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2009، رفض العرض بهدف اللعب مع 

منتخب لبنان.

ممجوغوليان   � ت����ي����ف�� أح�������������رزت 
ف���ي بيروت(  األم��ي��رك��ي��ة  )ال��ج��ام��ع��ة 
ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال��ج��ام��ع��ات ل�إن��اث في 
استضافتها  ال���ت���ي  ال����ط����اول����ة،  ك�����رة 
ال��ق��دي��س يوسف،  ط�����اوالت ج��ام��ع��ة 
بعد فوزها في املباراة النهائية على 
القديس  من جامعة  ريتا بصيبص 

يوسف 03. 
ال�����دور النهائي،  إل���ى  وف���ي ط��ري��ق��ه��ا 
داليا  ع���ل���ى  م���م���ج���وغ���ول���ي���ان  ف�������ازت 
ب���ي���روت العربية  ح����رب م���ن ج��ام��ع��ة 
03 في دور ال���16، وعلى ت��اال حولي 
م����ن ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي����وس����ف 13 
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 
نصف ال���������������دور  ف��������ي   03 ي������وس������ف 

النهائي.
 مالك الطويل 

ً
 أوال

ّ
ولدى الرجال، حل

 ثانيًا 
ّ

من جامعة الكسليك، فيما حل
اللبنانية  الجامعة  م��ن  ح��رب  أحمد 
ال��دول��ي��ة، أم��ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث فأحرزه 

ل��ق��ي��ت��ه بعثة  »اس���ت���ق���ب���ال األب�����ط�����ال« 
طرابلس،  امل���ي���ن���اء،  ال�����زه�����راء  ن������ادي 
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ف���ور ع��ودت��ه��ا أمس 
 
ً
من العاصمة األردنية عمان، متّوجة
بلقب بطولة املشرق العربي األولى.

اللقب  ال���ش���م���ال���ي  ال�����ن�����ادي  وأح���������رز 
الشبيبة  ع����ل����ى  ب����ال����ف����وز  امل������رم������وق 
البطولة  ن���ه���ائ���ي  ف�����ي  ال����ب����وش����ري����ة 
ثة أشواط لشوطني بعد مباراة 

ه انتصارًا للعبة
ّ

عودة بطل املشرق العربي ورئيسه يعد

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

ممجوغوليان بطلة الجامعات وتوقيف البوبو 6 أشهر
كل من محمد بهجت وحسني طهماز 

من الجامعة اللبنانية.

مقررات اتحادية
من جهة أخرى، عقدت الهيئة اإلدارية 
واتخذت  ال��ع��ادي��ة  جلستها  ل�ات��ح��اد 

القرارات اآلتية: 
ل���س���ح���ب كشوفات  األن������دي������ة  دع��������وة   �����
سنوات  ��اث  ل�����ث��  � �اع����ب�� ال�� ت����واق����ي����ع 
201320122011 وتسديد رسوم 2011. 
الدولية  ال��ع��راق  ف��ي بطولة  املشاركة   ��
للناشئني من 26 وحتى 29  املفتوحة 
في  ستقام  التي   ،2011 الثاني  كانون 
عبتني  ال عبر  العراقية  أربيل  مدينة 
ميساء بصيبص وباتريسيا حمصي، 
بدينيان  س����ه����اك  امل�����������دّرب  ب������إش������راف 
الناشئني  م����ن  ي���رغ���ب  مل����ن  وامل����واف����ق����ة 
واألش����ب����ال ف���ي امل���ش���ارك���ة ع��ل��ى نفقته 

الخاصة.
الدولية  ق���ط���ر  ب���ط���ول���ة  ف����ي  امل���ش���ارك���ة 
شباط   13 وح����ت����ى   9 م�����ن  امل���ف���ت���وح���ة 

شلهوب  عبني جوزيف  ال عبر   2011
وآف�������و م���م���ج���وغ���ل���ي���ان، وامل����واف����ق����ة ملن 
املشاركة على  في  عبني  ال من  يرغب 
الحكمان  ي  ُسمِّ كذلك  الخاصة.  نفقته 
وعماد  هاني  بيار  الدكتور  الدوليان 
الدورة  تحكيم  ف��ي  للمشاركة  م��رع��ب 
تقويمات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ص��ول  امل����ذك����ورة 

الشارة الزرقاء. 
��� ت��وق��ي��ف ب��ط��ل ل��ب��ن��ان رش��ي��د البوبو 
عن املشاركات الخارجية ملدة 6 أشهر 
بسبب ت��غ��ّي��ب��ه ع��ن م��ب��ارات��ه أث��ن��اء في 

اسياد غوانغزو  الصني.
 قبول عضوية ن��ادي اإلرش��اد شحيم 
ونادي شمران الرياضي )البيسارية( 
استكمال  ب���ع���د  االت�����ح�����اد  ع���ائ���ل���ة  ف����ي 
منشآتهما  ع��ل��ى  ��اع  واالط�� ملفيهما 

