
لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

26
2950العدد    2012-08-10 الجمعة   

بطولة لبنان في دق الجرس 2012نتائج اإلناث في سباحة ATCL الداخلية

بعثة جامعة القديس يوسف إلى بلغاريا

ّ

لقديس  ا معة  جا فريق  يلعب 
دة  بقيا ت  لسيدا ا ة 

ّ
لسل يوسف 

ال��م��دّرب ال��وط��ّن��ي ب��ات��ري��ك سابا 
يعاونه جيلبير صليبا مباراتين مع 
فريق شرنو م��ور أودي��س��وس أحد 
أبرز فرق الطليعة في دوري الدرجة 
األول��ى البلغارّية وال��ذي يضّم 3 
العبين دوليّين في صفوفه وذلك 
على ملعب هريستو بوريسوف في 

مدينة فارنا. 
كما يلتقي فريق جامعة القديس 

ي��وس��ف ل��ك��رة ال��ق��دم للصاالت 
للسّيدات مع فريق بافا القوّي في 
مباراتين وّديتين في 10 و12 آب 
فيما ب��دأ فريق ال��رج��ال معسكره 
الخميس 9 آب ويلتقي في 11و12 
و14 آب فريق شرنو مور مانيا بطل 
فارنا ووصيف الدوري البلغاري كما 
سيتابع جميع أعضاء البعثة مباريات 
ال��دوري التمهيدي ل��دوري أبطال 
أوروب��ا في الفوتسال )المجموعة 
السادسة( التي يستضيفها بطل 
بلغاريا في فارنا ويشارك فيها أبطال 

فنلندا وويلز والّسويد. 
وعلى هامش المباريات الودّية 

يلتقي رئيس البعثة اللبنانّية مع 
مدير الرياضة في جامعة صوفيا 
باالضافة ال��ى ع��دد من مسؤولي 
جامعات فارنا وصوفيا للبحث في 
سبل التعاون في اط��ار الرياضة 
لقديس  ا معة  جا بين  معّية  لجا ا
ي��وس��ف وج��ام��ع��ات بلغاريا كما 
نّية  مكا ا ن  لمجتمعو ا ل  و سيتنا
مشاركة أكبر عدد ممكن من جامعات 
بلغاريا في مهرجان بيروت الرياضي 
مه 

ّ
الجامعي العالمي الرابع الذي تنظ

جامعة القديس يوسف في آذار 
 .2013

 38 فة من 
ّ
لمؤل ا لبعثة  ا تعود 

 الى بيروت في 15 آب فيما 
ً
شخصا

تنطلق جامعة القديس يوسف من 
جديد الى مدينة بورغاس لتشارك 
في بطولة لوزينيتس الدولّية للكرة 
الطائرة الشاطئّية بين 5 و12 أيلول 

المقبل.

البعثة اللبنانية إلى بلغاريا  البلد

نظمت جمعية غولدن بادي 

الرياضية - الدكوانة، ولجنة التراث 

واالتحاد العربي للتراث والرياضات 

التقليدية الشعبية والفولكلور 

برئاسة مارون خليل بدعوة من 

غادرت بعثة جامعة القديس يوسف المؤلفة من فريقي كرة القدم 

ة للسيدات الى 
ّ
للصاالت )الفوتسال( للرجال والسّيدات، وفريق كرة السل

بلغاريا بدعوة من جامعة صوفيا لخوض مباريات ودّية مع نخبة من أندية 

ي. 
ّ
 للدوري المحل

ً
فارنا فيما يعسكر فريق الفوتسال للرجال استعدادا

صدى البلد


