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417 عّداء وعّداءة في ضاحية الجمهور المدرسية

طائرة الجامعات 
MUBS من تنظيم

انطلقت مسابقة كأس لبنان 
للجامعات في الكرة الطائرة 

التي تنظمها الجامعة 
الحديثة لإلدارة والعلوم 

MUBS برعاية االتحاد 
الرياضي اللبناني للجامعات 
على ملعب الوحدة الرياضية 

– وزارة التربية الوطنية 
بإشراف منسق الرياضة 

في الجامعة فادي فياض 
ومشاركة فرق 12 جامعة.

وفي النتائج المسجلة، 
فازت في الدور االول وربع 

النهائي، المدرسة الحربية 
على اللبنانية األميركية 
بنتيجة )3-2( واللبنانية 

الدولية على العربية )2-3(، 
والروح القدس – الكسليك  

على اللبنانية بنتيجة 
)3-صفر(، وسيدة الويزة  

على األميركية للعلوم 
والتكنولوجيا  بنتيجة 

)3-صفر(، واللبنانية الدولية  
على األميركية بنتيجة 

)3-صفر(
وتستكمل هذا األسبوع 

مباريات الدور ربع النهائي 
حيث يلتقي:

MS - UPA )الجامعة 
األنطونية(

USEK - UOB )جامعة 
البلمند(

MUBS - NDU

صدى البلد
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المباراة بين اللبنانية االميركية 
والبلمند انتهى شوطها االول 18 – 
0 لمصلحة اللبنانية االميركية التي 
سجل لها محاوالتها بهيج سريدار 
2( ومحمد  3( وروب���ن ح��ش��اش ) (
جميل ورودي حشاش وهدفيها جاد 
الهاشم ووليد ياسين. في المقابل، 
سجل محاولة الخاسر رياض خوري. 

قاد المباراة الحكم فيصل جابر 
وعاونه غابي ح��داد وحسن م��روة، 

وراقبها نادر مغيت. 
وهنا برنامج المرحلة التاسعة: 

الجمعة 11 شباط 2011: اللبنانية 
لساعة  ا ( االميركية   – االميركية 

20.00 الجامعة االميركية(. 
للعلوم  12: االميركية  لسبت  ا
والتكنولوجيا – وولفز الركبي ليغ 
)12.00 امين عبد النور في بحمدون( 

جونيه – القديس يوسف )14.00 
امين عبد النور في بحمدون(.

اتحاد  أطلق  نية،  ثا ناحية  من 
الركبي ليغ بطولة ال��م��دارس في 
الشمال ضمن فئتين، تحت 14 عاما 

وتحت 16 عاما بمشاركة 7 مدارس 
ه��ي: ثانوية االم��ي��ر فخر الدين 
لزاهرية  وا لبلمند  وا لنموذجية  وا

وبقرزال والمينا وكفرحبو.

احتل النادي االنطوني المركز 
51 نقطة يليه بودا  االول برصيد
برصيد 19 نقطة فالمركزية جونية 

برصيد 12 نقطة.
وهنا النتائج الفنية:

• وزن 60 كلغ:
1- جورج برهوش )المركزية(
2- داني شمعون )االنطونية(

• وزن 65 كلغ: 
اللويزة( 1- طارق حّسون )االنطوني(  

شاركت في ال��دورة 12 جامعة.
واح����رزت ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��دس 
الكسليك  اللقب بفوزها في النهائي 
على المدرسة الحربية 3-0، وكانت 
لنهائي على  ا ف��ي نصف  ف���ازت 
اللبنانية الدولية 3-0، أما الحربية 

ففازت  على  اللويزة 0-3.
 حضر المباراة النهائية جمهور 
كبير غالبيته م��ن ت��ام��ذة ضباط 
لذين أشعلوا  ا لحريبة  ا لمدرسة  ا
الملعب بالحماس والروح الرياضية، 
أما الحضور الرسمي فتمثل بنائب 

للبناني  ا رئيس االتحاد الرياضي 
للجامعات عبد الرحمن غزال ممثًا 
رئيس االتحاد القاضي نصري لحود، 
والمقدم يونس رزق ممثًا قائد 
المدرسة الحربية العميد الركن وليد 
سلمان، وجوزيف بعقليني ممثا 
مدير الوحدة الرياضية عدنان حمود 
ومدير الرياضة في جامعة الروح 
القدس ف��ؤاد صليبا ممثًا رئيس 
ء  منا أ ئ��ي��س مجلس  ور لجامعة،  ا
الجامعة الحديثة ل��إدارة والعلوم 
ال��دك��ت��ور ح��ات��م ع��ام��ي، ورئيس 

الجامعة الدكتور علي شعيب.
لقى  أ  ، ين ئز لفا ا يج  تتو قبل  و

عامي كلمة استهلها بتحية رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان 
وقائد الجيش العماد جان قهوجي 

مشيدا بدور الجيش على مستوى 
حماية الوطن في الظروف الراهنة، 
كتها  ر مشا ت  معا للجا شكر  كما 
ولاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات 

رعايته. 
كما القى غزال كلمة اشاد فيها 
 هذه التجمعات 

ً
بتنظيم الدورة مثّمنا

ترسخ  لتي  ا لجامعية  ا لرياضية  ا
الروح الرياضية والوحدة الوطنية في 

نفوس شباب لبنان ومواطنيه.

أقيمت المباراة 

على الملعب االولمبي 

في طرابلس

 حضر المباراة جمهور 

كبير غالبيته من تالمذة 

ضباط المدرسة الحريبة
صدى البلد

كأس جامعات لبنان في "الطائرة" للكسليكبطولة الكبار في اسلوب الكيندا

نظمت الدائرة الرياضية في الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم 
MUBS مسابقة كأس لبنان للجامعات في الكرة الطائرة برعاية 
االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات على ملعب الوحدة الرياضية 
– وزارة التربية الوطنية، بإشراف منسق األنشطة الرياضية في 

الجامعة فادي فياض، وقيادة حكام اتحاديين.

البلد ¶ لقطة من المباراة بين اللبنانية االميركية والبلمند  

البلد ¶ رئيس واعضاء االتحاد مع الفائزين في البطولة  

¶ الفريقان بعد تتويجهما مع كبار الحضور  البلد
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