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لسنوية،  ا لروزنامتها   
ً
تنفيذا

أق>>ام>>ت "أك>>ادي>>م>>ي>>ة ال>>ش>>دي>>اق 
 TAKEMUSU AIKIDO < "لأليكيدو
لصيفي  ا مخيمها   LEBANON
السنوي الرابع في األيكيدو لألوالد 
في بلدة بشعلة - قضاء البترون 

باشراف الخبير الدولي الماستر 
فرانسوا م. الشدياق.

أقيمت التدريبات في بلدة بشعلة 
والجبال المحيطة بها، وقد استهلت 
 
َ
حا مسة صبا لخا ا ع>>ة  ل>>س>>ا ا عند 
بالركض ومن ثم تمارين األيكيدو 
القتالية، وقد تضمن المخيم فضاًل 
 
ً
عن األلعاب القتالية الصعبة، ألعابا

ترفيهية ومسلية مفيدة لألوالد.
وفي نهاية المخيم تم توزيع 
ال>>م>>ي>>دال>>ي>>ات وال>>ش>>ه>>ادات على 
المتفوقين وه>>م: سيرج راع>>ي، 
فيليب راعي، أفرام شمعون، تاتيانا 
نطوني  وأ فرنيني، شربل صليبا 
الشدياق وانتخبوا طالئع ال>>دورة 

لصيف 2010.

في المباراة االول>>ى، التي انتهى 
شوطها االول 14-صفر، سجل محاوالت 
اللبنانية االميركية ألن خوري وبهيج 
2( ووليد ياسين وكريم  سريدار )
جمال وأحمد حمود وروبن حشاش، 
لمباراة  ا 2(. ق>>اد  وهدفيه جمال )

الحكام فيصل جابر وغابي حداد وجاد 
عسيلي، وراقبها رودريك جبيلي.

وفي المباراة الثانية، التي انتهى 
شوطها االول 8-صفر، سجل محاوالت 
البلمند رياض خوري )2( ومحمد شاكر 

وأحمد شوق ويوسف شاغوري وطوني 
سركيس، وهدفيه خوري وجوناتان 
فنيانوس. في المقابل، سجل محاولة 
االميركية للعلوم والتكنولوجيا ايلي 
خوري. قاد المبارة الحكام فيصل جابر 

ورودريك جبيلي ونادر حلو، وراقبها 
سامي منصور. 

وفي المباراة الثالثة، التي لم تقم 
الشراك فريق الركبي ليغ العبين غير 
مسجلين، فقد قرر االتحاد في ما بعد 
تخسيره المباراة وأعلن فوز القديس 

 .
ً
يوسف 30-صفر اتحاديا

وهنا برنامج المرحلة الثانية: 
الجمعة 26 تشرين الثاني: جونيه 
- االميركية )20.00، ملعب هوستلر 

في الجامعة االميركية(. 
 - ليغ  لركبي  ا  : منه  27 لسبت  ا
اللبنانية االميركية )12.00، بحمدون(، 
البلمند - القديس يوسف )14.00، 

بحمدون(.

فوز اللبنانية - األميركية على جونيه 0-32

صدى البلد

استهل فريق الجامعة 
اللبنانية االميركية حملة 
الدفاع عن لقبه في بطولة 
للركبي ليغ  بنك بيروت 
نيه  جو بسحقه  ح  بنجا
32-صفر، بينما فاز البلمند 
للعلوم  الميركية  ا على 
والÈÈتÈÈكÈÈنÈÈولÈÈوجÈÈيÈÈا 4-28، 
على  لقديس يوسف  ا و
الركبي ليغ اتحاديا 30-
صفر، في المرحلة االولى 
أقيمت مبارياتها  لتي  ا

نهاية االسبوع.