وتسديدهما رسوم االنتساب.
والرياضة  األدب  ل����ن����ادي  امل���واف���ق���ة   ����
د  )كفرشيما( على تنظيم بطولة املي
على طاوالته بني 27 و30 كانون األول 

الجاري.
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• االناث:
- اح���رزت تفين ممجوغوليان 
)األميركّية 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 القدس 
الكسليك( اللقب بفوزه على أحمد 

حرب )اللبنانية الدولّية(، وحل
محّمد بهجت )الجامعة اللبنانّية( 
وحسين طهماز )الجامعة اللبنانّية( 

في المركز الثالث.

ع رئيس لجنة كرة 
ّ
وفي الختام وز

حاد الجامعات ساهاغ 
ّ
الطاولة في ات

بيدينيان ومسؤول ك��رة الطاولة 

في جامعة القديس يوسف ريني 
���اش ال��ك��ؤوس على الفائزين 

ّ
دك

والفائزات.

عنجر المركز الثالث برصيد 119 نقطة. 
لحكم  ا بقة  لمسا ا على  ش���رف  ا

افيديس سيروبيان.
وفي النهاية وزع��ت الميداليات 

على الفائزين.

علي ق��ب��الن، تحدث باسم أصدقاء 
المكرم المهندس ناصيف سقالوي 
شاكرا جمعية التضامن وموقع »يا 

صور« على نجاح االحتفال·
لقائمقام قبالن  ا ب����دوره، شكر 

القيمين على حفل التكريم.
وف��ي نهاية االح��ت��ف��ال، قدمت 
للمحتفى به دروع تقديرية من رئيس 
بلدية صور المهندس حسن دبوق 
والرئيس الفخري لنادي التضامن - 
صور الحاج علي زبد وحسن شعبان 
باسم مجموعة »ي��ا ص��ور« ومجسم 
لسفينة تذكارية من صيادي االسماك 

قدمه النقيب خليل طه·

ح��ض��ر ال��ح��ف��ل رؤس����اء ن���وادي 
الجنوب: محمود عيالني )الساحل( 
وانيس حوماني )ادونيس( ومحمد 
جليالتي )الفتوة( والمدرب نزيه 
رواس وبطل العرب القوبدني حسن 
ل��رب��اع ايمن  ا لبنان  قعيق وبطل 

حوماني والحكم الدولي الرائد محمد 
عليوان )امين ع��ام ن��ادي الصحة 

والقوة(.
قدمت العروض في القوة البدنية 
وكمال األجسام من الكملجسميين 

والقوبدنيين:
بسام غرابلي وحسن إبريق واحمد 
الكردي ورضوان الشحيمي وهيثم 

حنقير وعلي فرحات وباسم زيدان.
وفي نهاية الحفل وزع رئيس 
ال��ن��ادي المنظم رف��ع��ت غطاس 

واألمين العام كايد غطاس الكؤوس 
والشهادات على المشاركين في 

بطوالت النادي للعام 2010.

اقيمت البطولة 

على طاوالت حرم 

كلية العلوم االنسانية

قدمت عروض متنوعة

في القوة البدنية 

وكمال األجسام

صدى البلد

»طاولة« الجامعات لمومجوغوليان والطويل

نظمت دائرة الرياضة في جامعة القديس يوسف بطولة لبنان 
للجامعات في كرة الطاولة لموسم 2010-2011 باشراف االتحاد 
اللبناني الرياضي للجامعات في حرم كلية العلوم االنسانية بمشاركة 

عدد كبير من الالعبين والالعبات، واسفرت عن النتائج اآلتية: 

أقام نادي األبطال الرياضي حفلته السنوية في القوة البدنية 
وكمال االجسام مقره في صيدا برعاية رئيس االتحاد اللبناني 
للعبة مليح عليوان وحضور احمد المصري ممثاَل االمين العام 

لتيار المستقبل احمد الحريري.

¶ ابطال وبطالت الجامعات في كرة الطاولة 2010-2011  البلد

البلد ¶ عليوان والمصري امام الكؤوس التي وزعت في الحفلة  
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صدى البلد

¶ مومجوغوليان تتسلم كاس الجامعات  البلد

ممجوغوليان بطلة الجامعات في »الطاولة«

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

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

النهائي.
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 99 áæ°ùdG - 20234 Oó©dG - 2010 ∫h’G ¿ƒfÉc 24 á©ª÷G - ¥ÒÑdG

 ''π«ª÷G Ò°ûH á°ù°SDƒe''
á«aô°TC’G ‘  ÉjOÓ«e ’ÉØàMG  âª¶f

 á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ,''π«ª÷G Ò°ûH á°ù°SDƒe'' âª¶fLAMDA,ájÉYôHh

