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فرق “القديس يوسف” في بطولة فالنسيا الدولية

تستعد الفرق الرياضية لجامعة 
ركة في  للمشا لقديس يوسف  ا
بطولة فالنسيا الدولّية للجامعات 
احدى أهّم بطوالت الباناتلون الدولي 
لطاّلب الجامعات في العالم بين 20 

و26 تشرين الثاني الجاري.
وتشارك جامعة القديس يوسف 
في كل المسابقات آملة الفوز ب� 
“الشالنج كاب” وهو لقب يعطى 
للبعثة أو الجامعة التي تجمع فرقها 
أكبر عدد من النقاط من مختلف 

مشاركاتها.
وستكون فرق جامعة القديس 
ي��وس��ف وه���ي: ف��رق ك��رة السلة 
للسيدات بقيادة المدّرب الوطني 
يق  فر و با  سا يك  تر با م  لمخضر ا

ة للرجال بقيادة المدّرب 
ّ
كرة السل

الوطني أيضا أنطوان كارا وفريق 
الكرة الطائرة للرجال بقيادة جوني 
اللقيس وف��ري��ق ال��ك��رة الطائرة 
فتى  سهيل  ة  د بقيا ت  ا للسيد
وفريق كرة القدم للصاالت للرجال 
والسيدات وفريق كرة القدم للرجال 
بقيادة مارون الخوري وجوزي دميان 
وع��الء دي��اب وفريق كرة المضرب 
للرجال والسيدات بقيادة المدرب 
جورج السويدي وفريق كرة الطاولة 
للرجال والسيدات بقيادة المدرب 
روني دكاش في مهّمة صعبة بعدما 
د مشاركة جامعات بلغراد القوّية 

ّ
تأك

وجامعات ايطاليا وفرنسا وكرواتيا 
وسويسرا وألمانيا وبلغاريا ورومانيا 
وروسيا وع��دد كبير من جامعات 
مدريد وبرشلونة وغرانادا وفالنسيا 

االسبانّية.

وكانت ف��رق القديس يوسف 
 حّتى 

ً
ب��دأت استعداداتها باكرا

قبل انطالق العام الدراسي فانخرط 
الالعبون في معسكرات تدريبّية 
ل��ف��رق المشاركة  ا فيما ت��خ��وض 
لصعيد  ا على  يبّية  تجر يات  ر مبا
ي قبيل المغادرة الى اسبانيا.

ّ
المحل

للبعثة مشاهدة  كما سيتثّنى 
واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال 
أوروبا بين العمالق األلماني بايرن 
ميونيخ والفريق االسباني العنيد 
فالنسيا في الميستايا الجديد مساء 

20 تشرين الثاني.
لبعثة  ا  رئيس 

ً
أيضا ويشارك 

مارون الخوري في أعمال الجمعّية 
ل��ب��ط��والت  ا لي 

ّ
ل��ع��م��وم��ّي��ة لممث ا

لى  ا لمنضّمة  ا لدولّية  ا لجامعّية  ا
شبكة بطوالت الباناتلون الدولي 

لطاّلب الجامعات.

لعمومية  ا لجمعية  ا نعقدت  ا
لالتحاد اللبناني لليخوت في مقر 
االت��ح��اد بناء على دع��وة مسبقة 
وموجهة لألصول وبحضور مندوبي 
األن��دي��ة ال��س��ادة س��ام��ي نحاس 
)سبورتينغ كلوب( والكومودور 
ادم��ون شاغوري )يوتينغ كلوب( 
وفؤاد خوري )نادي القديس جورج( 
)جمعية  فقيه  محمد  لقنصل  ا و

)جمعية  لم  بيع سا ور لمونس(  ا
النادي اللبناني لليخوت( وأنطوان 
طنوس )هوليداي بيتش مارينا 
يخت كلوب( وأرسالن سنو )النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة(.
وأب��ل��غ ش���اغ���وري ال��ح��اض��ري��ن 
بمضمون القرار الصادر عن قاضي 
األمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 
2012/10/29 والقاضي بمنع اجراء 
انتخابات االتحاد لمدة اسبوعين، 
وقد رفض الحاضرون ما ورد فيه من 
.
ً
مغالطات ورفضوه شكاًل ومضمونا

كما قرر المجتمعون باالجماع 
تفويض رئيس االت��ح��اد اتخاذ 
ال��خ��ط��وات القانونية واالداري���ة 
األم���ور  ع����ادة  إ لمناسبة بغية  ا
 15 ال��ى نصابها، وتحديد تاريخ
ل��ج��اري كموعد  ا لثاني  ا تشرين 
جديد إلج��راء االنتخابات وإب��الغ 
وزارة الشباب والرياضة بمضمون 
هذا القرار وتأليف لجنة مصغرة 
السر  لرئيس وأمين  ا مؤلفة من 
وأمين الصندوق لمتابعة األمور 

المستجدة.
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