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مساء اليوم العملية االنتخابية 
لرياضي بيروت  ا لنادي الحكمة 
في مقره في االشرفية، حيث من 
المنتظر ان تتواجه الئحتان واحدة 

 من المحامي ميشال 
ً

مكتملة تضم كال
ــارون غالب  خــوري وسامي برباري وم

وايلي رشدان وباتريك عون وريمون ابي 
طايع، والثانية تضم سبعة اعضاء ال تزال 

هويتهم غير واضحة رغم انه يرجح ان تضم 
كال من الرئيس االسبق ايلي مشنتف واالمين 

وكيخيا!
وكان الرئيس االسبق للنادي وحامل 
لواء التوافق جورج شهوان (الذي يملك 
كتلة وازنة في الجمعية العمومية) تقدم 
باكثر من مبادرة توافقية قوبلت بالرفض من 
قبل الئحة غالب، كان آخرها عرض مان به شهوان 

٣x٣ مركز سرطان األطفال للقديس يوسف

نظم مركز سرطان األطفال في 
 “Sports Yلبنان، بالتعاون مع ”٩
التي يرأسها قائد منتخب لبنان 
ــي كـــرة الــســلــة ياسر  الــســابــق ف
الحاج، دورة مركز سرطان األطفال 
و“سمايا“ في كرة السلة ٣x٣ بين 
الجامعات تحت عنوان ”تحدي مركز 
سرطان األطفال و“سمايا“ الجامعي 
في كرة السلة“ على مالعب جامعة 
القديس يوسف في بيروت تحت 
اشراف االتحادين الدولي واللبناني 
ــاد اللبناني  ــح لــكــرة السلة واالت
الرياضي للجامعات وبدعم من شركة 
”سمايا“ ورعاية ”تلفزيون لبنان“ 

الناقل الحصري للدورة. 
عائدات هذا الحدث تعود للمركز 
ومخصصة لدعم جهوده في توفير 
العالج لألطفال المصابين بالسرطان 

من المناطق اللبنانية كافة.
حضر النهائي رئيس االتحاد 

معات  للجا ضــي  يــا ــر ل ا ني  للبنا ا
لمحامي نصري نصري  ا لقنصل  ا
لحود والعميد الركن المتقاعد أسد 
الرئيس السابق للمركز  الهاشم 
العالي للرياضة العسكرية ورئيس 
نادي األمن الداخلي الرياضي وعضو 
لرياضي  ا د  لالتحا لفنية  ا للجنة  ا
لعميد حسين  ا طة  للشر بي  لعر ا
خشفة ورئيس نادي ”اينرجي“ نجم 

كرة السلة السابق غازي بستاني.
شارك في هذا التحدي ١٦ فريقا 
من الجامعات اآلتية: LAU وLIU و
 AUCEو USEKو USJو AULو UA
والكلية الحربية وAUST وMUBS و
AUT وNDU وBAU وRHU وLIU و
Eagles وUL. وتأهل منها ثمانية 
فرق الى الربع النهائي، وتأهلت الى 
USJ والكلية  المربع الذهبي فرق 

.AULو AUSTالحربية و
وفــي المباراة النهائية، فازت 
جــامــعــة الــقــديــس يــوســف على 
جامعة AUL بعد مباراة حماسية 
١٩، وضمت  -٢١ انتهت بنتيجة 

تشكيلة الفائز كال من مايكل صدقة 
وكارل نجيم وفريد ابو جودة وكارل 

كسرواني.
كما اجريت مسابقة في الرميات 
الثالثية فــاز فيها الالعب جورج 

.AUL دعبول من جامعة
وفي ختام، هذا الحدث الرياضي 
وزعت الكؤوس والميداليات والجوائز 

النقدية على الفائزين.
وخص المنظمون بالشكر رعاة 
الدورة: جّمال تراست بنك و“زعتر 
وزيـــت“ و“مــؤســســة الصفدي“ 
ــل مــن ساهم  و“ســامــســونــغ“ وك
في نجاح هذا الحدث ياسر الحاج، 
ورئيس مجلس ادارة ”تلفزيون 
لبنان“ الدكتور طــالل المقدسي 
وجامعة القديس يوسف وجميع 
الجامعات التي شاركت في هذه 
الــدورة لدعم أطفال مركز سرطان 

األطفال في لبنان.
ــدورة كانت  واوضــح الحاج ان ال
لمقاييس وهدفها  ا ناجحة بكل 
دعم مركز سرطان األطفال في لبنان.

من تتويج الفائزين  وكاالت

صدى البلد
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