
33

2508  العدد 2011-03- 09 الربعاءا

صدى البلد

تأهل البلمند
في سلة الجامعات

في اليوم الرابع من منافسات كأس 
لتي تحمل اسم  ا للجامعات  لبنان 
الحكم الراحل نذير السعودي، والتي 
تنظمها جامعة »الجنان« على مالعبها 
بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية 

واشراف االتحاد اللبناني للجامعات.
وفازت جامعة البلمند على جامعة 
القديس يوسف  72-48، وتألق العب 
البلمند جاد كبارة صاحب النقاط ال� 
26 ونجم المباراة األول العب المتحد 
يحيى رعد صاحب النقاط ال�17 الذي 
تمريرات حاسمة   10 يضا  أ حقق 
ليساعد فريقه في التأهل إلى الدور 

.LIU ربع نهائي لمالقاة

لجنة إدارّية جديدة لنادي التضامن الصفراالشباب زحلة بطل البقاع وصور بطل الجنوب
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د  التحا ا رئيس  نائب  بحضور 
اللبناني لكرة الطاولة أحمد عرقجي 
ومشاركة ستة اندية هي: العهد 
لقلب  وا بيروت  لشباب  وا بيروت 
األقدس والرفاه الرياضي والتعاضد- 

المزرعة ومرفأ بيروت، أقيمت بطولة 
محافظة بيروت في قاعة الرئيس 
صائب سالم للنادي الرياضي في 

المنارة.
 المركز األول 

ّ
وفي النتائج احتل

نادي العهد )بيروت( ليتأهل الى 
نهائيات تصفيات بطولة لبنان من 

دون خسارة، ومثل النادي البطل 
الالعبون: علي شبيب وعلي فحص 

ومهدي فحص.
وفي الختام تّوج عرقجي الفائزين.

ل العهد الى نهائيات 
ّ

تأه

تصفيات بطولة لبنان 

من دون خسارة

اتحاد الجامعاتالعهد بطل محافظة بيروت في الطاولة

عقد االتحاد الرياضي اللبناني 
عية  سبو أل ا جلسته  ت  معا للجا
في مقره برئاسة رئيس االتحاد 
الرئيس األول القاضي نصري لحود 

وحضور كل األعضاء. 
وأثنى الحاضرون على التنظيم 
المميز لكأس لبنان للجامعات في 
كرة السلة المقامة تحت اسم كأس 
الحكم الراحل نزير السعودي والتي 
تنظمها جامعة الجنان - طرابلس 
على مالعبها بالتعاون مع الجامعة 
اللبنانية الدولية واشراف االتحاد 
الجاري   18 والتي تستمر حتى 
لتي ستختتم بحفل تكريمي  وا

وتخليدي للراحل.
كما أثنى االتحاد على جامعة 
بطولة  قامت  أ لتي  ا زيان  هايغا
لشطرنج  ا ف��ي  معات  للجا ن  لبنا
للسنة التاسعة على التوالي والتي 
شهدت مشاركة مكثفة من العبي 

الجامعات التي شاركت. 
ووافق االتحاد على اقامة جامعة 

¶ عرقجي يتوج كابتن فريق العهد  البلد
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د  التحا ا رئيس  نائب  بحضور 
اللبناني لكرة الطاولة أحمد عرقجي 
ومشاركة ستة اندية هي: العهد 
لقلب  وا بيروت  لشباب  وا بيروت 
األقدس والرفاه الرياضي والتعاضد- 

المزرعة ومرفأ بيروت، أقيمت بطولة 
محافظة بيروت في قاعة الرئيس 
صائب سالم للنادي الرياضي في 

المنارة.
 المركز األول 

ّ
وفي النتائج احتل

ومهدي فحص.

تأهل فريق المدرسة الحربية 
إلى ال��دور نصف النهائي لكأس 
لبنان في كرة السلة للجامعات على 
اسم الحكم الراحل نذير السعودي 
ل��ذي  ا للجامعات(  لبنان  )ك���أس 
تنظمه جامعتا الجنان والجامعة 
لدولية تحت إش��راف  ا للبنانية  ا
االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات 
بعد فوزها على الجامعة اللبنانية 

األميركية فرع بيروت بالتغيب.
وتنتظر الحربية مباراة صعبة في 
نصف النهائي أمام جامعة الجنان 

المنظمة التي تغلبت على جامعة 
الحريري الكندية بنتيجة 54-74، 
واختير العب ارتكاز الجنان وليد 

درباس كأفضل العب في المباراة.
على  لبلمند  ا معة  جا وتفوقت 
القديس يوسف بنتيجة  جامعة 

.48-72
ة تألق العبي  ا ر لمبا ا وشهدت 
البلمند جاد كبارة )26 نقطة( والعب 
المتحد يحيى رعد )17 نقطة و 10 

تمريرات حاسمة(.

ل العهد الى نهائيات 
ّ

تأه

تصفيات بطولة لبنان 

من دون خسارة

تنتظر الحربية مباراة صعبة 

في نصف النهائي أمام 

جامعة الجنان المنظمة

صدى البلد

اتحاد الجامعاتالعهد بطل محافظة بيروت في الطاولة

عقد االتحاد الرياضي اللبناني 
عية  سبو أل ا جلسته  ت  معا للجا
في مقره برئاسة رئيس االتحاد 
الرئيس األول القاضي نصري لحود 

وحضور كل األعضاء. 
وأثنى الحاضرون على التنظيم 
المميز لكأس لبنان للجامعات في 
كرة السلة المقامة تحت اسم كأس 
الحكم الراحل نزير السعودي والتي 
تنظمها جامعة الجنان - طرابلس 
على مالعبها بالتعاون مع الجامعة 
اللبنانية الدولية واشراف االتحاد 
الجاري   18 والتي تستمر حتى 
لتي ستختتم بحفل تكريمي  وا

وتخليدي للراحل.
كما أثنى االتحاد على جامعة 
بطولة  قامت  أ لتي  ا زيان  هايغا
لشطرنج  ا ف��ي  معات  للجا ن  لبنا
للسنة التاسعة على التوالي والتي 
شهدت مشاركة مكثفة من العبي 

كأس لبنان للجامعات في كرة السلة

¶ عرقجي يتوج كابتن فريق العهد  البلد

¶ من مباراة "الجنان" و"الحريري الكندية"  البلد
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