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عقدت الدائرة الرياضية في جامعة القديس يوسف 
إقامة  عن  لإلعالن  مبنى اجلامعة  في  م��ؤمت��رًا صحفيًا 
 Beirut« الدولي  اجلامعي  الرياضي  بيروت  مهرجان 
اجل���اري،  آذار  و2١   ١8 ب��ني   »Unisports Festival
بحضور أمني عام اجلامعة ف��ؤاد م��ارون ومدير الدائرة 

الرياضية مارون اخلوري.
وف��ي كلمة مل���ارون أش���ار إل��ى أّن ال��ف��ك��رة ج���اءت بعد 
النتائج املمّيزة التي حّققتها اجلامعة إذ ُتّوجت في املركز 
م��رات متتالية في ميالن 200٦ وبرشلونة  أرب��ع  األول 
200٧ وفالنسيا 2008 و2009، وش��رح اخل��وري األمور 
التنظيمية للمهرجان الذي سيشارك فيه ١500 العب من 

١4 دولة.

وحت���ّدد ع��دد امل��س��اب��ق��ات ب��� ١٦ لعبة ه��ي ك��رة القدم 
املصغرة )ذكور وإناث(، كرة القدم للصاالت )ذكور(، كرة 
السلة )ذكور وإناث(، الكرة الطائرة )ذكور وإناث(، والكرة 
الطائرة اخلارجية )OUTDOOR(، كرة املضرب )ذكور 
وإن���اث(، ك��رة اليد )ذك���ور(، ك��رة الطاولة )ذك��ور وإناث(، 
سباحة، شطرجن وألعاب قوى )ذكور وإن��اث(، واأللعاب 
سيدة  مدرسة  مالعب  على  املباريات  وسُتقام  الثقافية، 

اجلمهور ومجّمع ميشال املر الرياضي في البوشرية.
وس��ت��ش��ارك ف��ي امل��رج��ان بعثات م��ن ال���دول التالية: 
اليونان،  بلغاريا، إسبانيا،  البحرين، سوريا،  اجلزائر، 
روسيا،  روم��ان��ي��ا،  بولونيا،  نيجيريا،  امل��غ��رب،  األردن، 

الكويت، والبلد املضيف لبنان.

١٤ دولة باملهرجان اجلامعي الدويل
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اجلامعي  ال��ري��اض��ي  ب��ي��روت  مهرجان  انطلق 
 )2010 Beirut Unisports Festival( العاملي
ب���أدواره  ي��وس��ف،  القديس  تنّظمه جامعة  ال���ّذي 
املجموعات  دور  ال��ى  املؤهلة  االول���ى  التمهيدية 

للجامعات اللبنانية بنجاٍحٍ وحضوِر كبيرين. 
 )NDU( اللويزة  جامعة سيدة  ف��رق  وتأّهلت 
وبيروت   )USEK( الكسليك  ال��ق��دس  وال�����روح 
العربية )BAU( واالمريكية للعلوم والتكنولوجيا 
العربّية  ال��رج��ال، وب��ي��روت  )AUST( في طائرة 
الدور  مباريات  فيما خلت  ال��س��ّي��دات،  في طائرة 
األّول في كرة السّلة من املفاجآت فتأّهلت الروح 
ال��ل��وي��زة عند الرجال،  ال��ق��دس الكسليك وس��ّي��دة 
فيما حسمت الروح القدس الكسليك مباراة سّلة 
السّيدات الوحيدة في الدور األّول بفوِز مستحّق 

على األمركّية للعلوم والتكنولوجيا )18-35(.

فازت  للرجال  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  منافسات  ففي 
االمريكية  اللبنانية  على  اللويزة  سيدة  جامعة 
م��ب��اراة صاخبة وصعبة  ف��ي   )LAU By( جبيل 
غزيز  ملعب  على   )15-8/27-25/25-23(  1-2

الرياضي.
وع���ل���ى م��ل��ع��ب م��ج��م��ع امل����ر ال���ري���اض���ي ف���ازت 
املرشحني  أح��د  الكسليك  ال��ق��دس  ال���روح  جامعة 
للمنافسة على لقب طائرة الرجال على اللبنانية 
كما   ،)15-25  /  15-25(  0-2  )LIU( ال��دول��ي��ة 
ف����ازت ج��ام��ع��ة ب��ي��روت ال��ع��رب��ي��ة ب��ص��ع��وب��ة على 
 (  1-2  )LAU Be( ب��ي��روت  االمريكية  اللبنانية 

.)13-15/19-25/23-25
التمهيدي  األول  ال���دور  م��ب��اري��ات  واختتمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  األم��رك��ي��ة  ب��ف��وز  ل��ل��رج��ال 
 / 18-25( 0-2 )AUB(  على األمريكية بيروت

.)17-25
وعند السيدات تأّهلت جامعة بيروت العربية 
التكنولوجيا  و  للعلوم  األمريكية  ح��س��اب  على 

بفوزها 0-2 )10-25/16-25(.
وف��ي سلة ال��رج��ال عانى فريق ال���روح القدس 
الكسليك األمّرين قبل أن يخطف بطاقة التأّهل في 
جامعة  على حساب   )40-39( األخيرة  اللحظات 
احلريري الكندية )HCU(، فيما حسمت جامعة 
سيدة اللويزة مبارتها مع جامعة اآلداب والعلوم 
عليها  فتغّلبت   )AUL( لبنان  في  والتكنولوجيا 

.49-26
وقاد مباريات كرة السلة كل من احلكام الدوليني 
زي���اد ط��ن��وس ج���ورج درغ����ام واالحت���ادي���ني روكز 
فرنسيس وربيع عبد الساتر، فيما قاد االحتادي 

جوني لقيس مباريات كرة الطائرة.

