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الدورة الرياضية الجامعية الدولية   رسميًا عن  الجامعة األميرآية في بيروت أعلنت 
ي موجاء االعالن الرس .آذار الجاري 28و 25على مالعبها بين  التي ُتنّظمها األولى 

حضر المؤتمر  .مساء الخميس الفائت خالل مؤتمر صحافي ُعقد في مقر الجامعة
الصحافي عميد شؤون الطلبة بالوآالة الدآتور طالل نظام الدين ،مساعد نائب رئيس 

مسؤولة العالقات االعالمية مهى عازار،  الجامعة للتسويق واالتصاالت عمر عودة،
في مكتب االنماء في الجامعة ة المدير في الجامعة ليلى بارودي، "نادي الرئيس"يسة رئ

في لبنان " نايك"ـمسؤولو الشرآات الراعية للدورة المديرة العامة ل سلمى عويضة،
نك عودة آارولين عون وسينتيا شمط ورئيس الدائرة ممثلتا ب شريفة أبو عز الدين،

. الب حليمه وعدد آبير من رجال الصحافة واالعالمالرياضية في الجامعة المنّظمة غ
الكلمة األولى لنظام الدين رّحب . للبناني فنشيد الجامعة األميرآيةبداية النشيد الوطني ا

وفيق لجميع نيًا التمفيها بالحاضرين وشاآرًا جهود من يساهم في انجاح الدورة الدولية مت
وشكر نظام الدين الشرآات  .كبيرحدث الجامعي الرياضي الالفرق المشارآة في ال

واعتبر أن الدورة تستقطب رياضيين من دول  .على دعمهم" نادي الرئيس"الراعية و
 تحدث حليمه  باسهاب عن الدورة  ،بدوره .الفت أوروبية وعربية في تفاعل رياضي

الجامعة  :التي سيشارك فيها أآثر من خمسمائة رياضي ورياضية من الجامعات التالية
 في اليونان، الجامعة االميرآية  ،في دبيالجامعة االميرآية  يرآية في القاهرة،االم
عة االردنية الجام في امارة الشارقة،الجامعة االميرآية  ،معة االميرآية في باريساالج

 جامعة البلمند  ،جامعة هايغازيان األميرآية،-،الجامعة اللبنانيةللعلوم والتكنولوجيا
آرة السلة، آرة : اعتماد خمسة ألعاب في الدورة وهيأعلن عن و .والجامعة المضيفة

واشار الى أن حفل االفتتاح الرسمي سيقام عند  .السباحة والتنس ،الكرة الطائرة ،القدم
الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل ويتضّمن استعراض الفرق وعروض 

آذار  27ن حفل الختام سيكون مساء وقتالية في التايكواندو مضيفًا أوفولكلورية فنية 
معلنًا عن برنامج سياحي و الجاري حيث ستوّزع الكؤوس والميداليات على الفائزين

ارة الجامعة األميرآية ونادي داحليمه وشكر  .للبعثات الضيفة على هامش المسابقات
رينغ فقرا آات نايك، بنك عودة، الرئيس على دعمهما القامة الدورة والشرآات الراعية 

على مواآبة أخبار  رجال الصحافة واالعالموزارة الداخلية والبلديات و اضافة الى
أعلنت بارودي عن  ،من جهتها .وفريق العمل الذي تّم تشكيله للعمل في الدورةالدورة 

تستقطب مئات سرورها الحتضان الجامعة األميرآية في بيروت الدورة التي س
 الراعية على دعمهم للدورة الدوليةلو الشرآات وأجمع مسؤو .الرياضيين من الخارج

ث حليمه وردًا على سؤال، تحّد .هين بدور الجامعة المنظمة على الصعيد الرياضيمنّو
عن الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في الجامعة األميرآية مضيفًا أن بعثتين من 
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