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إعالن  »Beirut Unisports Festival« من تنظيم جامعة القديس يوسف

ي���س���ت���ع���د ل���ب���ن���ان الس���ت���ق���ب���ال حدث 
ري������اض������ي ج����ام����ع����ي م����ه����م ج���������دًا، إذ 
عقدت الدائرة الرياضية في جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف م��ؤت��م��رًا صحافيًا، 
ن  أم�����س، ف���ي م��ب��ن��ى ال��ج��ام��ع��ة إلع
الرياضي  ب���ي���روت  م��ه��رج��ان  إق���ام���ة 
 Beirut Unisports«  الجامعي الدولي
الجاري،  آذار  Festival« بني 18 و21 
بحضور األمني العام الجامعة فؤاد 
الرياضية  ال����دائ����رة  وم���دي���ر  م������ارون 

مارون الخوري.
مارون  أش��ار  ترحيبية،  كلمة  وبعد 
إلى أن الفكرة أبصرت النور بفضل 
خ��ب��رة امل��س��ؤول� ع��ن ف��رع الرياضة 
�� من  ��اع�����ب�� م������ن ج����ه����ة وخ������ب������رة ال��
جّراء  اكتسبوها  ال��ت��ي  أخ���رى،  جهة 
م��ش��ارك��ات��ه��م ال��س��اب��ق��ة، إض���اف���ة إلى 
النتائج املميزة التي حققتها جامعة 
القديس يوسف، إذ تّوجت في املركز 
ن  األول أرب��ع م��رات متتالية في مي
وفالنسيا   2007 وب��رش��ل��ون��ة   2006

2008 و2009.
وت���ه���دف االس��ت��ض��اف��ة إل����ى تشجيع 
ال����ج����ام����ع����ات ومنح   �� ب�� ال����ت����ع����اون 
والتعرف  للتعارف   

ً
مجاال عبني  ال

وإظهار  ال����ث����ق����اف����ات،  م��خ��ت��ل��ف  إل�����ى 
وحديثة،  ج����دي����دة  ب����ص����ورة  ل���ب���ن���ان 

القديس  ج���ام���ع���ة  م���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 
دائرة  وك�����ان�����ت  ال����ع����امل����ي����ة.  ي����وس����ف 
ع���ل���ى توجيه  ق����د دأب�������ت  ال����ري����اض����ة 
الجامعات  ب���ع���ض  إل������ى  ال������دع������وات 
العربية واألفريقية واألوروبية، كما 
عيت الجامعات اللبنانية الرسمية 

ُ
د

والخاصة.
التنظيمية  ال��خ��وري األم���ور  وش���رح 
للمهرجان الذي سيشارك فيه 1500 

العب من 14 دولة. وكشف الخوري أن 
الفكرة بدأت عام 2008 بغية تفعيل 
ميذ، واالستضافة  املشاركة مع الت
املميزة  النتائج  م��ن  قًا  انط ج���اءت 
ّجل 

ُ
وأ ال����ج����ام����ع����ة،  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال����ت����ي 

الظروف  ب���س���ب���ب  س���ن���ت��  ال�����ح�����دث 
األمنية. وانبثقت عن اللجنة املنظمة 
هتمام بكل التفاصيل  لجان عدة ل

التنظيمية.

وت��ح��دد ع���دد امل��س��اب��ق��ات ب����16 لعبة 
)ذكور  امل����ص����غ����رة  ال�����ق�����دم  ك������رة  ه�����ي 
وإناث(، كرة القدم للصاالت )ذكور(، 
ك����رة ال��س��ل��ة )ذك������ور وإن��������اث(، الكرة 
والكرة  وإن����������اث(،  )ذك�������ور  ال����ط����ائ����رة 
 ،)OUTDOOR( الخارجية  ال��ط��ائ��رة 
كرة املضرب )ذكور وإناث(، كرة اليد 
)ذكور(، كرة الطاولة )ذكور وإناث(، 
س����ب����اح����ة، ش���ط���رن���ج وأل�����ع�����اب قوى 
)ذك���ور وإن����اث(، واألل��ع��اب الثقافية، 
ال��ت��ع��اون م���ع االتحادات  ك��م��ا ج���رى 
وستنطلق  ال��ح��ك��ام.  لتأمني  املحلية 
املسابقة بإقامة تصفيات الجامعات 
املسابقات،  في  للمشاركة  اللبنانية 
عب  ع���ل���ى م امل����ب����اري����ات  وس����ت����ق����ام 
ال��ج��م��ه��ور ومجمع  م���درس���ة س���ي���دة 
ميشال املر الرياضي في البوشرية.

