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Beirut Unisports Festival 2010

عقدت الدائرة الرياضية 
في جامعة القديس يوسف 
 في مبنى 

ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

الجامعة لإلعالن عن إقامة 
مهرجان بيروت الرياضي 
 Beirut" الجامعي الدولي
Unisports Festival" بين 
18 و21 الــجــاري، بحضور 
األمـــيـــن الـــعـــام للجامعة 
فؤاد مــارون ومدير الدائرة 

الرياضية مارون الخوري.

صدى البلد

بعد كلمة ترحيبية أشــار مارون 
الى أن الفكرة أبصرت النور بفضل 
خبرة المسؤولين عن فرع الرياضة من 
جهة وخبرة الالعبين من جهة أخرى، 
التي اكتسبوها جراء مشاركاتهم 
السابقة، إضافة الى النتائج المميزة 

لقديس  ا معة  جا لــتــي حققتها  ا
يوسف إذ توجت في المركز األول 
أربع مرات متتالية في ميالن 2006 
وبرشلونة 2007 وفالنسيا 2008 
و2009، وتهدف اإلستضافة الى 
تشجيع التعاون بين الجامعات ومنح 
 للتعارف وإظهار لبنان 

ً
الالعبين مجاال

بصورة جديدة وحديثة وتعزيز مكانة 
جامعة القديس يوسف العالمية.

وشرح الخوري األمور التنظيمية 
للمهرجان الذي سيشارك به 1500 
العب من 14 دولة، وكشف أن الفكرة 

بدأت في العام 2008 بغية تفعيل 
المشاركة مع الطالب، واالستضافة 
 من النتائج المميزة 

ً
جاءت انطالقا

الــتــي حققتها الــجــامــعــة، وتأجل 
ــحــدث سنتين بسبب الــظــروف  ال

األمنية.
وتحدد عدد المسابقات بـ 16هي: 
كرة القدم المصغرة (ذكور وإناث) 
وكــرة القدم للصاالت (ذكــور) وكرة 
السلة (ذكور وإناث) والكرة الطائرة 
ـــــاث) والـــكـــرة الــطــائــرة  ــــور وإن (ذك
ــرة  الــخــارجــيــة (OUTDOOR) وك
المضرب (ذكــور وإنـــاث)، كــرة اليد 
(ذكور) وكرة الطاولة (ذكور وإناث) 
والسباحة والشطرنج وألعاب قوى 

(ذكور وإناث)، واأللعاب الثقافية.
كما تم التعاون مع االتــحــادات 

المحلية لتأمين الحكام.
وستقام المباريات على مالعب 
مــدرســة ســيــدة الجمهور ومجمع 
ميشال المر الرياضي في البوشرية.

وسيشارك في المهرجان بعثات 
من الجزائر والبحرين وسورية وبلغاريا 
وإسبانيا واليونان واألردن والمغرب 
ونيجيريا وبولونيا ورومانيا وروسيا 

والكويت ولبنان.

تقام المباريات على مالعب 
الجمهور ومجمع المر 
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الجامعي الرياضي بيروت مهرجان

بالجامعات الخاصة المختلفة المسابقات من التمهيدية االدوار انطلقت
 Beirut العالمي الجامعي الرياضي بيروت مهرجان ضمن اللبنانية
والمؤهلة  يوسف، القديس جامعة تنظمه Unisports Festival ٢٠١٠ الذي

المجموعات. دور الى
القدس والروح (NDU) سيدة اللويزة جامعة تأهلت فرق الكرة الطائرة، في
والتكنولوجيا للعلوم واالميركية (BAU) العربية (USEK) وبيروت الكسليك

دات. السيّ ة عند العربيّ بيروت الرجال، وفريق عند (AUST)
(LAU By) جبيل اللبنانية االميركية على سيدة اللويزة جامعة فازت
الرياضي قاعة في (٢٣-٢٥و٢٥-٢٧و٨-١٥) ٢-١ وصعبة صاخبة مباراة في

غزير.
الكسليك  جامعة الروح القدس فازت الرياضي مجمع ميشال المر قاعة  وفي
على للمنافسة المرشحين أحد
لدولية ا نية للبنا ا على للقب ا
فازت كما (٢٥-١٥و٢٥-١٥), ٢-٠
بصعوبة العربية بيروت جامعة
بيروت االميركية اللبنانية على
٢-١ ( ٢٥-٢٣و١٩-٢٥و١٥-١٣)
األول الــدور واختتمت مباريات
األميركية بفوز للرجال التمهيدي
على لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا

