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تكريم رياضيي ورياضيات جامعة القديس يوسف
صدى البلد

أقام القسم ّ
الرياضي في جامعة
القديس يوسف حفل توزيع الجوائز
على الرياضيين للعام الدراسي
الحالي في حفل اقامه في حرم مبنى
ّ
الطب في السوديكو بحضور
كلية
ّ
رئيس اإلتحاد الجامعي القاضي
نصري لحود ،وعميد الجامعة رينيه
شاموسي ومدراء ّفروع الجامعة على
كامل األراضي الل ّ
بنانية ،باإلضافة
إلى رجال الصحافة وأهالي الالعبين.
بعد النشيد ال��وط��ن��ي ،كلمة
لمدير قسم ّ
الرياضة في الجامعة
ّ
فؤاد مارون الذي حيا فيها جهود
¶ مقدم الحضور في الحفل

وعد الخوري بمزيد
من النشاطات والتطوير
على صعيد الجامعة
ّ
ّ
وأهمية ّ
ّ
الرياضة في
اضيين
الري
ّ
لمنسق
مسير ة ا لجا معة فكلمة
القطاع ّ
الرياضي مارون الخوري الذي
ّ
أكد أن كل سنة تشهد تطو رات
وانجازات أكثر ّ
وشدد على ما وصلت
سبورت
إليه بطولة "بيروت يوني
ً
فيستفال" في سنتها الثانية واعدا
بمزيد من النشاطات والتطوير من
السنة المقبلة على صعيد الجامعة
بأكملها.
بعدها ج��رى ت��وزي��ع الجوائز
وتكريم ري��اض� ّ
�ي ال��ع��ام ،واختير
ّ
للعام
باتريك سابا أفضل م��در ب ّ
والالعبة ف��رح حركة (ك��رة السلة

لإلناث) العبة العام.
وهنا الالعبون المكرمون
¶ كرة السلة للسيدات:
أفضل العبة :كارين كالوتسيان
واإلستحقاق :رشا كالوت
¶ الكرة الطائرة للرجال :أفضل
العب :جورج الحلبي واإلستحقاق:
رينيه ضاهر
¶ الفوتسال للرجال :أفضل العب:
كريم أبو زيد واإلستحقاق :أنطوان
سعاده
¶ كرة السلة للرجال :أفضل العب:
شادي ضاهر واإلستحقاق :أبطوني
أبي حيدر
¶ ك��رة ال��ق��دم ل��ل��رج��ال :أفضل
العب :محمد سكاف واإلستحقاق:
عالء دياب
¶ ال���ف���وت���س���ال ل��ل��س��ي��دات:
أفضل العبة :برونا كريستودولو
واإلستحقاق :بوال خوري

البلد

¶ كرة اليد للرجال :أفضل العب:
أيلي ق��زي واإلستحقاق :يوسف
سالمة
* الكرة الطائرة للسيدات :أفضل
العبة :جوزيان سمعان واإلستحقاق:
رنا أبو شقرا وايليان سمعان
¶ الركبي للرجال :أفضل العب:
جان  -ماري رزقالله واإلستحقاق:
إحمد عيتاني
¶ كرة الطاولة :أفضل العبة :تاال
حويلي
¶ التنس :أفضل العب :نادر جبر
¶ الشطرنج :أفضل العب :عدنان
خليل
¶ السباحة :أفضل سباحة :نادين
كامل
¶ التاي بوكسينغ :أفضل العب:
حسن فيساعي
¶ ألعاب القوى :أفضل رياضي:
عبدو حلو

