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ختم التحقيق 
االولي في إشكال 

مرافقي الجميل

ختم مفوض الحكومة 
المعاون لدى المحكمة 

العسكرية القاضي داني 
الزعني التحقيق االولي 

في الشق المتعلق 
باالشكال الذي حصل 

بين مرافقي النائب 
نديم الجميل وناشطين 

في الجمعية النسوية 
بسبب التأخير في 

تسليم االفالم المصورة 
رحالت مباشرة بين وصرف النظر عن االطباء 

بيروت وبرشلونة

مدرسة سيدة النياح في ابلح. وحضر 
االحتفال رئيس اساقفة الفرزل وزحلة 
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك 
الــمــطــران عــصــام يوحنا درويـــش، 
الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات 
األم تــريــز روكــــز، رئــيــس الهيئة 
الكاثوليكية للتعليم المسيحي في 
الشرق األوسط األب كلود ندرة، اللواء 

نديم لطيف ومدعوون.

أيقونات حية
قال درويــش: ”لم يكن في وسع 
األخت منى وازن أن تكتم لها هذا 
الكنز الذي كانت تختزنه. ولم تكن 
قادرة إال أن تدعو اآلخرين إلى وليمتها، 
 
ً
ة لله المتجسدة، حيا ا وليمة كلمة 
ترفع  يقونات حية،  أ وتعليًما في 
القلب صالة ونشيًدا من عمق التاريخ، 
وتستحضر دعاء األجيال وتعلن أن 

ال غالب وال مغلوب
يقال ان مرجعية كبيرة تدخلت في شكل مباشر لترتيب 

ً”مخرج مشّرف“ ألزمة بعض الذين ورطوا لعبة جماعية كبيرة 

أخبار مش للنشر

العهد يكّرم فرقه لآلمال واألشبال والشباب

مخيم خاص بالرياضات التراثية في ضهر الصوان

”القديسون“ بطل طالب الجامعات للركبي يونيون

جيانيني: صفقة أم ماذا؟

لبنان  زه بطولة  لمناسبة إحـــرا
لفئات اآلمــال والشباب واالشبال، 

ــا نــادي العهد الــريــاضــي إلى  دع
حضور حفل التكريم الذي يقيمه 
بحضور اركان االتحاد اللبناني لكرة 
القدم وفعاليات رياضية من ادارات 
االندية ومدربين واالعالم الرياضي 

وأهالي الالعبين، وذلك عند الساعة 
١٨٫٠٠ من مساء اليوم االربعاء ٣ 
تموز ٢٠١٣ على ملعب نادي العهد 
الرياضي االوزاعي جهة طريق المطار 

الدولية.

توج ”فريق القديسين“ (طالب 
من جامعة القديس يوسف) بطال 
للدورة الثالثة لطالب الجامعات 
في ”الركبي يونيون“ التي نظمها 
للبناني للعبة السبت  ا االتــحــاد 
الماضي على ملعب أمين عبد النور 

في بحمدون، برعاية شركة ”إيدن 
بارك“، وبمشاركة فرق ”البرابرة“ 
للبنانية  ا لجامعة  ا (طــالب مــن 
األميركية) و“النصر“ (طالب من 
ــقــروش“  جامعات ســوريــا) و“ال
(طالب من جامعة اللويزة) ومنتخب 

المدارس. 
وهنا ترتيب الفرق:

١ـ القديسون

٢ـ البرابرة
٣ـ النصر

٤ـ القروش
٥ـ منتخب المدارس

ومع ختام دورة طالب الجامعات 
يكون االتحاد اللبناني قد أنهى 
٢٠١٣، على أن  ٢٠١٢ ـ  موسم 
يطلق موسمه الجديد خالل أيلول 

المقبل.

سعدنا وهللنا حين قرأنا وسمعنا 
ان رئيس االتحاد اللبناني للعبة كان 
يصر على استقدام مدرب ممتاز له 
باع طويل في اللعبة وإنجازات تلبي 
طموحات اللبنانيين، وتوقعنا ان يتم 
التعاقد على هذا االساس، ولكن ما 
حصل شكل لنا صدمة، حين علمنا 
باسم االيطالي جيوسيبي جيانيني 

لتسلم هذه المهمة.
كــالم كثير قيل عن صفقة ما 

الفريق الفائز  البلد

صدى البلد
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