
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

26 

3276العدد    2013-09-19 الخميس 

جامعة القديس يوسف تستعد لـ ”أوروكومّياس ٢٠١٣“

تستعّد المنتخبات الرياضية 
لجامعة القديس يوسف للمشاركة 
في دورة مدريد الدولية للجامعات 
”أوروكومّياس ٢٠١٣“ بين ٢١ و٢٤ 

تشرين الثاني المقبل.
وتـــشـــارك جــامــعــة الــقــديــس 
ــــســــادي  يــوســف بــطــلــة أورواي
برشلونة وأوروفالنسيا وأوروميالنو 
وأوروكونستانزيا لعّدة نسخات في 

تظاهرة مدريد للمّرة األولى. 
ـــرة الــقــدم  ـــرق ك وتــســتــعــد ف
للصاالت للرجال والسيدات وكرة 
القدم السباعية والكرة الطائرة 
ــرة السلة  للرجال والسيدات وك
للرجال والسيدات وكرة المضرب 
للرجال والسيدات وكرة الطاولة 
للرجال والسيدات منذ اآلن وحّتى 
موعد السفر للظهور بالمستوى 
العالي الذي يليق بسمعة جامعة 
ــاضــة  ــري ــف وال ــوس ــديــس ي ــق ال

وروبــا  أ للبنانية فــي  ا لجامعية  ا
والعالم.

وستزور البعثة مدينة باريس 
الفرنسية ومدينة روما االيطالية 
وبرشلونة االسبانية خالل الجولة 
األوروبية قبيل وبعد المشاركة في 
س رئيس 

ّ
بطولة مدريد، كما سيترأ

ــارون الخوري  البعثة اللبنانية م
مة 

ّ
اجتماعا لرؤساء اللجان المنظ

لمغرب  ا و د  ا بــلــغــر نات  لمهرجا

وبرشلونة وايبيزا وبيروت.
وبالعودة إلى استعدادات جامعة 
القديس يوسف، فبعد اعداد الفرق 
 فريق 

ّ
 سيخوض كل

ً
المشاركة بدنيا

عددا من المباريات التجريبّية في 
بيروت قبل االنخراط في معسكرات 
داخلية يليها خوض أولى مباريات 
ــدوري الجامعي فاالنتقال الى  ال
مدريد حيث تلعب بعض الفرق 
مباريات وّدية قبيل انطالق البطولة.

صورة من االرشيف لبعثة جامعية إلى مدريد امام ملعب سانتياغو برنابيو  البلد
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”بنك بيروت“ يسقط 
الصداقة في ”الفوتسال“

فرض فريق ”بنك بيروت“ نفسه 
بين المرشحين االقوياء للمنافسة 
لـــدوري اللبناني لكرة  على لقب ا
القدم للصاالت ”الفوتسال“ عندما 
اسقط ضيفه الصداقة حامل اللقب 
٤-٣، في قمة المرحلة العاشرة قبل 
، التي اقيمت بينهما 

ً
االخيرة ذهابا

على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود 
الرياضي.

وسجل مصطفى سرحان هدفين، 
واضاف البرازيلي رودولف دا كوستا 
هدفين وسجل للصداقة ربيع ابو 
شعيا وعلي الحمصي وكريم ابو زيد،.
واستغل فريق الجيش اللبناني 
خسارة الصداقة ليستعيد الصدارة 
بفوزه على ضيفه بلدية الغبيري 
لملعب، سجل  ا نفس  على   ،١ -٤
٢) ومحمد  لــحــاج ( ا للفائز محمد 
قبيسي ومحمد ابو زيد، وللخاسر 

ابراهيم حمود.
بــع فريق جامعة القديس  وتــا
يوسف زحفه نحو المراكز االربعة 
 على ضيفه بلدية 

ً
االولـــى فــائــزا

حارة حريك ٧-٣، على ملعب كلية 
الهندسة التابع في مار روكز، سجلها 
لالول ماريو متى (٢) وعلي ضاهر 
(٢) واندريه نادر وريشار شويفاتي 
وجوزف حاتم، وللثاني علي رحال 

ومحمد سعّيد (٢).
وفــاز الشويفات على الجامعة 
االميركية للثقافة والتعليم ٤-٣، 
لجامعة  ا ء على  لفيحا ا بلس  وطرا
االميركية للعلوم والتكنولوجيا ٤-٢، 

والربيع على الحلوسية ٨-٤.
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