(٢٥-١٨و٢٥-١٧). ٢-٠ بيروت األميركية
للعلوم  األميركية حساب العربية على جامعة بيروت تأهلت السيدات وعند

(٢٥-١٦و٢٥-١٠). ٢-٠ بفوزها والتكنولوجيا
الروح فرق لت المفاجآت فتأهّ من ة

ّ
السل كرة في ل األوّ الدور مباريات وخلت

القدس الروح حسمت فيما الرجال عند اللويزة دة وسيّ الكسليك القدس
على

ّ
مستحق بفوزِ ل األوّ الدور في الوحيدة دات السيّ ة

ّ
سل مباراة الكسليك

.(٣٥-١٨) والتكنولوجيا للعلوم ة األميركيّ
التأهل بطاقة يخطف قبل أن األمرين الكسليك القدس الروح فريق عانى
،(٤٠-٣٩) الكندية الحريري على حساب جامعة األخيرة اللحظات في
والعلوم اآلداب مع جامعة مباراتها سيدة اللويزة جامعة حسمت فيما

(٤٩-٢٦) عليها بت
ّ
في لبنان وتغل والتكنولوجيا

وجورج زياد طنوس الدوليين الحكمين من كل السلة مباريات كرة قاد
االتحادي قاد الساتر، فيما فرنسيس وربيع عبد واالتحاديين روكز ضرغام

الطائرة. الكرة مباريات اللقيس جوني

البلد صدى

ً
رسميا البطولة تفتتح

حرم في المقبل الخميس

االنسانية العلوم مبنى
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Beirut Unisports Festival 2010 

¶ وصول البعثة الروسية    

لتمهيدية ا ر األدوا استكملت
اللبنانية للجامعات المخصصة االولى
لـــى دوري المجموعات ا لــلــتــأهــل
 Beirut  Unisportsفي مــهــرجــان
جامعة  تنظمه Festival 2010 الذي
فــفــازت جامعة الــقــديــس يــوســف
والجامعة ،52-53 البلمند على الحكمة
بيروت جامعة على بيروت األميركية
ة األميركيّ ة واللبنانيّ ,27-28 ة العربيّ
ة األنطونيّ لجامعة ا على بــيــروت
للعلوم األميركية والجامعة ،46-52

الدولية ة اللبنانيّ على والتكنولوجيا
.32-43

لة المؤهّ األخــيــرة وفــي المرحلة
خطفت الـــى دوري الــمــجــمــوعــات,
الجامعة من ل التأهّ بطاقة البلمند
بعد للعلوم والتكنولوجيا ة األميركيّ
حسمت فيما ,46-48 الوقت تمديد
مباراتها بيروت ة األميركيّ ة اللبنانيّ

.30-35 بيروت ة األميركيّ مع
بيروت مطار الى الوصول خط وعلى
قدومها لــروســيــة ا ًسجلت البعثة
تصل فجرا فيما مكتملة الصفوف

والمغرب. ورومانيا اليونان بعثات

البلد صدى

 2171  العدد 2010-03- 17 الربعاءا
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الرياضي القديس يوسف مهرجان

الدولية  الجامعات بطولة من التمهيدي الدور منافسات  افتتحت
مجمع على ملعبي يوسف القديس جامعة التي تنظمها األولى

بحضور جماهيري كبير. الجمهور ونادي ة في البوشريّ ميشال المر
على يوسف القديس جامعة فازت للرجال، السلة كرة منافسات في

باتيست اللقاء ل في مسجّ أفضل وكان (٥٢-٣٥) البحرين جامعة
الى  تأهلها يوسف القديس وضمنت ٢٥ نقطة، برصيد شمعون

بيروت ة- األميركيّ اللبنانية الجامعة على صعب بفوز النهائي نصف
نقاط. بعشر مسجل أفضل خوري فينسان وكان (٣٤-٣٠) بفارق
على

ً
 مستحقا

ً
فوزا بولندا جامعة حققت المجموعة الثانية، وفي

العب المباراة مسجل في أفضل وكان (٤٤-١٦) الكويت جامعة
التطبيقية  العلوم جامعة وحققت ١٩ نقطة، بولندا جوبيتش برصيد

