
الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

فرق جامعة القديس يوسف الى “أوروفالنسيا”

قبيل الوصول الى فالنسيا مساء 
اليوم تلعب فرق جامعة القديس 
يوسف مباريات تحضيرية ودية 
في العاصمة االيطالية روم��ا ثم 
في العاصمة االسبانية مدريد كما 
سيزور الطالب ملعبي األولمبيكو 
وسنتياغو برنابيو الشهيرين فيما 
ع��ددا من  لبعثة  ا يلتقي رئيس 
مدراء الرياضة في جامعات أوروبية 
يج  و لتر ا و لمستقبلي  ا ن  و للتعا
لمهرجان بيروت الرياضي الجامعي 
2012 الذي تنظمه جامعة القديس 
يوسف من 15 الى 19 آذار المقبل.

لقديس  ا ة جامعة  ر دا ا نت  كا
يوسف قصدت زيارة روما ومدريد 
قبل فالنسيا لما للمباريات الودية 
من أهمية والعطاء الالعبين الوقت 
الكافي للتأقلم مع األجواء األوروبية.
تشارك جامعة القديس يوسف 
ف��ي أل��ع��اب ك��رة ال��ق��دم للصاالت 
للرجال وال��س��ي��دات وك��رة السلة 
للرجال والسيدات والكرة الطائرة 
للرجال والسيدات وكرة المضرب 
للرجال والسيدات وستكون آمال 

جامعة القديس يوسف الممثل 
الوحيد للبنان بين 46 جامعة من 
قة على جمع اكبر عدد 

ّ
18 دولة، معل

من النقاط للظفر بالشالنج كاب وهو 
كأس البطولة.

وس��ي��ك��ون ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم 
للصاالت المرشح األكبر لجمع النقاط 
 إلى ان فريق الجامعة يحتل 

ً
نظرا

المركز الخامس في الدوري اللبناني 
العام للدرجة األولى لكن المهمة لن 
تكون سهلة بغياب نجم الفريق 
كريم ابو زيد المنشغل مع المنتخب 
كما ستكون الفرق االسبانية خصما 
 لما لهذه اللعبة من شعبية 

ً
صعبا

ومستوى ع��ال ف��ي اسبانيا. ولن 
تكون مهمة فريق السيدات سهلة 

بوجود فرق صربيا وايطاليا والمانيا 
ع ان تكون المنافسات 

ّ
فيما يتوق

قوية ف��ي ك��رة السلة للرجال اذ 
من  نخبة  ني  للبنا ا لفريق  ا يضّم 
نجوم اللعبة الصاعدين. وسيحاول 
غم  ر لمنافسة  ا ت  لسيدا ا فريق 
غياب اكثرية العباته النشغالهم 
مع انديتهم. وستكون فرق رجال 
وسيدات الكرة الطائرة والمضرب 
على اتم استعداد للمنافسة على 

المراكز األولى.
 
ً
65 شخصا لبعثة من  ا تتالف 
بين اداري ومدرب ومعالج فيزيائي 
والعب ومن أبرز المشاركين نائب 
رئيس الجامعة الدكتورهنري عويط 

وامين عام الجامعة فؤاد مارون.

م تعديالت 
ّ
اجرى الفريق المنظ

على مجريات السباق الذي اختلف 
عن السباق األّول، فبات 4 من اصل 
 إلى 

ً
5 متسابقين يتأهلون إستنادا

التجارب إلى  توقيتهم في جولة 
الجولة الثانية.

لسباق بمشاركة وجوه  ا وتمّيز 
بنانّية 

ّ
معروفة في رياضة السيارات الل

كبول خوند وشادي شحاده وريشارد 
له عرض لل� 

ّ
ابراهيم وغيرهم، وتخل

“هوبي ماكس” مع المشترك الشاب 
جوي حاج.

وبعد انتهاء الجولة األول��ى من 
السباقات، انطلقت الجولة الثانية 
 لتقارب المستويات 

ً
بحماٍس نظرا

 بين الفئة العمرّية للشباب 
ً
خصوصا

��دوا م��ّرة أخ��رى مع “متني 
ّ
الذين أك

راسينغ تيم” على أهمّية النهوض 

بمستوى رياضة الكارتينغ لما فيه 
خير لرياضة السيارات اللبنانّية...

 
ّ

وفي الجولة الثالثة تنافس كل
من “رونالد عّبود وفراس حلو وجوي 
حاج وفؤاد هبر وأسامة غصن، وتأّهل 
لد  رونا م��ن   

ّ
ئّية ك��ل لنها ا للجولة 

وفراس لمنافسة ميشال زغيب وغارو 
كريكوريان، اللذين تنافسا مع صالح 
الصايغ وشادي أبو عاصي وبول خوند.
انتهى السباق بفوز رونالد عّبود 
بالمرتبة األول���ى ام��ام ف��راس حلو 

وميشال زغيب 

م الجوائز 
ّ
وق��دم الفريق المنظ

للفائزين، وجائزة أفضل توقيت في 
التجارب الرسمّية للفائز رونالد عّبود، 
بناني 

ّ
وجائزة تقديرّية للسائق الل

مايكل ع��ازار كتقدير من “متني 
راسينغ تيم” لمشاركاته الدولّية 

التي ترفع اسم لبنان في الخارج.
وش��ك��ر “متني راس��ي��ن��غ تيم” 
 الذين يدعمون نشاطاته وهم: 

