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 نشاطات قطاع جنوب الليطاني: -1
 اتمالحظ المكان التوقيت التاريخ نوع النشاط الفرق المتبارية

× السابع  ةلواء المشا
  سهل بالط   10.00 13/11/2017 كرة السلة الكتيبة الهندية

× السابع  ةلواء المشا
 الكتيبة الهندية

كرة القدم للصاالت )ميني 
  سهل بالط   10.00 17/11/2017 فوتبول(

× فوج التدخل الخامس 
وحدة إحتياط قائد القوى 

FCR 

كرة القدم للصاالت )ميني 
 ل(فوتبو 

  دير كيفا  7.00 24/11/2017

× لواء المشاة الخامس 
وحدة احتياط قائد القوى 

FCR 
  دير كيفا 7.00 24/11/2017 الكرة الطائرة

 
 نشاطات المركز العالي للرياضة العسكرية:  -2

 مالحظات المكان الفرق المتنافسة الساعة  التاريخ اللعبة 

 21.00 14/11/2017 كرة السلة
فريق × لبناني فريق الجيش ال

 الجامعة اللبنانية الكندية
ملعب الجامعة اللبنانية 

 كسروان( –الكندية )عينطورة 
 

كرة السلة 
(3×3) 

18/11/2017 8.00 

العبو × فريق الجيش اللبناني 
األندية والجمعيات الرياضية 

المنضوية ضمن اإلتحاد اللبناني 
 لكرة السلة

مجمع الرئيس العماد إميل 
 العسكري  لحود الرياضي

 

 17.00 18/11/2017 كرة السلة

الفائز × فريق الجيش اللبناني 
من المباريات المتهيدية بين 
الجامعات )جامعة المنار، 

، LAUجامعة البلمند، جامعة 
 جامعة بيروت العربية(

ملعب مجمع األرز التربوي 
لبنان  –في وسط المنية 

 الشمالي قرب جسر المشاة

 

النادي × فريق الجيش اللبناني  9.00 19/11/2017 كرة الطاولة
 برجا –الثقافي اإلجتماعي 

 –النادي الثقافي اإلجتماعي 
قبل  –برجا )حي الجامع 
 مدخل الجبانة(
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نادي × فريق الجيش اللبناني  10.00 19/11/2017 جودو
 المون السال

مجمع  الرئيس العماد إميل 
 لحود الرياضي العسكري 

 

كرة القدم 
 المصغرة

فريق × فريق الجيش اللبناني 10.00 21/11/2017
 السفير ةثانوي

ملعب ثانوية السفير )الغازية 
 قضاء الزهراني(

 

نادي × فريق الجيش اللبناني  15.00 24/11/2017 كرة القدم
 فلسطين تجمعنا

  ملعب صيدا البلدي

دراجات 
 هوائية

26/11/2017 8.00 

فريق الجيش اللبناني وجمعية 
polyliban عبو األندية وال

والجمعيات الرياضية المنضوية 
ضمن اإلتحاد اللبناني للدراجات 

 الهوائية.

انطالقًا من ساحة الشهداء، 
الجميزة شارع غورو مار 

مخائيل، برج حمود، اشرفية 
الحكمة، التباريس، الحمرا 

شارع مصرف لبنان، المنارة، 
الروشة، الرملة البيضا، وطى 
 المصيطبة، الكوال، كورنيش
المزرعة، صبرا )حاجز 
الجيش(، الطيونة، عين 

الرمانة، فرن الشباك، بدارو، 
الطيونة وصواًل إلى ساحة 

الشهداء حيث نقطة 
 الوصول.

 

 11.00 28/11/2017 كرة اليد
فوج × فريق الجيش اللبناني 

 إطفاء مدينة بيروت
مجّمع الرئيس العماد إميل 
 لحود الرياضي العسكري 

 

توزيع 
الميداليات 

على 
 الفائزين

28/11/2017 11.30 

توزيع الميداليات على الفائزين 
في مباراة كرة اليد، وللفائزين في 

المراكز الثالث األولى في 
  .الجيش تبطوال

مجّمع الرئيس العماد إميل 
 لحود الرياضي العسكري.

 

 


