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قام فريق من مواطنين عرب وأميركيين بتسلق قمة جبل كيليما 
نجارو، أعلى قمة في قارة أفريقيا ، بفرض جمع التبرعات لصندوق 
إغاثة األطفال الفلسطينيين والغرض من هذا الصندوق هو دعم 
توفير عالج وإعانات طبية لألطفال الفلسطينيين وآخرين من بالد 

عربية. واستغرقت الرحلة سبعة أيام وست ليال أمضاها أعضاء 
الفريق في أجواء من البرد القارس وحالة نقص من األوكسيجين 

في المستويات العالية على الجبل.
وتبلغ قمة كيليما نجارو 5895 مترا حيث يصعب التنفس 

في هذه االرتفاعات. تكون الفريق من 12 شخصا من مختلف 
 و 

ً
الجنسيات العربية واألميركية وتراوحت أعمارهم بين 14 عاما

49 عامل. وأحرز الفريق وعودا بالدعم تتعدى 25 ألف دوالر قبل 
مباشرة أعضائه للرحلة ما أعطاهم الدافع القوي إلكمال مهمتهم 

والحصول على هذا المبلغ لدعم صندوق اإلغاثة. 

اتفاق على سحب كرم لمصلحة التوافق فوز االنوار وخروج البوشرية من “الفاينل فور”

تصاعد الدخان االبيض من قاعة 
مركز الصفدي الثقافي الرياضي في 
طرابلس أمس بخصوص االنتخابات 
الفرعية التحاد كرة السلة بعد االتفاق 
على سحب مرشح اندية الشمال وليد 
كرم لمصلحة مرشح نادي الهومنتمن 

ايلي سيرابونيان. 
وكان وفد ضم المدير العام لوزارة 
الشباب والرياضة زيد خيامي ورئيس 
اتحاد كرة السلة جورج بركات ونائبه 
روبير ابو عبدالله ورئيس اتحاد الكرة 
الطائرة جان همام واإلداري الرياضي 
جهاد سالمة ورئيس جمعية هومنتمن 

في اللعبة وحقه في ان يكون ممثاًل في 
االتحاد في االنتخابات الشاملة المقبلة 
مقدرين تفهم المقدسي وإدارة النادي 

للظروف الحالية.
بعدها انتقل الوفد ومعه المقدسي 
 إل��ى مركز 

ً
إل��ى طرابلس وت��ح��دي��دا

الصفدي حيث استقبلهم رئيس نادي 
المتحد احمد الصفدي، وعقد لقاء مع 
اندية الشمال حضره ممثلون لنحو 
 حيث تم التشديد 

ً
 شماليا

ً
18 ناديا

على وح��دة ان��دي��ة اللعبة واالت��ف��اق 
على سحب مرشح االندية الشمالية 
الدكتور وليد كرم لمصلحة التزكية 
وذلك بعد تأكيد الوفد ان الظروف التي 
رافقت االنتخابات الماضية لالتحاد 
فرضت توسيع اللجنة اإلدارية لتتمثل 
مختلف شرائح الوطن في االتحاد مع 
التأكيد على احترام حقوق النوادي 
الشمالية وعدم فرض مرشحين عنها 

في المستقبل.

فاز انيبال زحلة على ضيفه االنترانيك 85-79 في افتتاح مباريات 
المرحلة الثالثة من إياب “الفاينل ايت” لبطولة لبنان في كرة السلة 
للدرجة االولى في المباراة التي جمعتهما امس في قاعة مدرسة القلبين 

االقدسين في زحلة. 
وانتهت االرباع لمصلحة الفائز كاآلتي: )19-14( و)18-14( و)22-24( 
و)24-29(، وكان العب انيبال االميركي راشيم رايت افضل مسجل في 
المباراة برصيد 30 نقطة، بينما سجل االميركي ويللي بيريك 25 نقطة 

لالنترانيك.
19.00 في قاعة  ويلعب اليوم الشانفيل مع هوبس عند الساعة 

الشانفيل، وبيبلوس مع الحكمة عند الساعة 20.00 في قاعة عمشيت.

فوز انيبال على االنترانيك 79-85

اللجنة المنظمة  أقفلت 
لمهرجان بيروت الرياضي 
الــجــامــعــي الـــذي تنظمه 
سف  يو يس  لقد ا معة  جا
بــاب االشــتــراك رسميا في 
 
ً
المهرجان على ٩٢١ رياضيا

ورياضية يمثلون ٢٨ جامعة 
من ١١ دولة من قارات آسيا 

وافريقيا وأوروبا.