ّ
كل

 Spoilerو Class Sportو IMARA
 Carو Velles Hostessesو Center
.Tastyو Dunkin Donuts و Medic

الجمعية  أخ����ذت ق��ض��ي��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ن��ادي الحكمة 
 مختلفة 

ً
الرياضي بيروت ابعادا

في المدة االخيرة، بحيث يتأرجح 
عدد اعضاء هذه الجمعية بين 
 بعد 

ً
 جديدا

ً
137 عضوا قبول 

دفعهم بدالت االشتراك المالية 
السنوية، وقبولهم من قبل وزارة 

الشباب والرياضة وإدراج اسمائهم 
في الئحة االعضاء، ثم ص��دور قرار 
عن قاضي االم��ور المستعجلة في 
انتسابهم  وق��ف مفاعيل  ا لمتن  ا
 ، بهم نتسا ا يقبل  و ليعود   

ً
قتا مو

 ال��غ��اء انتسابهم بقرار 
ً
ث��م اخ��ي��را

قضائي إداري، يقول البعض انه تم 
استئنافه واستصدار قرار جديد يعيد 

انتسابهم..!
من هم االعضاء “المنتسبين” ثم 
“المبعدين” عن الجمعية العمومية 
للنادي االخضر، وهل تستمر لعبة 
“القط والفأر” معهم وهل سيستمر 

سكوتهم عن التالعب بهم؟
سؤال ستجيب عنه االيام القليلة 
المقبلة، وتنشر “صدى البلد” اسماء 
االعضاء ال� 137 الذين انتسبوا بتاريخ 

25-6-2010 كاآلتي:
ج��اك ال��ي��اس اب��راه��ي��م، نانسي 
ابراهيم رش���وان، الكسندر ميالد 
اسكندر، ج��ورج يوسف االميوني، 
يوسف تادروس الباشا، اندرو سايد 
الباشا، جوسلين رومانوس البايع،لميتا 
روي غطاس  لجعيتاني،  ا سيمون 
الحاصباني، ايليان جورج الحالوت، 
يوسف خليل الحلبي، ايلي غطاس 
الخوري، حنا قزحيا الخوري، ناجي 
روجيه الدارجاني، ماري نويل انطون 
الدفوني، منال ان��ط��وان الدكاش، 
ادي حنا ال��دوي��ه��ي، ط��الل محسن 
الدويهي، جان يوسف الرهبان، حنا 
ذاكي الشدياق، رامي سمير الشدياق، 
نعمة بهيج الصعوب، بسام سامي 
الصليبي، ناتالي ج��ورج العيراني، 
بولس الغزال معوض، شهوان الغزال 

م�����ك�����رم م��ع��وض، 
ان���ط���ون���ي���و سامي الفتى، 

انطون القارح، عبد اللطيف محمد 
القحف، االن جوزيف القدوم، طارق 
الياس المقدسي، رانيا انطانوس 
المقدسي، تراز جورج المكاري،جورج 
سايد المكاري، جورج يوسف المكاري، 
س��اي��د ي��وس��ف ال��م��ك��اري، غسان 
يوسف المكاري، جوليانا جرجس 
الملحم، ومارك ادوار المورق، ليليان 
جرجس النجار، وديع سمير الياس، 
جرجس عبدالله الياس، كالرا كمال 
ابو انطون، جويل ابراهيم ابو رجيلي، 
حكمت امل ابو زي��د، ناجي امل ابو 
زيد، عبير يوسف ابي زيد، رجا امين 
ابو ملحم، محمد علي ابو ملحم، االن 
ف��ؤاد ابو منصور، منال بطرس ابي 
راشد ،سارة الياس ابي كنعان، بيار 
ش��ح��ادة اب��ي ن���ادر، ان��ط��ون انطوان 
اسمر،منى سعيد انطونيوس، ايلي 
ديكران اوهانيان، غريس ايلي بدر، 
ماري روبير بدروسيان، جبرايل جرجي 
بشارة، بيار جوزيف بشعالني، جانين 
جوزيف بشعالني، شانتال مروان 
بشعالني، مادلين انطوان بطرس، 
حليم انطوان بو ج��ودة، ايليا حليم 
بو زي��د، جوزيف طانيوس بو زيد، 
ف��ادي ال��ي��اس ب��و منصور، طانوس 
الياس بو منصور، الياس سليم بو 
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بعثة القديس يوسف بعد خروجها من مطار روما البلد

صدى البلد

صدى البلد

نظم فريق “متني راسينغ تيم” 

السباق الثاني للكارتينغ على 

حلبة “المونتفردي” بمشاركة 27 

 متسابق 
ّ

، حيث أجرى كل
ً
سائقا

جولة التجارب الرسمّية التي 

حّددت مركز انطالقه في جوالت 

.
ً
السباق الحقا

غادرت بعثة جامعة القديس 

يوسف الرياضية الى روما 

فمدريد ثم فالنسيا االسبانيتين 

للمشاركة في النسخة الرابعة 

من بطولة أوروفالنسيا الدولية 

للجامعات.
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