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  المجّلين في العام المنصرم والعبيهاين إلى األولمبياد تالذاهب بطلتيها آّرمتاألميرآية 

آّرمت الجامعة األميرآية في بيروت و دائرة الرياضة فيها الطالبتين أندريا باولي 
نان في األلعاب لب ينستمثلاللتين ، )اقتصاد( وتفين مومجوغليان )ادارة األعمال(

.على التوالي التايكوندو، و آرة الطاولة مبارياتاألولمبية في لندن في   

دائرة الرياضة ومكتب عميد الطالب هذا التكريم ضمن ليلة األبطال التي تحييها  وأتى
الجامعة في أواخر العام الدراسي وتمنح فيها جوائز للمجّلين من أفرادها في في 

  .فة، رجاًال ونساًءالرياضة، في فئات مختل

في حرم الجامعة  في مرآز هوستلر للنشاطات الطالبية،وقد أقيمت ليلة األبطال 
السفلي، بحضور عدد آبير من الشخصيات بينها السفير البريطاني في بيروت طوم 
فلتش، ورئيس اللجنة األولمبية اللبنانية أنطوان شارتييه، وأمين عام اتحاد التايكوندو 

ج زيدان، ورئييس اتحاد آرة الطاولة اللبناني سليم الحاج، وآبير مدربي اللبناني جور
آما حضر أيضًا رئيس الجامعة الدآتور . فريق التيكوندو اللبناني الوطني حبيب ظريفه

  .بيتر دورمان ووآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل

  .العام ورياضي العام وخالل الحفل  تم االعالن عن الفائَزين بلقب أفضل العب لهذا

وُعرضت مشاهد من . وقد نظم االحتفال غالب حليمي رئيس دائرة الرياضة في الجامعة
  .االستعدادات لأللعاب األولمبية في لندن وتقديم الجوائز

تسعى تفين وأندريا إلى ضمان أن يعزف النشيد : "وقال السفير البريطاني طوم فلتشر
وهنا في بيروت سنصفّق طويًال لألبطال . العريقةالوطني اللبناني في مدينة لندن 
الرياضة تقوم على العزم والشجاعة وهي صفات . اللبنانيين وسندعو لهم بالتوفيق

  ".رأيتها في تفين وأندريا



بريطانيا العظمى تستعد الستقبال لبنان العظيم، والمملكة المتحدة ترّحب : "وقال أيضًا
هي عرض مذهل تتواجه فيه نخبة األبطال لينالوا لقب  األلعاب األولمبية. بلبنان المتحد

  ".لندن جاهزة لتجعل من األلعاب األولمبية هذه السنة أعظم ألعاب حتى اآلن. األفضل

  .ومنحت الطالبتان جوائز وصفق لهما األهل واألصدقاء والزمالء

أهم  لقد تحّضرت ألآثر من سنتين وتأّهلي للمشارآة  آان من: "وقالت أندريا باولي
منذ طفولتي  حلمت  أن أشارك في األلعاب األولمبية وأن أرفع فيها . لحظات حياتي

  ".علم لبنان

لقد تدّربت باولي مّرتين يوميًا من ساعتين الى أربع ساعات وسفرها للمباريات  
ولمعسكرات التدريب استغرق الكثير من العمل والتضحيات والجهد لكن آل ذلك يختفي 

  .فال تفّكر اال بالنتصارخالل المباريات 

فهي تلعب آرة الطاولة منذ آانت في التاسعة بتشجيع من والدها  تفين مومجوغليانأما 
واهم انجازاتها آان انتصارها . عامًا 17الذي آان بطًال لبنانيًا في هذه الرياضة طوال 

  .ةومنها تأهلت للمشارآة في األلعاب األولمبي 2011في بطولة غرب آسيا في العام 

شرف عظيم وفرصة آبيرة  أن أمثل وطني  في أهم حدث دولي على : "وقالت تفين
ويعود هذا النجاح ليس فقط . إنها مسؤولية آبيرة وفي الوقت ذاته حلم يتحقق. االطالق

