
24                    jeudi 28 avril 2011Sport
Sport local Université Saint-Joseph

A Barcelone

L’Université Saint-Joseph 
disputera les épreuves 
de basket-ball, de futsal 
et d’aviron pour hommes 
et femmes.
L’USJ participe au tour-
noi pour la quatrième 
fois en y remportant la 
«Coupe du défi» en 2007 
et l’épreuve de basket-
ball pour hommes en 
2009.

joué des rencontres ami-
cales. Le tournoi des uni-
versités débute demain 
et prend fin le dimanche.
Après le tirage au sort, 
l’USJ s’est retrouvée 
dans un groupe de fer 
avec l’université Queens 
(Canada), Stockholm 
(Suède), Bocconi  (Italie) 
et Atlanta (Etats-Unis).

La délégation de l’USJ.

La délégation 
de l’Univer-

sité Saint-Joseph 
s’est rendue à 

Barcelone pour 
prendre part à la 

dixième édition 
du championnat 

«Euro Essade» 
des universités.

La compétition sera très 
rude cette année avec 
la participation de 25 
universités venues de 14 
pays. Ce sera la première 
fois que le Canada et les 
Etats-Unis prennent part 
au tournoi. Les autres 
équipes participantes 
sont : la Suède, l’Italie, 
l’Espagne, la France, le 
Danemark, l’Allemagne 

et la Suisse. L’Asie sera 
représentée exclusive-
ment par l’Université 
Saint-Joseph et l’univer-
sité Haigazian. 
L’équipe de basket-ball 
de l’USJ s’est préparée 
pour cet événement 
en disputant le cham-
pionnat Euro Ibiza. Les 
autres équipes de la dé-
légations ont également 

RUGBY
HENSON LICENCIÉ
L’histoire du RC Toulonnais et 
de Gavin Henson aura été de 
courte durée. Mis à pied une 
semaine pour «non respect du 
code de conduite fixé par le 
club», le fantasque joueur gal-
lois est licencié. Le trois quarts 
centre n’aura disputé que 
deux matches avec Toulon. Au-
teur d’un essai dans le Top 14, 
Henson espérait convaincre le 
sélectionneur gallois Warren 
Gatland de lui accorder une 
chance de disputer la Coupe 
du monde. Sa chance vient 
sans doute de passer. 

MICHALAK VA QUITTER 
LE STADE TOULOUSAIN
Frédéric Michalak devrait quit-
ter son club formateur à la fin 
de la saison pour s’engager 
avec une équipe australienne. 
Le joueur emblématique du 
Stade Toulousain l’annoncera 
officiellement mercredi. Le 
Stade Toulousain a proposé à 
Michalak, en fin de contrat, 
de prolonger comme demi 
de mêlée alors que l’interna-
tional aux 54 sélections veut 
absolument évoluer au poste 
de demi d’ouverture. Selon le 
bihebdomadaire Midi Olym-
pique, il signera dans le club 
australien des New South 
Wales Waratahs, basé à Syd-
ney, actuellement 7e du Super 
15,, une compétition qu’il a 
déjà disputée en 2007-2008 
avec l’équipe sud-africaine des  
Natal Sharks.

En bref
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ولفت سعيد إلى أّن «فريق 14 
آذار قال منذ شهرين بأنه ال يريد 
المشاركة في حكومة تكّرس وجود 
السالح وتواجه المحكمة الدولية 
على الــرغــم مــن التسهيل الــذي 
 من أّن 

ً
قّدمه هذا الفريق ورغم أيضا

فريق واحد يشكل الحكومة وما زال 
يقول إّن توزيع الحقائب هو الذي 
 
ً
يعيق تشكيل الحكومة»، مشيرا

إلى أّن «الرئيس نبيه بّري ربط أمس 
موضوع تشكيل الحكومة بالموضوع 
 
ً
الــســوري وهــذا شــيء خطير جدا

، وهذا إقحام لشؤوننا الداخلية 
ً
جدا

ــســوري وهــو شيء  بــالــمــوضــوع ال

حة  لسا ا على   
ً
يــضــا أ وتنعكس 

اللبنانية، نحن بأمّس الحاجة إلى 
تشكيل حكومة، وهنا يظهر العجز 
نتيجة  ر»  ذا آ  8 » لفريق  لكامل  ا
اإلنهيار السياسي الذي يصيب 
هذا الفريق لعدم تشكيل الحكومة، 
في حين يبقى الفريق السياسي 
 
ً
ـــذي يحمل مشروعا ل ا لــوحــيــد  ا

 إلنقاذ لبنان هو فريق «14 
ً
سياسيا

آذار» وهو يؤكد بأّن الحل هو العودة 
إلى الدولة بشروط الدولة في لبنان 
وبالتالي وضع حّد لفلتان السالح 
غير الشرعي، الــذي هو وراء كل 
المخالفات المطروحة على مستوى 
لبنان، على صعيد تشكيل الحكومة 
ومخالفات البناء وكل ما يحصل، إذ 
هو نتيجة الفلتان األمني والسالح 

غير الشرعي».
هذا، وشّدد سعيد على أّن «فريق 
14 آذار وحــده يمتلك المشروع 
السياسي الواضح من أجل إنقاذ 
بــاإلضــافــة إلى  لبنان وحمايته، 
 – اإلسالمية  لوطنية  ا بة  ر لمقا ا

 سعيد : «8 آذار» عاجز عن 

تشكيل الحكومة ويعاني 

 
ً
 كبيرا

ً
 سياسيا

ً
انهيارا

عرض نقيب تجار مال القَبان 
إرسالن سنو مع وزير اإلقتصاد 

والتجارة في حكومة تصريف 
األعمال محمد الصفدي لهواجس 

أصحاب المطاحن والمشكالت 
التي تواجههم. كما بحث 

الصفدي مع عضو لجنة الشؤون 
الخارجية في البرلمان الفرنسي 

جان- لوك ريتزر في سبل تطوير 
العالقات التجارية بين البلدين.