اللويزة جامعة على
ً
كبيرا

ً
فوزا األردني المدعمة بنجوم المنتخب

نقطة. ٣٢ بفارق
الجزائريّ الجامعات منتخب فحقق السيدات، منافسات في أما

،(٣٨-٢٥) الكسليك جامعة على
ً
فوزا اللقب النتزاع ة بقوّ المرشح

الجامعة المنافسة امام خارج وضعته ثانية األخير لخسارة ض وتعرّ
أفضل غصن أبي ليا وكانت (٢٥-٣٣) جبيل - ة األميركيّ اللبنانية

القديس  جامعة تعرضت ة وديّ مباراة وفي ١٤ نقطة. لة برصيد مسجّ
.(٣٣-٣٠) نقاط ثالث بفارق جامعة اليونان قبل من لخسارة يوسف

جامعة الضيافة امام صاحب خسر الطائرة منافسات الكرة وفي
على

ً
فوزا رومانيا جامعة وحققت (٢٥-٢٠و٢٥-١٧) ٢-صفر روسيا

القدس خسرت امام الروح لكنها (٢٥-١٣و٢٥-١٧) ٢-صفر الكويت
.(٢٥-١٨ (٢٥-١٩و ٢-صفر الكسليك

البلد صدى

البلد الطائرة الكرة مباريات من ¶

ت  فضمّ نية لثا ا عة لمجمو ا  
لكويت وا للقب ا ملة حا ـــران ي ا
ـــا وطـــاجـــكـــســـتـــان، ـــي ـــرال وأســـت
تــايــالنــد والــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة
الجنوبية وكوريا وقيرغيزستان
بعة لرا ا لمجموعة وا م، وفييتنا
والعراق وتركمانستان ليابان ا

والصين.
الــمــنــتــخــب  ـــدو مـــوقـــف ـــب  وي
، لشيء ا بعض

ً
صعبا ني للبنا ا

الــمــبــاراة ــي ف اذ انـــه ســيــواجــه
صاحب االفــتــتــاحــيــة لــلــبــطــولــة
قد فانه خسارته حال وفي االرض،
االول الدور انهاء في يفقد االمل
وبالتالي مجموعته، في صــدارة
مواجهة عــلــى

ً
ســيــكــون مــجــبــرا

لمنتخب با لمتمثلة ا ة لــعــقــد ا

عامين قبل استضافتها تايالند
النهائي، ربع الى

ً
سويا وصعدا

التي ايران امام لبنان خرج حيث
احرزت لقبها التاسع، بينما خرجت

الصين. امام اوزبكستان
لبنان  مــدرب منتخب  واعتبر
المنتخب مهمة ان زخــور دوري
على ســهــلــة الــلــبــنــانــي لــيــســت
"هــذه ان ــى ال

ً
االطـــالق، مــشــيــرا

كل ان اذ االقـــوى، هي البطولة
عبر ليها ا صــلــت و ت لمنتخبا ا
القول يمكن لذا ال التصفيات،
من اســهــل ان هــنــاك مــواجــهــة

غيرها".
في  نــأخــذ ان ــع: "علينا  وتــاب
وانــدونــيــســيــا ًالــحــســبــان تــايــبــه
خصوصا فقط، أوزبكستان وليس
ا تطور ــن ــي ل الوّ ا لمنتخبين ا ن  ا
االخيرة الفترة في كبير بشكلٍ
بدأت استعداداتهما للبطولة وقد

مبكر". بشكلٍ
االفتتاحية  المواجهة  وعــن

الى اليابان قاد عندما االيراني
2006 في  الـــعـــام ــلــقــب فـــي ال
لمنتخبات ا وهــذه  اوزبكستان.
فقد رهيب شكلٍ فــي تتحضر
ة  وديّ 12 مباراة من اكثر خاضت
دورة لخوض وتتأهب اآلن، حتى
الشهر تايالند في دولية رباعية
الــبــلــد الــمــقــبــل ســتــضــمــهــاالــى

واالرجنتين". وايران المضيف
عن  ــنــظــر ال ــغــض  وخـــتـــم: "ب
الــتــي ــمــنــتــخــبــات امـــكـــانـــات ال
كبيرة ثــقــة لـــدي ســنــواجــهــهــا،
الــلــبــنــانــي، بــالعــبــي الــمــنــتــخــب
خبرة لديهم باتت انه

