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انتصارات لطائرة القديس يوسف الشاطئية

بعثة جامعة القديس يوسف للكرة الطائرة الشاطئية

البلد
صدى البلد

تأهل فريق جامعة القديس يوسف  Aإلى ربع النهائي للبطولة الدولية
الخامسة في الكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها مدينة بورغس
البلغارية ،بعد فوزه على فرق من روسيا وبلغاريا وتركيا فيما خسر مباراة
وحيدة أمام بطل فارنا.
وكانت القرعة أوقعت فريق جامعة القديس يوسف  Bالمؤلف من ليونيل
حداد وغازي فنج في مجموعة قوية في دور ال�  32فخرجا بصعوبة بعد
خسارتين أمام حامل اللقب من سلوفاكيا وبطل فارنا نفسه.
ويخوض الثنائي زخيا الخوري وشفيق صليبا مباراة ربع النهائي أمام
عمالقة جامعة صوفيا ويأمل الفريق اللبناني أن يتخطى الثنائي البلغاري
القوي للدخول إلى المربع الذهبي.

