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ممجوغوليان بطلة الجامعات وتوقيف البوبو  6أشهر
كانت بطولة الكرة
الطاولة أول نشاطات
االتحاد الرياضي للجامعات
لهذا املوسم ،حيث أحرز
مالك الطويل وتيفني
ممجوغوليان اللقب ،في
وقت تحرك فيه اتحاد
اللعبة على صعيد ما
حصل في دورة األلعاب
اآلسيوية في الصني

أح � � � � � ��رزت ت� �ي� �ف���ين ممجوغوليان
(ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي بيروت)
ل�ق��ب ب�ط��ول��ة ال�ج��ام�ع��ات ل ل�إن��اث في
ك� ��رة ال� �ط ��اول ��ة ،ال �ت ��ي استضافتها
ط � ��اوالت ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س يوسف،
بعد فوزها في املباراة النهائية على
ريتا بصيبص من جامعة القديس
يوسف ـ.03
وف ��ي ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى ال� ��دور النهائي،
ف� � ��ازت م �م �ج��وغ��ول �ي��ان ع �ل ��ى داليا
ح ��رب م��ن ج��ام �ع��ة ب �ي��روت العربية
ـ 03في دور ال� ـ� ،16وعلى ت��اال حولي
م� ��ن ج ��ام �ع ��ة ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ـ13
ف��ي ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،وع�ل��ى ليز
ال �ح��اج ن �ق��وال م��ن ج��ام �ع��ة القديس
ي� � ��وس� � ��ف ـ 03ف � � ��ي ال� � � � � � ��دور نصف
النهائي.
ً
ّ
ولدى الرجال ،حل أوال مالك ّالطويل
من جامعة الكسليك ،فيما حل ثانيًا
أحمد ح��رب م��ن الجامعة اللبنانية
ال��دول�ي��ة ،أم��ا امل��رك��ز ال�ث��ال��ث فأحرزه

كل من محمد بهجت وحسني طهماز
من الجامعة اللبنانية.

مقررات اتحادية
من جهة أخرى ،عقدت الهيئة اإلدارية
لل�ات�ح��اد جلستها ال �ع��ادي��ة واتخذت
القرارات اآلتية:
ـ � �ـ دع � � ��وة األن � ��دي � ��ة ل �س �ح��ب كشوفات
ت� ��واق � �ي� ��ع ال� ل��اع � �ب���ين ل � �ث�ل��اث سنوات
 201320122011وتسديد رسوم .2011
ـ
ـ
�ــ املشاركة ف��ي بطولة ال�ع��راق الدولية
املفتوحة للناشئني من  26وحتى 29
كانون الثاني  ،2011التي ستقام في
مدينة أربيل العراقية عبر الالعبتني
ميساء بصيبص وباتريسيا حمصي،
ب � ��إش � ��راف امل� � � � � ّ
�درب س � �ه ��اك بدينيان
وامل ��واف� �ق ��ة مل ��ن ي ��رغ ��ب م ��ن الناشئني
واألش� �ب ��ال ف ��ي امل �ش��ارك��ة ع �ل��ى نفقته
الخاصة.
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ب �ط��ول��ة ق �ط��ر الدولية
امل �ف �ت ��وح ��ة م� ��ن  9وح� �ت ��ى  13شباط

 2011عبر الالعبني جوزيف شلهوب
وآف� � ��و م �م �ج��وغ �ل �ي��ان ،وامل� ��واف � �ق� ��ة ملن
يرغب من الالعبني في املشاركة على
نفقته الخاصة .كذلك ُس ِّمي الحكمان
الدوليان الدكتور بيار هاني وعماد
م��رع��ب للمشاركة ف��ي تحكيم الدورة
امل� ��ذك� ��ورة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى تقويمات
الشارة الزرقاء.
ـ �ـ ت��وق�ي��ف ب�ط��ل ل�ب�ن��ان رش �ي��د البوبو
عن املشاركات الخارجية ملدة  6أشهر
بسبب ت�غ� ّ�ي�ب��ه ع��ن م �ب��ارات��ه أث �ن��اء في
اسياد غوانغزو ــ الصني.
ــ قبول عضوية ن��ادي اإلرش��اد شحيم
ونادي شمران الرياضي (البيسارية)
ف ��ي ع��ائ �ل��ة االت � �ح� ��اد ب �ع��د استكمال
ملفيهما واالط �ل��اع ع�ل��ى منشآتهما
وتسديدهما رسوم االنتساب.
ـ� �ـ امل ��واف� �ق ��ة ل� �ن ��ادي األدب والرياضة
(كفرشيما) على تنظيم بطولة امليالد
على طاوالته بني  27و 30كانون األول
الجاري.
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«طاولة» الجامعات لمومجوغوليان والطويل

¶ ابطال وبطالت الجامعات في كرة الطاولة 2011-2010

نظمت دائرة الرياضة في جامعة القديس يوسف بطولة لبنان
للجامعات في كرة الطاولة لموسم  2011-2010باشراف االتحاد
اللبناني الرياضي للجامعات في حرم كلية العلوم االنسانية بمشاركة
عدد كبير من الالعبين والالعبات ،واسفرت عن النتائج اآلتية:
صدى البلد

• االناث:
 اح���رزت تفين ممجوغوليانّ
(األميركية بيروت) اللقب بفوزها
ع��ل��ى ري��ت��ا بصيبص (ال��ق��دي��س
يوسف) ،وحلت كل من ليز الحاج
نقوال (القديس يوسف) وهالة وهبي

(القديس يوسف) في المركز الثالث.
• الذكور:
 احرز مالك الطويل (الروح القدسالكسليك) اللقب بفوزه على أحمد
ّ
الدولية) ،وحل
حرب (اللبنانية
ّ
ّ
محمد بهجت (الجامعة اللبنانية)
ّ
اللبنانية)
وحسين طهماز (الجامعة
في المركز الثالث.

البلد

ّ
الختام وزع رئيس لجنة كرة
وفي
ّ
الطاولة في اتحاد الجامعات ساهاغ
بيدينيان ومسؤول ك��رة الطاولة

اقيمت البطولة
على طاوالت حرم
كلية العلوم االنسانية
في جامعة القديس يوسف ريني
ّ
دك���اش ال��ك��ؤوس على الفائزين
والفائزات.
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ممجوغوليان بطلة الجامعات في «الطاولة»

¶ مومجوغوليان تتسلم كاس الجامعات
صدى البلد

أح���رزت تيفين ممجوغوليان
(الجامعة األميركية في بيروت)
لقب بطولة الجامعات لالناث في
كرة الطاولة  ،التي استضافتها

البلد

طاوالت جامعة القديس يوسف،
بعد فوزها في المباراة النهائية
على ريتا بصيبص(جامعة القديس
يوسف).0-3
وفي طريقها الى الدور النهائي
فازت ممجوغوليان على داليا حرب

(بيروت العربية) 0-3وفي دور ال�
 16وعلى ت��اال حولي (القديس
يوسف) 1-3في الدور ربع النهائي
وعلى ليز الحاج نقوال (القديس
ي���وس���ف) 0-3ف��ي ال���دور نصف
النهائي.
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