صدى البلد

صدى البلد

قنات بطل الشمال في كرة الطاولة

إفتتحت البطولة بالنشيد الوطني، 
ـــب رئــيــس اللجنة كابي  ثـــّم رّح
عريضة بمندوب وعضو اإلتحاد عز 
الدين حداد المشرف على البطولة، 
الذي رّحب بدوره بالحكام واألندية 
 للجميع التوفيق 

ً
الحاضرة متمنيا

والنجاح كما شكر لجنة المنطقة على 
نشاطها المستمر.

ت  لنهائية فجاء ا لنتائج  ا ــا  ّم أ
كاآلتي: 

١- اإلنعاش قنات ومثله الالعبون: 

اسعد أنطون وإيلي سريح وصالح 
الولي.

٢- شاريته دارالنور ومثله: بالل 
مختار وجرار نكد وعبدالله بخاري.

٣- النادي اليوناني ومثله: إيلي 
ــرور ونصرالله عقدة وجوزيف  س

مستم.
ع الكؤوس والميداليات على 

ّ
وز

الفرق الثالثة األولى ممثل مؤسسة 
الصفدي عز الدين حداد مع رئيس 
اللجنة كابي عريضة أمام حشد من 
الالعبين والحضور كما أخذت الصور 

التذكارية للفائزين.

¶ صورة تذكارية للفائزين ببطولة الشمال  البلد

28 جامعة في مهرجان بيروت الرياضي الجامعي

من  يد  لفر ا ن  جا لمهر ا ينطلق 
نوعه في لبنان والمنطقة نظرا لعدد 
 
ً
الدول المشاركة فيه وتضمنه عددا
من النشاطات السياحّية والثقافّية 
والترفيهّية الى جانب المسابقات 
الرياضّية الخميس 24 آذار الجاري 
تنطلق  ن  أ على  الفــتــتــاح  ا بحفل 
مباريات كرة القدم للصاالت للرجال 
ة للرجال 

ّ
ــدات وكـــرة السل والــســّي

والسّيدات وكرة اليد للرجال والكرة 
الطائرة للرجال والشطرنج والسباحة 
وسباق الضاحية نهار الجمعة 26 
آذارعلى ان تستكمل نهار السبت 

وتختتم نهار األحد 27 منه.
تجرى المباريات على مالعب جامعة 
القديس يوسف فــي حــرم مبنى 
العلوم والتكنولوجيا في مار روكز، 
وعلى مالعب مجّمع المّر الرياضي في 
الــدورة فيما يستقبل مجّمع «كاب 

لي حامل  االيطا نترميالن  ا بلغ 
اللقب الدور ربع النهائي من دوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على 
بايرن ميونيخ االلماني ٣-٢ في عقر 

دار االخير على ملعب اليانز ارينا .
وكـــان انترميالن خسر مــبــاراة 
١-صفر، لكنه  الذهاب على ارضــه 
تأهل بفارق االهداف التي سجلها 

خارج ملعبه.
 (٤ وســجــل الكاميروني ايــتــو (
والهولندي سنايدر (٦٣) والمقدوني 
بانديف (٨٨) اهداف االنتر، وغوميز 

(٢١) ومولر (٣١) هدفي بايرن.
وبـــلـــغ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
االنكليزي الدور ربع النهائي بفوزه 
١ في  -٢ لفرنسي  ا على مارسيليا 
مانشستر، وسجل المكسيكي خافيير 
في  نشستر  ما هدفي  نديز  نا هر
الدقيقتين (٥ و٧٥)، وويس براون 
(٨٢ خطأ في مرمى فريقه) هدف 

مارسيليا.

¶ شعار البطولة الجامعية  البلد

سورفيل» مسابقات السباحة.
ام 

ّ
يقود المباريات نخبة من الحك

يين والدوليين.
ّ
المحل

رئيس  يعقد   ، نية ثا مــن جهة 
للمهرجان مارون  مة 

ّ
لمنظ ا للجنة  ا

 عند الساعة 
ً
 صحافّيا

ً
الخوري مؤتمرا

17.00 من مساء الجمعة 18 آذار في 
مبنى العلوم والتكنولوجيا مار روكز 
ية الهندسة) دعا 

ّ
الدكوانة (قاعة كل

اليه أهل الرياضة والصحافة واالعالم 
مة لالضاءة 

ّ
واالعالن كما اللجنة المنظ

على تفاصيل وبرنامج المهرجان.

