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ختام مهرجان بيروت الرياضي الجامعي العالمي

ّيــام من المباريات  أ بعد ثالثة 
ى 

ّ
الحماسّية وبحضور جماهيري تخط

ممّيز  عات، وحضور رسمي 
ّ
لتوق ا

 الى 
ً
وأجواء شبابّية استثنائّية، اضافة

أربع ليال من السهرات الترفيهّية 
لرحالت  وا لرائعة  ا ّية  لفولكلور وا
ختتمت  ا  ، هشة لمد ا حّية  لسيا ا
جامعة القديس يوسف بادارتها 
وطّالبها وخّريجيها النسخة الرابعة 
الممّيزة من مهرجان بيروت الرياضي 
مته من ٢١ 

ّ
الجامعي العالمي الذي نظ

الى ٢٥ آذار بمشاركة فرق من ٩ دول 
من آسيا وأوروبا وافريقيا.

وفي النتائج, فاز فريق جامعة 
كونستانز األلماني بمسابقة كرة 
اليد للرجال في النهائي على فريق 
الجامعة اللبنانية األميركية بيروت 
١٨-١٦ بعد  حامل اللقب بصعوبة 

التمديد.
وفي الفوتسال للسّيدات فاز فريق 
األميركّية بيروت باللقب بضربات 
الترجيح بعد تعادله ١-١ مع فريق 

جامعة القديس يوسف.
وفــي أّم المعارك، اللعبة التي 
شــارك فيها أكبر عــدد من الفرق، 
ق فريق جامعة القديس يوسف 

ّ
حق

 هو األول له بعد ثالث نسخات 
ً
انجازا

لــقــدم للصاالت  ــرة ا ففاز بلقب ك
”الفوتسال“ بفوزه الصعب والجميل 
معة  جا فريق  على  ئي  لنها ا فــي 
١. وكان  -٢ فريبورغ من سويسرا 
الفريق السويسري أخــرج الفريق 
الصربي بطل دورة فالنسيا الدولية 

بضربات الترجيح في ربع النهائي.

وفي الكرة الطائرة للسّيدات، فازت 
سّيدات جامعة بلغراد من صربيا 
باللقب بفوزهّن السهل في النهائي 

على سّيدات األميركية بيروت ٢-٠.
ــي احـــدى أجــمــل المباريات  وف
الصربي  لفريق  ا لنهائية خطف  ا
”فون“ لقب الكرة الطائرة للرجال من 
أصحاب األرض فريق جامعة القديس 
يوسف عندما فازعليه ٢-٠ (٢٦-٢٤ 

و ٢٥-٢٣).
ة للرجال فاز فريق 

ّ
وفي كرة السل

الجامعة اللبنانية األميركية جبيل 
باللقب للمرة األولى بعد حلوله مرتين 
 العامين ٢٠١٠ و ٢٠١١, وجاء 

ً
ثانيا

فوزه في النهائي على جامعة الروح 
القدس الكسليك الذي أخرج الفريق 
الصربي الــقــوي مــن الـــدور نصف 

النهائي.
وعند السّيدات حافظ فريق الروح 
القدس الكسليك على اللقب للسنة 
الثالثة تواليا بفوزه في النهائي على 

فريق جامعة القديس يوسف.
وفي كرة المضرب سّيدات فازت 

كيم صــّدي من الجامعة اللبنانّية 
األميركية بيبلوس باللقب بفوزها في 
النهائي على شقيقتها كايت من 
جامعة القديس يوسف فيما سيطر 
األجانب على مسابقة الرجال ففاز 
الكرواتي فيليب سيتيش باللقب 
 أوروس لوكيش من الجامعة 

ّ
فيما حل

.
ً
األميركية في الكويت ثانيا

وفي كرة الطاولة للسّيدات فاجأت 
المتباريات من كرواتيا بطالت لبنان 
ت في المركز األول ليليانا 

ّ
وصربيا فحل

جانكوفيتش بفوزها في النهائي 
على مواطنتها دينا برفان.

ــــاز دوزان  وعـــنـــد الــــرجــــال ف
بالوتيفيتش من مونتينيغرو باللقب 
بفوزه في النهائي على محمد بنوت 
بيروت فرع  لعربية  ا لجامعة  ا من 

الدبية.
وفي سباق الضاحية للرجال سيطر 
فريق جامعة القديس يوسف على 
المراكز األولى وأحرز نادر جابر المركز 
األّول للسنة الثانية على التوالي. كما 
سيطرت سيدات األميركية بيروت 

على مسابقة السيدات مع فوز للورا 
فّالحا بالمركز األول.

وفي السباحة سيطر المشاركون 
من مصر على الميداليات الذهبية مع 
بعض الخروقات اللبنانية من جامعة 
القديس يوسف واألميركية بيروت 
واللبنانية األميركية وسّيدة اللويزة.

وفــي مسابقة الــرقــص, أحــرزت 
جميالت جامعة بلغراد المركز األول 
أمام فريق جامعة القديس يوسف.

، وفــي مسابقة األسئلة 
ً
وأخــيــرا

الرياضّية فاز الفريق األلماني بالمركز 
األول أمام الفريق السويسري في 

المركز الثاني.
كما فازت بعثة الجامعة األميركية 
في الكويت وبعثة الجامعة األميركية 
في القاهرة وبعثة جامعة بلغراد 
عة  ألكثر صنا ا لقاب  بأ للهندسة 
للجّو والحماس التنظيم واألخالق 

الرياضّية.
قــــاد الـــمـــبـــاريـــات فـــي جميع 
ام لبنان 

ّ
المسابقات نخبة من أهّم حك

حادّيين والدولّيين.
ّ
االت

صورة جامعة للبعثات المشاركة في المهرجان  البلد

صدى البلد
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