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تاريخ لبنان وهويته
يف مسابقة مدرسية
ن �ظ��م ق �س��م ال �ت ��اري��خ وال �ع��الق��ات
ال ��دول� �ي ��ة ال �ت��اب��ع ل �ك �ل �ي��ة اآلداب
وال �ع �ل��وم اإلن �س��ان �ي��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
القديس يوسف م�ب��اراة لتالمذة
الصفين ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث ث��ان��وي
م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال � �م� ��دارس ،ب�ه��دف
ت �ع��ري �ف �ه��م ع� �ل ��ى ت� ��اري� ��خ ل �ب �ن��ان
واطالعهم على أبرز حقباته .وقد
ت �م �ح��ورت ال� �م� �ب ��اراة ح� ��ول ت��اري��خ
لبنان القديم والحديث وانخراطه
ف��ي ال�ع��الق��ات ال��دول�ي��ة منذ أق��دم
ال � �ع � �ص ��ور وح � � ��ول ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال � �ت ��ي س ��اه� �م ��ت ف��ي
ت� � �ك � ��وي � ��ن ه � ��وي� � �ت � ��ه ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
والحضارية.
جرت الجولة األولى من المباراة
ب �م �ش��ارك��ة  80ت �ل �م �ي��ذا م ��ن ك��ل
المناطق والمؤسسات التربوية،
اج � ��اب � ��وا ع� �ل ��ى اس� �ئ� �ل ��ة م �ت �ع ��ددة

االخ � � �ت � � �ي � ��ارات ،ت �ت �ع �ل��ق ب �ل �ب �ن��ان
وم� �ح� �ي� �ط ��ه ال � �ع ��رب ��ي وال � �ع ��الق ��ات
الدولية.
وع �ل��ى أث ��ر ال �ج��ول��ة األول � ��ى ،تم
اخ �ت �ي��ار ال�م�ت�ب��اري��ن ال �ث��الث��ة عشر
األوائ� � ��ل ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ج��ول��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،ف �ك��ان ع�ل�ي�ه��م اإلج��اب��ة
ش �ف �ه �ي��ا ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة م �ت �ع��ددة،
في حضور أقاربهم وأصدقائهم
وأساتذتهم .وف��از بتلك المباراة
اميل غطاس من مدرسة القلبين
األق��دس�ي��ن (ع�ي��ن ن �ج��م) ،فحصل
ع� �ل ��ى ج � ��ائ � ��زة ن� �ق ��دي ��ة ق �ي �م �ت �ه��ا
 1,500,000ل �ي��رة ،ي�ل�ي��ه ف��ؤاد
صهيون من مدرسة سيدة السالم
(ال� ��دورة) ب�ج��ائ��زة قيمتها مليون
ليرة ،ثم رال��ف ضاهر من مدرسة
م ��ار ي��وح �ن��ا ال �ث��ان��وي��ة (ال�ع�ق�ي�ب��ة)
بجائزة قيمتها  750,000ليرة.