ً
خصوصا

اآلســيــوي لصعيد ا على كبيرة
ينتظرهم مــا

ً
ويــعــرفــون تــمــامــا

ستكون التي المسؤولية وحجم
هــذا فــي عاتقهم مــلــقــاة عــلــى

االستحقاق".
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ة على النهائيّ ت النتائج جــاء
الشكل اآلتي:

للرجال، احرزت ة
ّ
كرة السل في

األردن ة التطبيقيّ العلوم جامعة
الجامعة الــلــقــب بــفــوزهــا عــلــى
وحل جبيل – ة ة األميركيّ اللبنانيّ
يوسف القديس جامعة فريق
ة العـــب التطبيقيّ ج ثــالــثــا وتــــوّ
في العب أفضل الصوص وسام

البطولة.
فريق فاحرز السيدات لدى أما
حساب على اللقب اللويزة سيدة
يوسف القديس جامعة فريق
وتــوجــت العبة نقطتين بــفــارق
العبة أفضل برينس فاي اللويزة

البطولة. في
ت

ّ
حل الطاولة كرة مباريات وفي

األولى المرتبة في اليونان جامعة
في يــوســف وجــامــعــة الــقــديــس

ة اللبنانيّ والجامعة الثاني المركز
ثالثة.

احرز للرجال القدم كــرة وفــي
للقب ا ة ليّ لدو ا نية للبنا ا فريق
وتوج الجنان جامعة حساب على
العب افضل الهادي علي الالعب

الــســيــدات ـــدى ول فــي الــبــطــولــة،
بيروت األميركية احرزت الجامعة
المغرب جامعة حساب على اللقب
ثالثة، اسبانيا جامعة فريق وحل

من العواد سبرين الالعبة وتوجت
البطولة. العبة في افضل المغرب
"الفوتسال" منافسات  وفــي
اللويزة فريق جامعة حل للرجال
جامعة امـــام ل األوّ فــي الــمــركــز
بدر بوحمد الالعب وتوج الكويت

البطولة. في األفضل
للرجال، الطائرة الكرة في أما
من اللقب روسيا جامعة فخطفت
الكسليك، القدس الروح جامعة
جامعة جــت تــوّ ــنــســاء ولــــدى ال
حساب على بطلة ة اليونانيّ كريت
وتوجت البلغارية صوفيا جامعة
بابوسي ماريا كريت جامعة العبة

األفضل.
الكرة الطائرة الخارجية وفــي
القديس جامعة فريق

ّ
حل للرجال

االول وجامعة المركز في يوسف
السيدات ولــدى وصيفا رومانيا

باللقب على بلغاريا فازت جامعة
يوسف. القديس حساب

أولى اليونان ت
ّ
حل التنس وفي

بيروت ة األميركيّ تليها الجامعة
الكويت. ّفجامعة

حل ــفــردي ال وفــي الشطرنج
األول ــمــركــز فــي ال عــلــي عــطــوة
باسل يليه ثانيا الشامي ومحمود
الجامعات ترتيب وفــي شــرف
والــعــلــوم اآلداب حــلــت جــامــعــة
تليها اولـــــى ــا ــوجــي ــول ــتــكــن وال

ة. فاللبنانيّ ة اليسوعيّ
ة األميركيّ ت

ّ
حل السباحة وفي

فجامعة ة اليسوعيّ تليها أولــى
الثالث. المركز في المغرب

ت
ّ
حل النهائي الترتيب وفــي

واليونان أولى يوسف القديس
فـــي الــمــركــز ثــانــيــة فــالــمــغــرب

الثالث.

البلد صدى

ل األوّ الجامعيّ الرياضي بيروت مهرجان ختام

بيروت مهرجان اختتم
األول الرياضيّ الجامعي
ــي حــفــل اســتــعــراضــيّ ف
ألفي رائـــع حــضــره نــحــو
فـــي خــاللــه ج تـــم مــتــفــرّ
المهرجان شعلة اطفاء
عن ر شريط مصوّ وعرض
حصلت الــتــي األحــــداث
ــام الثالثة األيّ خــالل في
مباريات الــتــي شــهــدت
ثقافية ونشاطات رياضية
في وجـــرى وتــرفــيــهــيــة،
الجوائز يــع

ّ
تــوز نهايته

الفائزة. الجامعات على

البلد المهرجان في المصغرة القدم كرة مباريات من ¶

جامعة فرق ت
ّ
حل

يوسف القديس

في الترتيب النهائي اولى
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