ÊGôch’G ∑Ò°ù∏d á≤«°T ¢VhôY
¿ƒ«©Lôe á≤£æe ∫ÉØW’ Qƒf á«©ªL øe

á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ôjRh ≥∏WCG

á«e’G ƒfi èeÉfôH'' ≠jÉ°üdG º«∏°S

√òØæJ …òdG ,''AÉ°ùæ∏˘d á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG

õcôeh á«˘ë˘«˘°ùŸG ¿É˘Ñ˘°ûdG á˘«˘©˘ª˘L

∫ÉØàMG ‘ ,ábGó°üdG QGO -¢Uôa

QGO ó¡©e ‘ Ωƒ«dG ô¡X ó©H º«bG

‘ ,∫Rô˘Ø˘˘dG ‘ »˘˘æ˘˘Ø˘˘dG á˘˘bGó˘˘°üdG

êQƒ˘˘˘L Ü’G QGó˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e Qƒ˘˘˘°†M

äÉ˘jó˘˘∏˘˘H OÉ–G ¢ù«˘˘FQ ,Qó˘˘æ˘˘µ˘˘°SG

∫RôØdG á˘jó˘∏˘H ¢ù«˘FQ á˘∏˘MR AÉ˘°†b

AÉ°ùædG øe ó°ûMh ¬∏dGô°üf º«gGôHG

 .èeÉfÈdG ‘ äÉcQÉ°ûŸG

É¡«a ócCG áª∏c Qóæµ°SG ≈≤dCGh

á«aÉ°VG á°Uôa ƒg'' ́ hô°ûŸG Gòg ¿G

‘ •ô˘î˘æ˘J »˘c á˘«˘YÉ˘≤˘Ñ˘dG ICGô˘ª˘˘∏˘˘d

Ωó˘≤˘à˘dG ÖcGƒ˘Jh Qƒ˘£˘à˘dG á˘«˘∏˘˘ª˘˘Y

É«Lƒdƒ˘æ˘µ˘J ó˘«˘©˘°U ≈˘∏˘Y π˘°UÉ◊G

äÉ¨∏dG º∏©Jh èeGÈdGh äÉeƒ∏©ŸG

 .''áŸƒ©∏d º°†æJ »c

 .á«fóŸG

:»°û©dG ÉjÉe - ¿ƒ«©Lôe IójóL

IòeÓàdG á«ªM ÊGôch’G ∑Ò°ùdG QÉKCG

Gƒ∏Ñ≤à°SG øjòdG ,º¡˘à˘°SÉ˘ª˘Mh QÉ˘¨˘°üdG

‘ ,á°ûgó˘dGh á˘µ˘ë˘°†dÉ˘H ó˘«˘©˘dG á˘Mô˘a

Ú°Só˘b’G ÚÑ˘∏˘≤˘dG äÉ˘Ñ˘˘gGQ á˘˘jƒ˘˘fÉ˘˘K

Ió˘˘jó˘˘L ‘ á˘˘«˘˘°ùcPƒ˘˘KQ’G á˘˘˘°SQóŸGh

á˘YÉ˘b ‘ º˘¡˘à˘©˘ª˘L ø˘jò˘dG ,¿ƒ˘«˘©˘Lô˘e

ájÉYô∏d Qƒf á«©ªL{ ¢ù«FQ ,»æjOô◊G

âYqô°T »àdG ,zá˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘«˘ë˘°üdG

AÉ˘æ˘HG ø˘e π˘Ø˘W 600 ¤Gƒ◊ É˘˘¡˘˘HGƒ˘˘HG

,º¡jhPh º¡JójÉ©Ÿ QÉ¨°üdG á≤£æŸG

ÖFÉ˘æ˘dG ÊÉ˘¡˘Jh äÉ˘«– º˘¡˘«˘dG á˘∏˘bÉ˘f

ø˘e ,á˘cQÉ˘ÑŸG OÉ˘«˘Y’É˘H ¿GOô˘M ó˘©˘˘°SCG

≈∏Y ÊGôch’G ∑Ò°ùdG áaÉ°†à°SG ∫ÓN

kÉ≤«°T kÉ°VôY ô°ûY óMG ‘ ìô°ùŸG áÑ°ûN

á«fGƒ∏¡H ÜÉ©dCGh ,kÉ«gÉµa kÓªYh kGÒãeh

Üƒ∏b ¤G ìôØdGh áé¡ÑdG â∏NOG ,Iõ«‡

á°SQóŸG ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ∂dPh ,∫ÉØW’G

á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘dG OGô˘˘˘aGh ,¿ƒ˘˘˘Y É˘˘˘à˘˘˘˘jQ Ω’G

