 0-7 في المباراة 
األول���ى قبل أن يفاجئ مضيفه 
ويفرض التعادل 4-4 في المباراة 
الثانية التي خاضت فيها العبات 

القديس يوسف مباراة كبيرة.
كما يلعب فريق جامعة القديس 
يوسف لكرة السلة سيدات مباراتين 
وديتين أمام ثالث الدوري البلغاري.

 38 وقع اختيار “الفيفا” على 
 الدارة النهائيات بينهم 8 

ً
حكما

حكام من آسيا حيث كان الشامي 
( العربي الوحيد على 

ً
33 ع��ام��ا (

الالئحة اآلسيوية، وهو الذي يصّنف 
بين ح��ك��ام النخبة ف��ي “ال��ق��ارة 
 انه حصل 

ً
الصفراء” منذ 2010، علما

على الشارة الدولية في 2007.
وجاء اسم الشامي، المقيم في 
 بسبب ظروف عمله، على 

ً
قطر حاليا

الئحة افضل حكام العالم للمشاركة 
في المونديال بمثابة مكافأة له 
على ادائ��ه الممّيز في البطوالت 
سند اليه في خاللها 

ُ
القارية التي أ

 في مباريات مهمة، آخرها في 
ً
دورا

المباراة النهائية لبطولة األندية 
اآلسيوية التي جمعت بين صنايع 
جيتي بسند االيراني )حامل اللقب( 
واردوس األوزب��ك��ي في العاصمة 
الكويتية، وقبلها في الدور نصف 
النهائي لبطولة آسيا للمنتخبات في 
دبي حيث قاد مباراة اليابان البطلة 

مع أوستراليا.
وبات الشامي بالتالي أول حكم 

في الفوتسال اللبناني يشارك في 
نهائيات كأس العالم التي كانت 
بمثابة الحلم على حّد قوله وهو 
اضاف: “انها مسؤولية كبيرة الني 
ل لبنان فقط بل كل العرب 

ّ
ال أمث

في آسيا، لذا آمل ان اكون على قدر 
المسؤولية واقود مباريات نظيفة 

وخالية من االخطاء”. 
وتابع: “ال استطيع التعبير لشدة 

لكن  لخبر،  با بالغي  ا فرحتي بعد 
أوّد ان اشكر عائلتي على دعمها 
الدائم لي وتشجيعي للسير في 
هذا المجال، إضافة الى الجميع 
في االتحاد اللبناني لكرة القدم، 
 رئيس لجنة الفوتسال 

ً
وخصوصا

سيمون الدويهي ورهيف عالمة 
اللذين لقيت منهما المساعدة في 

محطات عدة”.

البلد فريق القديس يوسف وفريق شارنو مور مانيا قبل احدى المباراتين  

الحكم الشامي  البلد

معايدة اتحاد رفع االثقال

ت��وج��ه االت��ح��اد اللبناني لرفع 
االثقال والقوة والتربية البدنية 
ب��ال��م��ع��اي��دة م��ن وزارة الشباب 
والرياضة واللجنة األولمبية اللبنانية 
واإلتحادات والجمعيات الرياضية 
ت  لجمعيا ا و  

ً
م��ا ع��م��و نية  للبنا ا

المنضمة إلى عائلة اإلتحاد بصورة 
 بأحر التهاني المباركة 

ً
خصوصا

بعيد الفطر السعيد، أع��اده الله 
على جميع اللبنانيين والرياضيين 
والصحافيين الرياضيين بالسعادة 
والنجاح والتوفيق وراحة البال واألمن 

واإلستقرار والسالم.

ليبانون” وكيلة “نايك” في لبنان 
 بيروت” في 30 ايلول 

ُ
سباق”أركض

المقبل في واجهة بيروت البحرية 
)water front( في منطقة سوليدير 
في العاصمة اللبنانية. تبلغ مسافة 
السباق 5 كيلومترات وهو مخصص 
لجميع الفئات العمرية للذكور واالناث.

وانطلقت عملية التسجيل المجانية 
في 13 آب الجاري على الموقع الرسمي 
اآلتي: www.irunbeirut.com وفي 
جميع محالت “نايك” في لبنان. وتم 
تحديد األحد 23 ايلول المقبل كآخر 
لذي  ا لسباق  ا للتسجيل في  موعد 
 
ً
يقام للعام الثاني على التوالي، علما
ان الشركة المنظمة خصصت جوائز 

قّيمة للفائزين والفائزات.

خاض فريق جامعة القديس يوسف لكرة القدم للصاالت “الفوتسال” 

مباراتين وديتين أمام وصيف الدوري البلغاري فريق شارنو مور مانيا في 

 للدوري المحلي.
ً
اطار معسكر الفريق اللبناني في مدينة فارنا استعدادا

محمد الشامي بين الحكام الذين 

سيقودون نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم للصاالت )الفوتسال( 

التي تستضيفها تايالند بنسختها 

السابعة في تشرين الثاني 

المقبل.

يلعب فريق USJ للسلة 

سيدات مباراتين وديتين 

أمام ثالث الدوري البلغاري

صدى البلد