البلد ¶ العب اللبنانية االميركية محمد جّمال محاواًل التسجيل في مرمى جونيه  

¶ من التمارين خالل المخيم  البلد

أشرك فريق الركبي ليغ 

العبين غير مسّجلين فقرر 

االتحاد اعالن خسارته
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انت�سارات �ساحقة ببطولة »الركبي ليغ«

جمال محاواًل التسجيل مبرمى جونية

اللبنانية  اجلامعة  فريق  استهل 
االم��ي��رك��ي��ة ح��م��ل��ة ال���دف���اع ع��ن لقبه 
ب��ي��روت للركبي ليغ  ف��ي بطولة بنك 
بنجاح بسحقه جونية 32 – 0، بينما 
للعلوم  االميركية  على  البلمند  ف��از 
والقديس   ،4  –  28 والتكنولوجيا 
يوسف على الركبي ليغ احتاديا 30 

– 0، في املرحلة االولى.
في امل��ب��اراة االول���ى، التي انتهى 
سجل   ،0  –  14 االول  ش���وط���ه���ا 
ألن  االميركية  اللبنانية  م��ح��اوالت 
خ���وري وبهيج س��ري��دار )2( ووليد 
ياسني وك��رمي جمال وأح��م��د حمود 
وروب��ن حشاش، وهدفيه جمال )2(. 
ق���اد امل���ب���اراة احل��ك��ام فيصل جابر 
وغابي حداد وجاد عسيلي، وراقبها 

رودريك جبيلي.
وف����ي امل����ب����اراة ال���ث���ان���ي���ة، التي 
0، سجل   – انتهى شوطها االول 8 
محاوالت البلمند رياض خوري )2( 
ومحمد شاكر وأحمد شوق ويوسف 
شاغوري وطوني سركيس، وهدفيه 
خ���وري وج��ون��ات��ان ف��ن��ي��ان��وس. في 
امل��ق��اب��ل، س��ج��ل م��ح��اول��ة االميركية 
ايلي خوري.  والتكنولوجيا  للعلوم 

ق���اد امل���ب���ارة احل���ك���ام ف��ي��ص��ل جابر 
ورودريك جبيلي ونادر حلو، وراقبها 

سامي منصور. 
وفي املباراة الثالثة، التي لم تقم 

الشراك فريق الركبي ليغ العبني غير 
مسجلني، فقد قرر االحت��اد فيما بعد 
تخسيره املباراة وأعلن فوز القديس 

يوسف 30 – 0 احتاديا. 

وه��ن��ا ب��رن��ام��ج امل��رح��ل��ة الثانية: 
 :2010 الثاني  تشرين   26 اجلمعة 
ملعب   ،20،00( االميركية   – جونية 
االميركية(.  اجلامعة  ف��ي  هوستلر 

ال��س��ب��ت 27 م���ن���ه: ال���رك���ب���ي ل��ي��غ – 
 ،12،00( االم���ي���رك���ي���ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
بحمدون(، البلمند – القديس يوسف 

)14،00، بحمدون(.
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GS°˘à˘¡˘π a˘ôj˘≥ G÷Ée˘©˘á Gd∏ÑæÉf«á

G’eÒc«á Mª∏á GdóaÉ´ Yø d≤Ñ¬ ‘

H˘˘˘£˘˘˘ƒd˘˘á H˘˘æ∂ HÒhä d˘˘∏˘˘ôc˘˘Ñ˘˘» d˘˘«˘˘≠

H˘˘æ˘é˘Éì Hù°˘ë˘≤˘¬ L˘ƒf˘«˘á 23- 0,

H˘˘«˘˘æ˘˘ª˘˘É a˘˘ÉR Gd˘Ñ˘∏˘ª˘æ˘ó Y˘∏˘≈ G’eÒc˘«˘á

d˘˘∏˘©˘∏˘ƒΩ hGd˘à˘µ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘É 82- 4,

hGd≤ójù¢ jƒS°∞ Y∏≈ GdôcÑ» d«≠

G–ÉOjÉk 03- 0, ‘ GŸôM∏á G’h¤

Gd˘˘˘à˘˘˘» GCb˘˘˘«˘˘˘ªâ e˘˘˘Ñ˘˘˘ÉQj˘˘˘ÉJ˘˘˘¡˘˘˘É f˘˘˘¡˘˘Éj˘˘á

G’S°Ñƒ´.