وكان الفريقان تعادال صفر-صفر 
ذهابا.

 
مباريات اليوم

يسعى ريــال مــدريــد االسباني 
ــى حسم  ل ا النكليزي  ا وتشيلسي 

تأهلهما الــى ربــع النهائي عندما 
ــون الــفــرنــســي  ــي يــســتــضــيــفــان ل
وكوبنهاغن الدنماركي على التوالي 

اليوم في اياب ثمن النهائي.
كان ريال مدريد تعادل مع ليون 
 ١-١، في حين فاز تشيلسي 

ً
ذهابا

على كوبنهاغن ٢- صفر.

ويسعى ريال مدريد (حامل الرقم 
القياسي بتسعة القاب) الى فك 
النحس الــذي يالزمه في مبارياته 
 انه فشل في اجتياز 

ً
مع ليون، علما

حاجز ربع النهائي في المواسم الستة 
الماضية، ومــن المتوقع ان يعود 
الى صفوف الفريق الملكي هدافه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
غاب عن المباراتين االخيرتين في 

الدوري المحلي بسبب االصابة.
 
ً
من جهته، عانى تشيلسي كثيرا

هذا الموسم من المتسويات المتذبذة 
واصابات عدد من العبيه، لكن نتائجه 
ــة االخيرة  ــدأت تتحسن في اآلون ب
ويسعى الى ترجمة استعادته توازنه 

على الساحة االوروبية.
وقد تبدو مهمة تشيلسي سهلة 
ألنه عاد من كوبنهاغن بفوز بهدفين 

نظيفين في مباراة الذهاب.
يذكر ان الفريق اللندني كان تأهل 
الى الدور نصف النهائي خمس مرات 
والى المباراة النهائية مرة واحدة في 

دوري ابطال اوروبا.
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حضر المؤتمر حشد من الطاّلب 
والصحافّيين الى جانب أعضاء اللجنة 

مة.
ّ
المنظ

ص عن 
ّ
افتتح المؤتمر بعرض ملخ

النسخة الماضية من المهرجان قبل 
أن ترّحب مسؤولة العالقات الدولّية 
مة هند شعبان 

ّ
لمنظ ا للجنة  ا في 

بالحضور وتعطي لمحة عن مراحل 
تلقي طلبات االشتراك والتنسيق مع 

المشاركين، ثّم تحّدث رئيس اللجنة 
مة م��ارون خ��وري عن أهمّية 

ّ
المنظ

المهرجان من النواحي الرياضية 
 بعمل 

ً
والسياحّية والثقافّية منّوها

يجي  لمتطّوعين من ط��اّلب وخّر ا
 على تنظيم هذا 

ً
الجامعة ومؤكدا

 ع��ام مهما كانت 
ّ

المهرجان ك��ل
الظروف في لبنان ومحيطه. 

كما أشار خوري الى أّن المهرجان 
لمنطقة  ا في  نوعه  من  فريد  هو 
 عام نحو 

ّ
والعالم فهو يستقطب كل

1000 رياضي من مختلف جامعات 
المنطقة.

مة 
ّ
د خوري أّن اللجنة المنظ

ّ
وأك

 
ّ

ملتزمة بالعمل مع نخبة من حكام كل
 على ابراز صورة متطّورة 

ً
لعبة حرصا

للرياضة اللبنانية.

 رعاة المهرجان 
ً
وختم خوري شاكرا

والصحافة الرياضية المحلّية واألمن 
العام اللبناني لدعمهم المهرجان.