áª∏c ¿ƒY Ω’G â≤dCG å«M ,á«ª«∏©àdG

Ió«°ùdG Qƒf á«©ªL á°ù«FôH É¡«a âÑMQ

äGó˘˘˘«˘˘˘°ùdGh ¿GOô˘˘˘M ó˘˘˘©˘˘˘°SG ÚdQÉ˘˘˘e

¢VhôY âYQ »˘à˘dG ,á˘«˘©˘ª÷G äGƒ˘°†Y

,Iõ˘«˘ªŸG z2010 ÊGô˘˘ch’G ∑Ò°ùdG{

,ø˘˘jô˘˘°VÉ◊G ∫É˘˘˘Ø˘˘˘W’G ∑QÉ˘˘˘°T å«˘˘˘M

Iô˘eÉ˘Y á˘Mô˘a §˘˘°Sh ∑Ò°ùdG ÜÉ˘˘©˘˘dCÉ˘˘H

.º¡gƒLh äôªZ

á˘°SÉ˘ª◊ IOÉ˘©˘°ùdG É˘fô˘ª˘¨˘J º˘ch .á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘e hCG ∫É˘Ø˘à˘MG hCG

!º¡«∏Y ¥ó¨à°S »àdG ÉjGó¡dG áaô©Ÿ º¡Ø¡∏Jh ÉædÉØWCG

ó˘«˘Y IOGô˘a ø˘Y IÈ©˘e ∂°T ¿hO ø˘e »˘g ô˘˘gÉ˘˘¶ŸG √ò˘˘g

»àdG ÉæJÉ©ªà› ‘ ìôØdG IQÉKEG ‘ ¬°UÉ°üàNGh ,OÓ«ŸG

‘ Úª˘£˘Jh É˘¡˘eƒ˘ª˘g ø˘Y ¢ùØ˘æ˘˘à˘˘e ¤EG âLÉ˘˘à˘˘MG ÉŸÉ˘˘W

ÉæeCG ÌcCG ¢û«Y ‘ AÉLQh πeCG áëØf øY ÉãëH ,É¡ahÉfl

á∏eÉc áYÉæ≤H Gƒ°û«©j »c GƒYO ÚæeDƒªc ,Éææµdh .IOÉ©°Sh

¤EG »MhCGh Ú°Sô£¨àŸG AÓ≤©dG øY »ØNCG …òdG ô°ùdG Gòg

¿CG øe Òã˘µ˘H º˘¶˘YCG ƒ˘g OÓ˘«ŸG ó˘«˘Y ¿CG º˘∏˘©˘f ,∫É˘Ø˘WC’G

á«æKƒH ¬«°†≤f ¿CG øe ≈ª°SCGh ,ábGÈdG ôgÉ¶ŸÉH ∫õàîj

IO’ƒd ájƒæ°ùdG iôcòdÉa .ájƒà°T á∏£Y ¬fhÈà©j øjòdG

»gh ,ÉæFGó˘a ô˘°ùd ¤hC’G á˘bÓ˘£˘fE’G É˘æ˘d »˘æ˘©˘J ,É˘æ˘°ü∏fl

ÜhÉéàæ˘d É˘æ˘Jƒ˘YO ó˘jóŒh ,á˘ÑÙG Iô˘ª˘K ìô˘Ø˘dG ∫É˘Ø˘à˘MG

 .''ΩÓ°ùdG π°SQ »ë°†æa ,AÉª°ùdG ájógh

»≤à∏J ¬«a ,íeÉ°ùàdGh ìôØdG ∫ÉØàMG ,OÓ«ŸGh'' :™HÉJh

 .''áà«≤ŸG

ój ó‰ ¿CGh óH ’ ,ÓYÉa ÉææeÉ°†J »JCÉj »µdh'' :∫Ébh

,É°ShÒ∏cEGh ÉÑ©°T ,¥Gô©dG ‘ áŸCÉàŸG á°ù«æµdG ¤EG ¿ƒ©dG

≈∏Y É˘æ˘ã˘ë˘j …ò˘dG OÓ˘«ŸG ó˘«˘Y ìhô˘H ,äÉ˘YÈà˘dG Ωó˘≤˘æ˘a

GƒeôM øjòdGh ,Éæe áLÉM ÌcCG ºg øe πµd »î°ùdG AÉ£©dG

øY á«bó°U ÌcC’Gh π°†aC’G ÒÑ©àdG ƒg ∑GPh .ó«©dG áé¡H

≈∏Yh Éæ«∏Y ¥ó¨j …ò˘dG ,¤É˘©˘J √ƒ˘ë˘f π˘«˘ª÷É˘H É˘æ˘fÉ˘aô˘Y

IQOÉÑdG ôcòf ¿CG Oƒf Éægh .¬JGÒNh ¬ª©f ÉææWhh ÉæJÓFÉY
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