هواجس أصحاب المطاحن

صدى البلد

تشارك جامعة القديس يوسف 
ة وكرة صاالت 

ّ
في ألعاب كرة السل

والكرة الطائرة والتجذيف للرجال 
والسّيدات. وهي المشاركة الرابعة 
لجامعة القديس يوسف في هذه 
البطولة، اذ كانت فازت بلقب البطولة 
"كأس التحّدي" في مجموع مختلف 
األلعاب العام 2007، وببطولة كرة 

ة للرجال العام 2009.
ّ
السل

وتّتسم النسخة العاشرة للبطولة 
باالثارة وقّوة التحّدي، اذ تشارك 
فيها 25 جامعة من 14 دولة، مع 
مشاركة فرق من الواليات المتحدة 
وكندا للمّرة األولى الى جانب الفرق 
األوروبّية التقليدّية من السويد، 
ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، الدنمارك، 
فيما  وغيرها.  ا  نيا، سويسر لما أ
لمشاركة اآلسيوية  ا ق��ت��ص��رت  ا
يوسف  لقديس  ا معتي  جا على 
ل 

ّ
وهايغازيان من لبنان، كما تمث

الجزائر قارة افريقيا.
وكانت ف��رق القديس يوسف 
 للتظاهرة العالمّية، 

ً
استعّدت جّيدا

اذ شارك فريق كرة الّسلة للرجال في 
بطولة "أورو ايبيزا" األوروبّية مطلع 

الشهر الجاري، كما انخرطت الفرق 
األخ��رى في معسكرات تدريبية 
 من المباريات الودية 

ً
وأجرت عددا

.
ً
محليا

 وتستمّر 
ً
وتنطلق البطولة غدا

حّتى االحد المقبل. وكانت قرعة 

الثنين  ا ق��د سحبت  لمنافسات  ا
الماضي في جامعة ايسادي في 
برشلونة وأوقعت ف��رق القديس 
يوسف في مجموعات حديدية 
م��ع ج��ام��ع��ات ك��وي��ن��ز م��ن ك��ن��دا، 
ستوكهولم من السويد، بكوني 
االيطالية، أتالنتا األميركية وغيرها.
فت بعثة القديس يوسف 

ّ
وتأل

 بين اداري والعب 
ً
من 55 شخصا

برئاسة م���ارون ال��خ��وري وقيادة 
المدّربين باتريك سابا وطوني كارا 
قيس للكرة 

ّ
ة، جوني الل

ّ
لكرة السل

الطائرة، زياد الّرجي لكرة الصاالت 
ورامي حطب للتجذيف كما يرافق 

البعثة 4 معالجين فيزيائيين.

بدعوة من االتحاد التركي للكونغ 
ف��و، غ��ادرت بعثة االت��ح��اد اللبناني 
للعبة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، 
للمشاركة في االلعاب العالمية االولى 
لفئة الصغار والتي تقام في العاصمة 

التركية أنقرة. 
رئيس  نائب  من  لبعثة  ا ف 

ّ
ل تتأ

االتحاد نعوم سعاده وامين السر بسام 
نهرا ومدرب المنتخب الصيني شين 
شاوين والالعبين.  وسيشارك المنتخب 
باالساليب المعتمدة من قبل االتحاد 
لتالية: االسلوب الشمالي  ا الدولي 

لية  الشما لقبضة  ا ل��ذي يتضمن  وا
الفارغة )شان شوان( والسيف الرفيع 
)جيان شو( والعصا الشمالية )غون 
شو(، واالسلوب الجنوبي الذي يتضمن 
القبضة الجنوبية الفارغة )نان شوان( 
والسيف العريض )داو شو ( والعصا 

الجنوبية )نان غون(.

تأهل فريق هوبس لمواليد 2000-
2001 إل��ى ال���دور نصف النهائي 
من دورة نادي هومنتمن برج حمود 
في كرة القدم، التي ينظمها على 
مالعبه بمشاركة فرق السالم - زغرتا، 
أكاديمية  تلتيكو،  أ نتركامبوس،  أ
بيروت لكرة القدم، م��اروس، هوبس 

وهومنتمن.
وحل هوبس في المركز األول في 
مجموعته بفوزه في الدور األول على 
1- صفر سجله  ب��ي��روت  أكاديمية 
ماكس عون، وعلى أتلتيكو 4-2 سجل 
لهوبس محمد غ��دار وماكس عون 
ومازن شعبان وفضل رحال، وتعادل 
1 وسجل لهوبس  -1 مع هومنتمن 

مصطفى بزري.

تشارك في النسخة الحالية 

من البطولة 25 جامعة 

من 14 دولة

صدى البلد

جامعة القديس يوسف الى برشلونة

هوبس الى نصف النهائي

توجهت بعثة جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ال��ى 
مدينة برشلونة االسبانية 
لنسخة  ا في  كة  ر للمشا
ال���ع���اش���رة م���ن ب��ط��ول��ة 
»أورو ايسادي« العالمّية 

للجامعات.

¶ البعثة في مطار بيروت  البلد

¶ بعثة الووشو للصغار لدى مغادرتها مطار بيروت  البلد

أعاد اتحاد الركبي 

ليغ برمجة المباريات 

المتبقية من البطولة
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