رفع العهد رصيده الى 42 نقطة 
في المركز االول بفارق 4 نقاط عن 
الصفاء الثاني، هذا الفارق قد يصبح 
نقطة واحدة في حال فوز الصفاء 
اليوم على الراسينغ مع العلم ان 
للعهد مباراة مؤجلة من المرحلة 
الماضية امام االخاء االهلي عاليه. 
من جهته رفع المبرة رصيده الى 31 

وبقي في المركز الخامس.
تفوق العهد على منافسه في 
ال��ش��وط االول وان��ه��اه لمصلحته 
1-صفر، اال ان ابناء المدرب السوداني 
اسامة صقر لم يستسلموا ونجحوا 
في تسجيل ه��دف التعادل في 

للقب  ا م��ل  ح��ا لكن   84 لدقيقة  ا
استعاد زمام المبادرة وسجل قبل 
النهاية بدقيقتين لكنه فشل في 
المحافظة على الهدف بسبب وجود 
العب ذي خبرة اسمه غسان شويخ 

الذي عادل لفريقه من جديد .
في الدقيقة 14 لعب حسن مزهر 
ك��رة بالعرض ال��ى داخ��ل منطقة 
رها كروت الى محمود 

ّ
الجزاء حض

العلي الذي تابعها ارضية الى يمين 
الحارس )1-صفر( للعهد.

وفي الدقيقة 84 نفذ علي االتات 
ضربة ركنية من على يمين الحارس 
حولها البرازيلي ج��ورج دا سيلفا 

برأسه الى يسار الحارس )1-1(.
وبعد 4 دقائق مرر عباس عطوي 
كرة امامية الى حسن معتوق الذي 
كسر مصيدة التسلل وانفرد واودع 
الكرة ارضية الى يسار الحارس )2-

1( للعهد.
93 ضربة حرة  الدقيقة  وف��ي 
مباشرة من على مشارف منطقة 
الجزاء نفذها غسان شويخ ارضية 

الى يسار الحارس )2-2(.
قاد المباراة الحكم االتحادي بشير 
اواسه وعاونه الدولي مصطفى بواب 
واالتحادي حسين فرج واالتحادي 

الرابع حسين ابو يحيى.

صدى البلد

افتتح المؤتمر بعرض 

ص عن النسخة 
ّ

ملخ

الماضية من المهرجان

 على الرحيل
ً
رفاق شادي مراد يصلون 40 يوما

تعادل المبرة والعهد 2-2مؤتمر صحافي لمهرجان بيروت الرياضي الجامعي

مة لمهرجان بيروت الرياضي الجامعي 
ّ
عقدت اللجنة المنظ

ية الهندسة في جامعة القديس يوسف 
ّ
 في كل

ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

أعلنت في خالله عن آخر التحضيرات وبرنامج المسابقات قبل 
أسبوع من انطالق المهرجان.

اش��ع��ل ف��ري��ق المبرة 
المنافسة على لقب بطولة 
لبنان للدرجة االولى في 
كرة القدم قبل اربع مراحل 
من النهاية بعدما تعادل 
مع العهد المتصدر 2-2 
الذي  لمثير  ا ء  للقا ا في 
جمعهما امس على ملعب 
ن  شمعو كميل  ينة  مد
ال��ري��اض��ي��ة ف���ي إط���ار 

مباريات المرحلة 18.

بالل زين

¶ اللجنة المنظمة للمهرجان في صورة تذكارية بعد المؤتمر الصحافي  البلد

حسين بيضون ¶ هدف العهد االول في مرمى المبرة  
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 على 
ً
والسورّية، وبدا التعب واضحا

الفرق األوروبّية. 
كما بان المنتخب اللبناني تحت 

 والمشارك بهدف االعداد 
ً
16 عاما

واالحتكاك بأبهى صوره.
 »أّم المعارك« فجاءت في كرة 

ّ
أما

القدم للصاالت للرجال والسّيدات. 
فعند السّيدات وبعد مباريات قوّية 

افتتاح حاشد لمهرجان بيروت الجامعي 2011 األنوار يتقّدم 2-0 والقلمون 0-1

»طائرة« المنتخبات المدرسية للقلمون

انطلقت المنافسات في 11 لعبة في مهرجان بيروت الرياضي 
مه جامعة القديس يوسف للمّرة الثانية 

ّ
الجامعي 2011 التي تنظ

على التوالي بنجاح كبير وتستمّر المنافسات بمشاركة 28 جامعة 
ى مساء اليوم.