انطالق مهرجان بريوت اجلامعي العاملي
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التمهيدي  ال��دور  منافسات  افتتحت 
األولى  ال��دول��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  بطولة  م��ن 
يوسف  القديس  جامعة  تنّظمها  التي 
البوشرية  في  امل��ر  ميشال  ملعبي  على 
بحضور  اجل��م��ه��ور  ن�����ادي  م���اع���ب  و 

جماهيري كبير.
في منافسات كرة السّلة رجال فازت 
جامعة  على  بسهولة  يوسف  القديس 
أفضل  وك��ان   35-52 بنتيجة  البحرين 
ب�  شمعون  باتيست  اللقاء  في  مسّجل 
يوسف  القديس  ضمنت  وق��د  نقطة   25
بفوز  نهائي  النصف  الدور  الى  تأهلها 
صعب على اجلامعة اللبنانية األميركية 
 )30-34( نقاط  أرب��ع��ة  ب��ف��ارق  -ب��ي��روت 
مسّجل  أف��ض��ل  خ���وري  فينسات  ون���ان 

بعشر نقاط.
وفي املجموعة األخرى حققت جامعة 
ب��ول��ن��د ف����وزا »م��س��ت��ح��ق��ا« ع��ل��ى جاعة 
مسجل  أفضل  ك��ان  و   16-44 الكويت 
في املباراة العب بولند جوبيتش ب� 19 
نقطة، وحّققت جامعة العلوم التطبيقية 
فوزا  األردن��ي  املنتخب  بنجوم  املدعمة 
 32 بفارق  اللويزة  جامعة  على  »كبيرا« 

نقطة
ال��ن��س��اء فقط  م��ن��اف��س��ات  ف��ي  أم���ا 
اجلزائرّي  اجل��ام��ع��ات  منتخب  حقق 
املرشح بقّوة النتزاع اللقب فوزا على 
تعّرض  وقد   25-38 الكسليك  جامعة 
خارج  وضعته  ثانية  جلسارة  األخير 
اللبنانية  اجلامعة  قبل  من  املنافسة 
وكانت   )33-25( -جبيل  األميركية 
 14 ب�  مسّجلة  أفضل  غصن  أب��ي  ليا 

. نقطة
م��ب��اراة ودّي��ة تعرضت جامعة  وف��ي 

القديس يوسف خلسارة من قبل جامعة 
اليونان بفارق ثاث نقاط )30-33(.

وفي منافسات الكرة الطائرة  خسر 
ص��اح��ب ال��ض��ي��اف��ة م��ن ج��ام��ع��ة روسيا 
2-0 )25-20 و 25-17( وحققت جامعة 
رومانيا فوزا« على الكويت 0-2 )13-25 
خامعة  من  لكنها خسرت  و   )17-25 و 
و   19-25(  0-2 كسليك  القدس  ال��روح 

)18-25
منافسات  من  الثاني  اليوم  وافتتح 
اجلامعات  لبطولة  التمهيدي  ال����دور 
القديس  جامعة  تنّظمها  التي  الدولّية 

يوسف بحضور جماهيري ملفت.
النسائّية  السّلة  ك��رة  منافسات  في 
فقد خرجت اجلامعة األمركّية بيروت من 

جامعة  ام��ام  خسارتها  بعد  املنافسات 
اللويزة بفارق ثاث نقاط

جت��در اإلش��ارة إل��ى أّن كا الفريقني 
حققا فوزان بغاية السهولة على جامعة 
اللوزة  جامعة  تواجه  وبذلك  البحرين 
اللقب  جامعة اجلزائر املرشحة بإحراز 

بسبب املستوى الافت لها.
اليونانية  ك��ري��ت  جامعة  وضمنت 
بتصدرها  نهائي  النصف  ال��ى  تأهلها 
املجموعة وستواجه في النصف نهائي 
تأهلها  ضمنت  التي  املضيفة  اجلامعة 
 - األميركّية  اللبنانّية  على  فوزها  بعد 

بيروت 37-30.
نساء  الطائرة  الكرة  منافسات  وفي 
اللبنانية  ع��ل��ى  ك��ري��ت  ج��ام��ع��ة  ف����ازت 
على  واليسوعية   0-2 بيروت  األمركية 

اجلامعة العربية بيروت 0-2.
يوسف  القديس  فازت  الرجال  ولدى 
صاحب  وخ���س���ر   0-2 ال����ل����وزة  ع���ل���ى 
الضيافة من جامعة روسيا 0-2 )20-25 
و25-17( وحققت جامعة رومانيا فوزا« 
و17-25(   13-25(  0-2 الكويت  على 
ولكنها خسرت من خامعة الروح القدس 

كسليك 0-2.
اللبنانية  ف����ازت  ال���ق���دم  ك���رة  وف���ي 
الكندّية  احلريري  جامعة  على  الدولّية 
على  الدولية  اللبنانية  واجلامعة   1-5
ق��دام��ى ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف 0-2 
وت��ع��ادل ال��ق��دي��س ي��وس��ف م��ع العربية 
احلكمة  النتيجة  وبنفس   1-1 بيروت 

مع الكسليك.
وفي كرة القدم النسائية فزت كل من 
البلمند واألميركية واللبنانية األميركية 

والعربية الدولية في مبارياتهم.

ح�صور الفت ببطولة �جلامعات �لدولية
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