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على اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ث��ار ف��ي مجال 
النشر العلمي والحلول التي من شأنها 
إل��ى مستوى عال  الوصول  التمكن من 
يضمن جودة النشر العلمي في لبنان. 
وت��م ال��ت��وص��ل إل��ى ع��دد م��ن التوصيات 
وه����ي ت��ت��م��ث��ل ف���ي دع����م امل��ج��ل��ة العلمية 
 

الكسليك بطلة طائرة 
الجامعات

القدس  الروح  جامعة  أحرزت 
لبنان  بطولة  لقب  الكسليك 
الطائرة  الكرة  في  للجامعات 
بفوزها  التوالي  على  الثامنة  للمرة 
2ـ0.  بعبدا  األنطونية  جامعة  على 
اليسوعية  الجامعة  البطولة  وتنظم 
بمشاركة 12 جامعة هي: الكسليك، 
بيروت،  فرع  األميركية  اللبنانية 
اليسوعية  العربية،  بيروت  اللويزة، 
البلمند،   ،AUST واألميركية 
جبيل،  فرع  األميركية  اللبنانية 
بعبدا.  األنطونية  الدولية،  اللبنانية 
كبير  جمهور  املباراة  وحضر 
الجامعي  االتحاد  رئيس  تقدمه 
نصري  القاضي  األول  الرئيس 
 MUBS جامعة  وأحرزت  لحود 
جامعة  على  بفوزها  الثالث  املركز 

اليسوعية 2ـ0. 

لبنان الرياضي 
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الجامعات "طائرة" بطلة الكسليك جامعة

12 جامعة  البطولة فــي شـــارك
األميركية واللبنانية الكسليك هي:
العربية وبيروت واللويزة بيروت فرع
 AUSTو واألمــيــركــيــة واليسوعية
فرع األميركية واللبنانية والبلمند
واألنطونية الدولية واللبنانية جبيل
التوالي، على الثامنة للمرة بعبدا
بحضور جمهور كبير تقدمه رئيس

األول الــرئــيــس الجامعي ــحــاد االت
لحود. نصري القاضي

الــمــبــاراة فــي وفــــازت الكسليك
ألنطونية ا معة جا على ئية لنها ا
حماسية مــبــاراة 0) بعد -2 ) بعبدا
كاآلتي: االشـــواط وانتهت ومثيرة

(25-16و22-25)
ـــرزت المركز الثالث جامعة وأح
جامعة  ــوزهــا عــلــى MUBS بــعــد ف
االشواط وانتهت (0-2) اليسوعية

(25-14و22-25). كاآلتي:
الحكم  المباريات قــيــادة  تولى
نهاية وبعد الطايع. الياس العالمي

األول القاضي الرئيس وزع البطولة
الرياضة دائرة ومنسق لحود نصري
خوري مــارون المنظمة في الجامعة
الفائزين. على والميداليات الكؤوس

بطولة لــقــب الكسليك ــقــدس ال أحــــرزت جــامــعــة الــــروح
الجامعة نظمتها التي الطائرة الكرة في للجامعات لبنان

اليسوعية.

البلد البطولةصدى في شارك

الجامعة استضافتها التي

جامعة ١٢ فرق اليسوعية

البلد بعد تتويجها الفرف
ً
لحود متوسطا القاضي ¶
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 الك�شليك بطلة الطائرة اجلامعية
أحرزت جامعة الروح القدس الكسليك لقب بطولة لبنان للجامعات بالكرة 
الطائرة  للمرة الثامنة على التوالي، والبطولة نّظمتها اجلامعة اليسوعية 
فرع  األميركية  اللبنانية  وهي:  املنظم،  الى  باالضافة  جامعة   12 مبشاركة 
البلمند،   ،AUST األميركية،  اليسوعية،  العربية،  بيروت  اللويزة،  بيروت، 

اللبنانية األميركية فرع جبيل، اللبنانية الدولية، األنطونية بعبدا. 
وفازت الكسليك باملباراة النهائية على األنطونية بعبدا )2-0( بعد مباراة 
حماسية ومثيرة، وجاءت األشواط علىالشكل التالي: )16-25 -25 -22(، 
وأحرزت املركز الثالث جامعة MUBS بعد فوزها على اليسوعية )0-2( ) 

25-14، 25-22(، وتولى قيادة املباريات احلكم عاملي الياس طايع .
وحضر املباراة جمهور كبير تقّدمه رئيس االحتاد اجلامعي الرئيس األول 
الرياضة في اجلامعة  دائ��رة  وّزع مع منّسق  الذي  االقاضي نصري حلود 

املنظمة مارون خوري الكؤوس وامليداليات على الفائزين. 

حلود يتوّسط الفائزين
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