ّ
من لبنان والعالم حت

صدى البلد

صدى البلد

من مباراة الجامعتين األميركيتين في بيروت وفي الشارقة في كرة القدم بروفوتو

¶ فريق جامعة كونستانزا المانيا في كرة اليد  البلد

بروفوتو ¶ تتويج فريق القلمون ويبدو همام واعضاء االتحاد  

في منافسات كرة اليد للرجال 
فازت جامعة اليرموك - األردن على 
جامعة بيروت العربّية وجامعة سّيدة 
 
ً
منافسا لتفرض نفسها  ة  للويز ا
، فيما فازت جامعة كونستانزا 

ً
قوّيا

- ألمانيا على الجامعة األميركّية 
للعلوم والتكنولوجيا، والقديس 
لعربّية. كما فازت  ا يوسف على 
لبنانّية األميركّية على  ا الجامعة 

العلوم والتكنولوجيا.
وفي الكرة الطائرة للرجال، برز 
 الى 

ً
 عنيدا

ً
الفريق القبرصي منافسا

جانب القديس يوسف واألنطوني 
سمت منافسات 

ّ
– بعبدا، فيما ات

ة للرجال بالمستوى العالي 
ّ
كرة السل

وص��راع ق��وّي بين الفرق اللبنانّية 

ب��ات االن���وار - الجديدة على 
بعد خطوة واحدة من التأهل الى 
ة  لكر ا في  لبنان  بطولة  نهائي 
الطائرة، بفوزه على باط 3-1 في 
ثانية مبارياتهما ضمن »الفاينال 

فور« والتي اقيمت في غزير.
بهذا الفوز تقدم االنوار حامل 
2-صفر من اص��ل خمس  اللقب 
مباريات، وب��ات بحاجة ال��ى فوز 

 أن المباراة 
ً
واح��د ليتأهل، علما

 )الساعة 
ً
الثالثة بينهما ستقام غدا

17.30( على ملعب مجمع ميشال 
المر.

وجاءت االشواط 25-17 و21-25 
و21-25 و14-25.

وفي ثاني نصف نهائي، فاز 
القلمون على الزهراء 3-صفر )25-
18 و25-23 و25-18( على ملعب 
نورث هافن، وتقدم الفائز 1-صفر 

من اصل 5 مباريات.

وحماسّية، حجز الفريقان الروسي 
واالسباني بطاقتيهما الى الدور 
نصف النهائي الى جانب الفريق 

المضيف.
وعند الرجال بدت المباريات نارّية 
مع تفّوق لبناني في المراحل األولى.
وفي كرة الطاولة جاءت السيطرة 
لبنانّية كما احتكر الفريق الجزائري 

ميدالّيات سباق الضاحية. 
وتستكمل منافسات السباحة 
والشطرنج وباقي األلعاب حّتى مساء 
اليوم مع حفل الختام في الساعة 

الثامنة والنصف.
وقبيل نهاية منافسات اليوم 
لقديس  ا افتتحت جامعة  ل  ألّو ا
 المهرجان بحضور 

ً
يوسف رسمّيا

حاد الجامعات القاضي 
ّ
رئيس ات

نصري لّحود وأمين عام الجامعة 
المضيفة ورؤساء الوفود المشاركة 

وأكثر من 400 مشارك. 
 على 

ً
وجاء حفل االفتتاح نموذجيا

طريقة افتتاح األلعاب األولمبّية 
فدخلت الشعلة بعد عرض مصّور 
لمراحل التحضير للمهرجان واختتم 

بقسم الاعبين.

 
ً

حيدر.

 
ً
جاء حفل االفتتاح نموذجيا

على طريقة افتتاح

 األلعاب األولمبّية 
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ورشة تدريب في قصر العدل

المتن، وكنيسة “مار 
عبدا” في رومية المتن، 
علما انه االعتداء الثالث 

عليها، وكنيسة ودير 
“القديسة تريزيا” في 

القليعات - كسروان، 
وكنيسة حبالين في 
منطقة جبيل، ومزار 

للسيدة العذراء في عين 
إبل، وكنيسة السريان 
في زحلة التي كان من 
نصيبها عبوة ثقيلة”، 
واستغرب “التغطية 

االعالمية الخجولة التي 
خصصها عدد قليل 

من الوسائل االعالمية 
اللبنانية ، في مقابل 

الصمت الكثيف 
والعريض في معظم 

وسائل االعالم المحلية 
والخارجية”.

الرئيس برنار شويري  لنبطية  ا
وممثل مؤسسة فريدرش ايبرت 
سمير فرح ومدير المشاريع في 
جمعية شيلد سامر حيدر حيث 
اهمية هذه  على  كيد  لتأ ا ت��م 
ال��ورش��ات وفعاليتها في اطار 
ترميم قصر  م��ع  يبدأ  مل  متكا
العدل مرورا بأرشفة دائرة التنفيذ 
وصوال الى مكننة كاملة األمر الذي 
دية  تأ على  لموظفين  ا عد  يسا
مهامهم بشكل افضل واس��رع 
ما ينعكس على المتقاضين في 
المحافظة والفعاليات الرسمية 

وغير الرسمية.