املهرجان بعثات من  وسيشارك في 
البحرين،  ال���ج���زائ���ر،  اآلت���ي���ة:  ال�����دول 
اليونان،  إسبانيا،  بلغاريا،  سوريا، 
بولونيا،  نيجيريا،  امل��غ��رب،  األردن، 
روم��ان��ي��ا، روس���ي���ا، ال��ك��وي��ت، والبلد 

املضيف لبنان. 
وت��ت��خ��ل��ل امل��ه��رج��ان س��ه��رات يومية 
ب  ترفيهية وثقافية ُيدعى إليها ط

الجامعات.
)األخبار(

ال���دور األول لبطولة  ال��ي��وم الثاني م��ن  سجل 
لبنان للجامعات في كرة القدم، التي تنظمها 
والتكنولوجيا  للعلوم  األم��ي��رك��ي��ة  الجامعة 
اللبناني للجامعات،  AUST برعاية االتحاد 
األول��ى، هزمت  املجموعة  اآلتية: في  النتائج 
سجل   .0-9 الحكمة  نظيرتها  اللويزة  سيدة 

أب�����و شقرا  ل���ل���ف���ائ���ز ج����ه����اد 
 )3( م��وس��ى  )3( وج���اس��ن 
يوسف  ال�������ح�������اج  وإي�������ل�������ي 
وفي  م�����ن�����ص�����ور.  ورال�������������ف 
اآلداب  ف����������ازت  ال�����ث�����ان�����ي�����ة، 

والعلوم والتكنولوجيا على جامعة املنار 2-
0. سجلهما محمد حمودي وحسن شعيتو. 
 .1-4 الكندية  الحريري  على   AUST بت

ّ
وتغل

سجل للفائز ألبرت شلفون )2( وبيتر دويهي 
ق.  ال��ق��ادر وللخاسر وسيم ح وسعيد عبد 
وفي الرابعة، فازت األميركية على اللبنانية 2-

0. سجلهما ف��اروق الخطيب 
وتعادلت  ج������م������ال.  ورض���������ا 
اليسوعية م��ع اإلس�ام��ي��ة 1-

1. سجل ل�أول حسن فخري 
وللثاني عباس سويد.

بطولة الجامعات لكرة القدم

اختير القرد 
شعارًا للمهرجان 

الدولي لكونه 
يمثل النشاط 

والفكاهة
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ة ملهرجان بيروت الرياضي الجامعي العاملي
ّ
انطالق األدوار التمهيدي

 )NDU( تأهلت جامعة سيدة اللويزة
 )USEK( ال��ك��س��ل��ي��ك ال���ق���دس  وال������روح 
العربية )BAU( واألميركية  وبيروت 
في   )AUST( والتكنولوجيا  للعلوم 
العربية  وب����ي����روت  ال�����رج�����ال،  ط����ائ����رة 
مهرجان  ضمن  السيدات،  طائرة  في 

بيروت الرياضي الجامعي العاملي.
في  األول  ال��������دور  م����ب����اري����ات  وخ����ل����ت 
امل���ف���اج���آت، فتأهلت  ال��س��ل��ة م���ن  ك����رة 
وسيدة  ال���ك���س���ل���ي���ك  ال�����ق�����دس  ال���������روح 
ال���رج���ال، فيما حسمت  ال��ل��وي��زة ع��ن��د 
ال��ق��دس الكسليك م��ب��اراة سلة  ال���روح 
ال��س��ي��دات ال��وح��ي��دة ف���ي ال�����دور األول 
بفوز مستحق على األميركية للعلوم 

والتكنولوجيا 1835.
ففي منافسات الكرة الطائرة للرجال، 

ف�����ازت ج��ام��ع��ة س���ي���دة ال���ل���وي���زة على 
 )LAU By( اللبنانية األميركية جبيل
في مباراة صاخبة وصعبة 12 على 

ملعب غزير الرياضي.
امل���ر الرياضي،  وع��ل��ى م��ل��ع��ب م��ج��ّم��ع 
فازت جامعة الروح القدس الكسليك، 
لقب  ع��ل��ى  للمنافسة  امل��رش��ح�  أح���د 
طائرة الرجال، على اللبنانية الدولية 
)LIU( 02، كذلك فازت جامعة بيروت 
اللبنانية  ع��ل��ى  ب��ص��ع��وب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
 .12  )LAU Be( ب���ي���روت  األم���ي���رك���ي���ة 
ال��������دور األول  م����ب����اري����ات  واخ���ت���ت���م���ت 
األميركية  ب��ف��وز  ل��ل��رج��ال  ال��ت��م��ه��ي��دي 
للعلوم والتكنولوجيا على األميركية 

 .02 )AUB( بيروت
وعند السيدات تأهلت جامعة بيروت 

األميركية  ح����س����اب  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
للعلوم والتكنولوجيا بفوزها 02.

