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 زار وفد من طائفة الموحدين الدروز مدينة صيدا والتقى كال من 
العالمة السيد محمد حسن االمين ومفتي صيدا الجعفري الشيخ 

محمد عسيران، وقد ضم الوفد الرئيس السابق لمحكمة االستئناف 
العليا في الطائفة الدرزية الشيخ مرسل نصر، عميد بلدة الفريدس 
الشيخ ابو مالك سيد احمد، الشيخ في مناصف الشوف بدري امان 

الدين والمتخصص في العالقات االسالمية المسيحية الشيخ دانيل 
عبد الخالق. واوضح الشيخ نصر "اننا نجول على بعض اخواننا في 

المرجعيات الدينية كي نتعاون ونتدارس في سبل تحصين الساحة 
االسالمية من اي فتنة". بينما اشاد العالمة االمين بدور المراجع 

في بني معروف، قائال "ونحن نواجه الغيوم السوداء وهذا التأزم 
المذهبي ما أحوجنا الى دوركم النكم الطرف القادر على تهدئة 

االمور والذي يملك رصيدا من الحكمة والعقل ما يكفي الن يستمع 
اليه كل االطراف واالفرقاء". واضاف "الجهات المعادية للمسلمين 

تعمل على التوتر في عدد كبير من البلدان لألسف وليس في لبنان 
فقط، فلبنان الذي كان يتصدى لهذا التوتر وينهض لتبديده 

ويلعب دورا ايجابيا في وأده، اليوم نحن نخشى ان تقع الفتنة في 
نفس لبنان"، معتبرا "ان القادرين على وقف هذه الفتنة ولجمها هم 

العقالء والحكماء من الطرفين".

جنجنيان وجوزف معلوف، الرئيس 
االول لمحكمة البقاع االستئنافية 
القاضي غسان رباح والمدعي العام 
القاضي فريد كالس وقاضي التحقيق 
احمد حمدان، الى مرشد عام السجون 
االب مروان غانم، وممثلين عن وسائل 

ــالم الذين سمح لهم بالتجول  االع
داخــل السجن ولكن من دون آالت 
التصوير. اشــار ربــاح الى ان النيابة 
العامة اخذت على عاتقها االستماع 
الــى شكاوى السجناء، طالبا منهم 
تقديم مراجعات مكتوبة بمطالبهم 
بسبب استحالة االستماع للجميع، 
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 unileague لبنان في الجامعات
وثالث الماضية، الثالث السنوات في
في نية لثا ا للدرجة  ن  لبنا بطولة
انخرط اذ ،

ً
الماضيين باكرا الموسمين

لته
ّ
تدريبيّ تخل معسكر الالعبون في

ية. مباريات ودّ
في سحبت التي القرعة وكانت
بلجيكا فــي العالمي ــحــاد

َ
مقرّ االت

القديس يوسف جامعة أوقعت فريق
جامعة جانب الى قوية مجموعة في
ة االسالميّ آذاد وجامعة (ألبانيا) تيرانا

(بلجيكا). أنتروب وجامعة (ايران)

كل برنامج على
ً
ضيفا

وتحضيراته النادي

جو. سامي وتقديم

عــبــارة هــي األلـــعـــاب الــعــالــمــيــة
وكرة القدم كرة في مسابقات عن
والغولف الطائرة والكرة الصاالت
التي الثانية المرة وهي السلة، وكرة
هي لبنان من جامعة فيها تشارك
سبق اذ القديس يوسف جامعة
والسيدات للرجال ة

ّ
السل كرة لفرق

ان يــوســف فــي جامعة الــقــديــس
الــتــظــاهــرة العالمية ــوا فــي شــارك
ميالن  مدينة في 2009 العام في

 IFIUS 2010 إلى يوسف القديس جامعة "فوتسال"
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القديس  جامعة في الفوتسال" للصاالت كرة القدم يشارك فريق
للجامعات العالمية األلعاب في تاريخه األولى في للمرة يوسف
التي تستضيفها مدينة "World Interuniversity games 2010"
النسخة  وهي الجاري تشرين األول و9 4 بين ة االسبانيّ فالنسيا
العالمي للرياضة  حاد

َ
االت

ً
سنويا مها

َ
ينظ ي

َ
الت لأللعاب 12 الـــ

مختلفة. مدينة في سنة كل "IFIUS" الجامعية

البلد للفوتسال القديس يوسف جامعة فريق ¶

العالمية االلعاب

تستضيفها مدينة فالنسيا

الجاري ٤ إلى ٩ من االسبانية

ة. االيطاليّ
لفريق ــدعــوة وجهت ال وكــانــت
الجامعة من في للصاالت القدم كرة
لنتائجه

ً
نظرا لاللعاب مة

ّ
المنظ اللجنة

في الــدولــي الصعيد على الجيدة
في العالمية الدورات في مشاركاته
وستشارك األخيرة. السنوات الخمس
هذه في القديس يوسف جامعة
 105 جانب الى العالمية التظاهرة

دولة. 25 ل
َ
تمث جامعية فرق

جامعة فريق استعدادات وبدأت
دوري بطل يوسف وهــو القديس

وكرم زيدان
"سكور" ضيفا

البلد صدى