¶ تم التأكيد من الجميع على أهمية هذه الدورات  البلد

¶ ضيا

بعد االنطالقة القوّية للمباريات 
الجمعة والسبت تتابعت المباريات 
ئّية  لنها ا ئّية ونصف  لنها ا ب��ع  ر
والنهائّية األحد بحضور جماهيري 

الفت. 
وف��ي ال��ن��ت��ائ��ج، حسم الفريق 
السوري من الجامعة الدولّية للعلوم 
ة 

ّ
السل لتكنولوجيا معركة كرة  وا

للرجال الماراتونّية بفوزه في نصف 
النهائي على جامعة بلغراد الصربّية 
وفي النهائي على الجامعة اللبنانّية 

األميركّية جبيل. 
لفرق  ا لقت  تأ لّسيدات  ا وعند 
اللبنانّية فجاء النهائي محليا حسمه 
فريق جامعة الروح القدس الكسليك 

بفوزه على القديس يوسف. 
وفي كرة القدم للصاالت للسّيدات 
فاز في نصف النهائي فريق جامعة 
سان بيترسبورغ الروسي على فريق 

جامعة ايسادي االسباني 3-1 قبل 
أن يحرز اللقب على حساب جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��ي النهائي 

الصاخب 2-3. 
وفي كرة الصاالت للرجال الّتي 
سيطرت عليها الفرق اللبنانّية فازت 
AUL باللقب على حساب  جامعة 

الجامعة المضيفة. 
ّم��ا في الكرة الطائرة للرجال  أ
ففازت جامعة القديس يوسف على 
جامعة المتوّسط الشرقّية من قبرص 
ق فيها 

ّ
2-1 بعد مباراة حماسّية تأل

جورج الحلبي من القديس يوسف.
ليرموك  ا وحسم فريق جامعة 
من األردن معركة كرة اليد بفوزه 
على جامعة كونستانز األلمانّية 

والجامعة اللبنانية األميركّية بيروت 
في النهائي. 

وفي األلعاب الفردّية سيطرت 
ئر ففازت بمعظم سباقات  لجزا ا

السباحة للرجال والسّيدات، كما 
فازت قي منافسات الشطرنج وألعاب 
القوى فيما كانت لعبة كرة الطاولة 

بقة  ومسا نيين  للبنا ا نصيب  من 
االسئلة الرياضّية من نصيب األلمان.
واخ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة القديس 
يوسف المهرجان بتوزيع الكؤوس 
والميداليات على الفائزين كما وعد 
رئيس اللجنة المنظمة مارون الخوري 
بتنظيم النسخة الثالة للمهرجان 
2012 وكشف عن نّية  في آذار 
ح��دى  ا فة  استضا ف��ي  لجامعة  ا

نسخات بطوالت العالم في لبنان.
يذكر أّن البعثات كانت تلعب 
المباريات ثّم تقوم برحالت سياحّية 
مين الى سهرات 

ّ
وتلبّي دعوة المنظ

راقصة وتقليدّية وهو ما زاد من 
قيمة المهرجان اذ أضاف إلى الطابع 

.
ً
 وثقافيا

ً
 سياحيا

ً
الرياضي طابعا

صدى البلد

شمل المهرجان 11 لعبة 

اتسمت بالمنافسة القوية 

والروح الرياضية

ختام ناجح لمهرجان بيروت الرياضي الجامعي الثاني

ب��ع��د ث��الث��ة أي���ام من 
11 لعبة  المباريات في 
اتسمت بالمنافسة القوية 
والروح الرياضية العالية 
ب��ق��ي��ادة نخبة م��ن أه��ّم 
حاديين 

ّ
حكام لبنان االت

وال��دول��ي��ي��ن، اختتمت 
جامعة القديس يوسف 
مهرجان بيروت الرياضي 
 2011 الجامعي الثاني 

بنجاح كبير.

البلد ¶ فريق جامعة سان بيترسبورغ بطل الفوتسال  

Reuters  ويلكشاير يسجل ضربة الجزاء في مرمى المانيا ¶
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