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النسخة ٦ من مهرجان بيروت الجامعي العالمي

مة لمهرجان 
ّ
أبهرت اللجنة المنظ

بيروت الرياضي الجامعي العالمي 
المشاركين فكانت النسخة السادسة 

رائعة بشهادة الجميع.
في كرة اليد للرجال، تــّوج فريق 
جامعة القديس يوسف باللقب للمّرة 
األولى في تاريخه على حساب الجامعة 
اللبنانية األميركية بيروت وجامعة 

كونستانز األلمانية.
وفي كرة القدم للصاالت للرجال 
ق فريق الروح القدس الكسليك 

ّ
حق

لقبه األّول في مسابقة سيطرت عليها 
الجامعات المحلية.

وفي الكرة الطائرة للسيدات احرز 
فريق جامعة القديس يوسف اللقب 
بفوزه على الجامعة االميركية - دبي، 
أما لقب الرجال فحافظ عليه فريق 
ــروح القدس الكسليك بفوزه في  ال
النهائي على وصيفه العام الماضي 

فريق جامعة القديس يوسف.

وفي كرة السلة للرجال،  ”موسكو 
ستايت“ أي صعوبة بالظفر باللقب 
في مسابقة عرفت منافسة قوّية بين 
خّريجي جامعة القديس يوسف ثاني 
المسابقة والفريق االماراتي الذي خسر 
نصف النهائي في اللحظات األخيرة.

وتابع فريق الروح القدس الكسليك 
السلة  سيطرته على مسابقة كــرة 
للسيدات وذلــك على حساب فريق 

خّريجي جامعة القديس يوسف.
وكانت خاتمة المباريات بمباراة كرة 
القدم للصاالت للسيدات التي شهدت 
تسجيل فريق جامعة القديس يوسف 
هدف الفوز ١-٠ على حساب فريق 

الجامعة األميركية بيروت.
وفي األلعاب الفردية، فازت كيم 
سعادة من اللبنانية األميركية جبيل 
بمسابقة كرة المضرب للسيدات، ونور 
نعمي من األميركية دبّي بلقب كرة 

المضرب للرجال.
وفــازت لــورا فّالحة من األميركية 
بيروت بمسابقة سباق الضاحية بفارق 
ثانية واحــدة عن جويل فغالي من 

القديس يوسف، كما فاز حسين زيات 
من الجامعة اللبنانية الدولية بسباق 

الضاحية للرجال.
وفي كرة الطاولة، فاز حبيب أنطون 
وفلوريان المّر من األنطونية بالمركز 

األّول عند الرجال والسيدات.
وفي السباحة، شهدت المسابقة 
ــطــّالب األمــيــركــيــة بيروت  ــا ل

ً
ــق

ّ
تــأل

واللبنانية األميركية جبيل وبيروت 
والقديس يوسف والروح القدس.

وأمتع طــّالب الجامعة األميركية 
معة  لجا ا و جيا  لو لتكنو ا و م  للعلو
اللبنانية األميركية وجامعة القديس 
يوسف الحضور بعروض رائعة للرقص 
ت األميركية للعلوم والتكنولوجيا 

ّ
وحل

بالمركز األّول.
م أمين عام جامعة القديس 

ّ
وسل

يوسف فؤاد مــارون ومعه نجم كرة 
ضة  يا لر ا سفير  نية  للبنا ا لسلة  ا
لجامعة القديس يوسف نديم سعيد 
الميداليات والكؤوس على الفائزين 
بحضور أمين عام جامعة الروح القدس 

ة.
ّ
الكسليك األب ميشال أبوطق

ابطال المهرجان في صورة تذكارية بعد التتويج  وكاالت

صدى البلد
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