‘ GŸÑ˘˘˘ÉQGI G’h¤, Gd˘˘˘à˘˘˘» Gf˘˘˘à˘˘˘¡˘˘˘≈

T°˘˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘¡˘˘˘˘É G’h∫ 41- 0, S°˘˘˘é˘˘˘π

fiÉh’ä Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á G’eÒc˘«˘á GCd˘ø

N˘˘ƒQ… hH˘˘¡˘˘«˘˘è S°˘˘ôj˘˘óGQ )2( hhd˘˘«˘˘ó

jÉS°Ú hcôË LªÉ∫ hGCMªó MªƒO

hQhHø Mû°ÉT¢, hgóa«¬ LªÉ∫ )2(.

b˘˘ÉO GŸÑ˘˘ÉQGI G◊µ˘˘ÉΩ a˘˘«ü°˘˘π L˘˘ÉH˘˘ô hZ˘˘ÉH˘˘» M˘˘óGO

hLÉO Yù°«∏», hQGbÑ¡É QhOQj∂ LÑ«∏».

h‘ GŸÑÉQGI GdãÉf«á, Gdà» Gfà¡≈ T°ƒW¡É G’h∫

8- 0, S°éπ fiÉh’ä GdÑ∏ªæó QjÉV¢ NƒQ… )2(

hfiª˘˘ó T°˘˘Éc˘˘ô hGCM˘˘ª˘˘ó T°˘˘ƒ¥ hj˘˘ƒS°˘˘∞ T°˘˘ÉZ˘˘ƒQ…

hW˘˘˘ƒÊ S°˘˘˘ôc˘˘˘«ù¢, hg˘˘˘óa˘˘«˘˘¬ N˘˘ƒQ… hL˘˘ƒf˘˘ÉJ˘˘É¿

aæ«ÉfƒS¢. ‘ GŸ≤ÉHπ, S°éπ fiÉhdá G’eÒc«á

d˘˘∏˘©˘∏˘ƒΩ hGd˘à˘µ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘É Gj˘∏˘» N˘ƒQ…. b˘ÉO GŸÑ˘ÉQI

G◊µÉΩ a«ü°π LÉHô hQhOQj∂ LÑ«∏» hfÉOQ M∏ƒ,

hQGbÑ¡É S°Ée» eæü°ƒQ. 

h‘ GŸÑÉQGI GdãÉdãá, Gdà» ⁄ J≤º ’T°ôG∑ aôj≥

GdôcÑ» d«≠ ’YÑÚ ZÒ eù°é∏Ú dói G’–ÉO,

Gdò… bôQ ‘ eÉ H©ó Jîù°Ò√ GŸÑÉQGI hGCY∏ø aƒR

Gd≤ójù¢ jƒS°∞ 03- 0G–ÉOjÉk. 

hg˘˘æ˘˘É H˘˘ôf˘˘Ée˘˘è GŸôM˘˘∏˘˘á Gd˘˘ã˘Éf˘«˘á: G÷ª˘©˘á 62

Jû°˘˘˘˘ôj˘˘˘˘ø Gd˘˘˘ã˘˘˘ÉÊ 0102: L˘˘˘˘˘ƒf˘˘˘˘«˘˘˘˘á - G’eÒc˘˘˘˘«˘˘˘˘á

)00^02, e∏©Ö gƒS°à∏ô ‘ G÷Ée©á G’eÒc«á(.

Gdù°Ñâ 72e˘˘˘æ˘˘˘¬: Gd˘˘˘ôc˘˘Ñ˘˘» d˘˘«˘˘≠ - Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á

G’eÒc«á )00^21, Hëªóh¿(, GdÑ∏ªæó - Gd≤ójù¢

jƒS°∞ )00^41, Hëªóh¿(.

QcÑ» d«≠: {Gd∏ÑæÉf«á G’CeÒc«áz jù°à¡π Mª∏á GdóaÉ´ Yø d≤Ñ¬ HæéÉì

[ ’YÖ Gd∏ÑæÉf«á G’CeÒc«á fiªó LªÉ∫ fiÉh’k Gdàù°é«π ‘ eôe≈ Lƒf«á. 
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