وفي سلة الرجال، عانى فريق الروح 
يخطف  أن  ق���ب���ل  ال���ك���س���ل���ي���ك  ال����ق����دس 
األخيرة  اللحظات  في  التأهل  بطاقة 
 ،)HCU( من جامعة الحريري الكندية
حسمت  ف��ي��م��ا   ،3940 ع��ل��ي��ه  ب����ف����وزه 
جامعة س��ي��دة ال��ل��وي��زة م��ب��ارات��ه��ا مع 
جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا 
عليها  ف��ت��غ��ل��ب��ت   )AUL( ل��ب��ن��ان  ف���ي 

.4926
ال����ب����ط����ول����ة رس����م����ي����ًا يوم  ����ف����ت����ت����ح 

ُ
وت

األجنبية  ال���وف���ود  وت���ب���دأ  ال��خ��م��ي��س، 
إلى  بالوصول  البطولة  في  املشاركة 

بيروت ابتداًء من فجر اليوم.
)األخبار(

انطلق مهرجان بيروت 
الرياضي الجامعي العاملي 

 Beirut Unisports(
 )2010 Festival

للجامعات اللبنانية، 
الذي تنظمه جامعة 

القديس يوسف، بأدواره 
التمهيدية األولى املؤهلة 

إلى دور املجموعات

الثالثاء  16  آذار  2010  العدد  281068

طاولة الحكام في إحدى املباريات
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القديس يوسف تختتم واألميركية تفتتح اليوم
الجامعي  ب���ي���روت  م��ه��رج��ان  اخ��ت��ت��م 
الرياضّي األول،ال��ذي نظمته جامعة 

القديس يوسف.
ة 

ّ
وف���ي ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ّي��ة: ك���رة السل

- رجال )جامعة العلوم التطبيقّية - 
األردن( بطلة، وتّوج العب التطبيقّية 
وس������ام ال����ص����وص أف���ض���ل الع�����ب في 

البطولة.
ت جامعة اللويزة 

ّ
ولدى السيدات، حل

في املركز األّول، وكانت العبة اللويزة 
ف���اي ب��ري��ن��س األف��ض��ل ف��ي البطولة. 
ت 

ّ
وف����ي م���ب���اري���ات ك����رة ال���ط���اول���ة حل
جامعة اليونان في املرتبة األولى.

ت اللبنانية 
ّ
وفي كرة القدم - رجال، حل

ال���دول���ّي���ة أول�����ى، وت�����ّوج ال��اع���ب علي 
ال��ه��ادي األف��ض��ل ف��ي البطولة. ولدى 
األميركية  الجامعة  ��ت 

ّ
ح��ل ال��س��ي��دات 

عبة سيرين  بيروت بطلة، وكانت ال
ال������ع������واد م�����ن امل�����غ�����رب األف�����ض�����ل في 

البطولة.
وف���ي م��ن��اف��س��ات ال��ف��وت��س��ال - رجال، 

عب بدر  حلت اللويزة أولى، وكان ال
ب��و حمد األف��ض��ل ف��ي البطولة. وفي 
كرة الطائرة - رجال، خطفت جامعة 
روس��ي��ا ال��ب��ط��ول��ة م��ن ج��ام��ع��ة الروح 
القدس الكسليك. وفي الكرة الطائرة 
القديس  ف����ازت  ال��خ��ارج��ي��ة - رج�����ال، 
يوسف، ولدى السيدات فازت جامعة 

بلغاريا.
 علي عطوة 

ّ
في فردي الشطرنج، حل

أول. وفي املسابقات الرياضية فازت 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف وال��ي��ون��ان وصيفة 

فاملغرب ثالثة.

الجامعة اللبنانية
فاز طارق القنواتي )كلية السياحة( 
ببطولة كرة الطاولة للفرع األول في 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وأح�����رزت لقب 

اإلناث ديانا جمعة )الفنون(.

الجامعة األميركية
فتتح رسميًا، عند الساعة السابعة 

ُ
ت

ال���دورة الرياضية  ال��ي��وم،  م��ن مساء 
ال���دول���ي���ة األول�������ى التي  ال���ج���ام���ع���ي���ة 
��م��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة في 

ّ
��ن��ظ

ُ
ت

ب� 25 و28  عبها  ب��ي��روت ع��ل��ى م
الشباب  وزي��ر  برعاية  ال��ج��اري  آذار 
وال���ري���اض���ة ع��ل��ي ح��س� ع��ب��د الله. 
ي���ش���ارك ف���ي ال�������دورة أك���ث���ر م���ن 500 
م����ن جامعات  وري���اض���ي���ة  ري����اض����ي 

عدة.

أكثر من
 500 رياضي 

ورياضية في دورة 
األميركية
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