لجهودي الشخصية بل للمجهود الجماعي لناديَّ، نادي الهومنتمن ولعائلتي وبخاصة 
وأنا مدينة لهم إلى . والتحاد آرة الطاولة اللبناني والدي وهو أيضًا مدربي وألصدقائي

  ".األبد

لبنان يستحق أن يشارك في األولمبياد، وأتمنى بتمثيلنا له أن نساعد العالم أن : "وأردفت
الممتازة ذات المستويات العالمية وأن لبنان ليس بلد  يدرك أن لدينا العديد من المواهب 

أتمنى أن أحقق نتائج جيدة ضد . االضطرابات السياسية  وعدم االستقرار والحروب
  ".أبطال العالم

هذه : "وقال مدير دائرة الرياضة غالب حليمي أنه يفتخر أيضًا بأندريا وتفين وأردف
ا إنجاز وستليه إنجازات لكما وأتمنى لكما هذ. هي الخطوة األولى في مسيرتكما الطويلة

  ".دوام التوفبق



" أفضل العب"وبعد تكريم الالعبتين االولمبيتين، تم اعالن أسماء الفائزين بلقب 
  .طالبًا إلنجازاتهم الرياضية 25وبجوائز ُأخرى فاز بها 

 يمّيز أفضل األفضل بين الالعبين رجاًال" أفضل العب"وشرح  غالب حليمي أن لقب 
ُتمنح  لالعب الذي  يمثل " رياضي العام"ونساًء في آل نوع رياضة، فيما جائزة 

وقال أن العمل بهه . نموذجًا يقتدى به في الروح الرياضية  واالمتياز الرياضي والقيادة
  .عامًا 12الجائزة بدأ قبل 

الرياضة نبرز في اإلنسان ما هو : "وقال عميد الطالب الدآتور طالل نظام الدين
ألفضل وتبرز روح الفريق والريادة والنزاهة واالستقامة والعمل الجاد لتحقيق أعلى ا

  ".الطوحات

. وايت-وقد منحت جوائز القيادة لنايف سنديان، والروح الرياضية ألزيهيو آوبر
واختير العب آرة الطاولة آفو . ومنحت جائزة أفضل نتائج ألآسانا يوردانوف

  ".2012ي العام رياض"، شقيق تفين، مومجوغليان

 

  وفيما يلي لتائحة بالجوائز

  :أفضل العب

  الرا عّمار: آريم مزاحم؛ نساء: وجيه الشيخ؛ رجال :آرة السلة جونيور

  آريستينا دي فنتورا: حسن مرتضى؛ نساء: آرة الصالة رجال

  رمزي عساف:  آرة اليد رجال

  أديب الخليل: زيان ذبيان، رجال: رغبي جونيور

  فراس العود: يوسف حّسون؛ رجال: آرة الفدم جونيور

  ليندا سعيد: رمزي بواب؛ نساء: سباحة  رجال

  تاالر بويدجيان: بيارو أبي سليمان؛ نساء: آرة طاولة رجال

  ايلي أبي سعد: تاي آيك بوآسنغ



  رزان مراش: تشارلز فخري؛ نساء: آرة مضرب رجال

  فرح المصري: رضوان عونايا؛ نساء: ألعاب القوى رجال

  تيريزا فيان: عمرو عبد األحد؛ نساء: لطائرة رجالالكرة ا

  

  :آالم الصور

  

  ).تايكوندو(أندريا باولي و) آرة الطاولة( تفين مومجوغليان: من اليمين – 1

  .وجيه الشيخ أفضل العب في آرة السلة جونيور مرفوعًا على أآّف رفتاقه – 2

، الرئيس بيتر ليانتفين مومجوغالسفير البريطاني طوم فلتشر؛ : من اليمين – 3
بربطة العنق (ي، رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية أنطوان شارتييه أندريا باولدورمان، 
  ).الحمراء

  

  

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ومعاييرها وممارساتها آنموذج لفلسفتها التعليمية   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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