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نظم االتحاد الفلسطيني للشطرنج- 
فرع لبنان، سلسلة بطوالت في كل 
المخيمات الفلسطينية، احياء لذكرى 
نكبة فلسطين، كان آخرها بطولة 
”كأس العودة“ في الشطرنج التي 
أجريت في قاعة الشعب في مخيم 
شاتيال، حيث أقيمت البطولة حسب 
النظام السوسري اي (١٥٫٥ دقيقة) 
لكل العب، ومشاركة ١٨ العبا، باشراف 
رئيس االتحاد للشطرنج الحاج معين 

الحاج، والحكم علي الشاويش.
وفي جو سادته الــروح الرياضية 
العالية، انتهت البطولة بفوز الدكتور 
لــى،  الو ا لمرتبة  با لخطيب  ا محمد 
ومحمود الحجة بالمرتبة الثانية، اما 

 في المرتبة الثالثة.
ّ

عماد رعد فحل

وفي نهاية البطولة، قدم رئيس 
االتحاد معين الحاج كأس العودة 
للفائز االول وشهادة شكر وتقدير 

لعضو قيادة منطقة بيروت االعالمي 
حسن بكير على جهوده االعالمية، 
ومواكبته الدائمة لنشاطات االتحاد.

صدى البلد

تألق لفرق ”القديس يوسف“ في أورو- كونستانزيا

يس  لقد ا معة  جا بعثة  قت 
ّ
حق

 للرياضة 
ً
 كــبــيــرا

ً
يــوســف انـــجـــازا

الجامعّية واللبنانّية بتفّوقها  خالل 
مشاركتها في النسخة الثامنة من 
بطولة أورو- كونستانزيا األوروبية  
التي استضافتها مدينة كونستانزيا 
القديس  األلمانية. وكــانــت بعثة 
 زارت 

ً
فة من ٧٧ شخصا

ّ
يوسف المؤل

مقّر االتحاد الدولي لكرة القدم في 
زوريــخ قبل االنخراط في مسابقات 
البطولة في ألمانيا. وكانت المسابقات 
صعبة اذ لعب فريق الكرة الطائرة 
٦ مباريات في يوم واحد  المختلط 
ناهيك عن المشاركة في مسابقة 

الكرة الطائرة الشاطئية.
 فريق جامعة القديس يوسف 

ّ
حل

للكرة الطائرة المختلطة في المركز 
الثاني بخسارته في النهائي أمام أحد 
ق الثنائي 

ّ
أقوى فرق النمسا ورغم تأل

صليبا وفنج وحسن ادارة المباريات 
ع عبدو عقل وتفاني ثالثي 

ّ
من الموز

جنس اللطيف في الفريق أبوشقرا 
وعون وعبد الّنور.

 الثنائي شفيق صليبا وغازي 
ّ

وحل
فنج في المركز الثاني في مسابقة 
الكرة الطائرة الشاطئية كما انتزع 
الثنائي سماحة وحّداد المركز الرابع. .

ة بدت طريق سّيدات 
ّ
وفي كرة السل

القديس يوسف مشّرعة الحراز اللقب 
بفوزهّن على الفرق المشاركة بسهولة 
في األدوار األولـــى، لكن استعانة 
بطل  ت  عبا بال لمضيفة  ا معة  لجا ا
المقاطعة صّعبت من مهّمة العبات 
المدّرب باتريك سابا اللواتي اكتفين 

ية قوّية.
ّ
بالوصافة بعد مباراة نهائ

ة الرجال فاجأ فريق خّريجي 
ّ
وفي سل

لجميع  ا سف  يو يس  لقد ا معة  جا
فتصّدر مجموعته بثالثة انتصارات 
قبل أن يقابل فريق جامعة القديس 
يوسف في نصف النهائي ويخسر 
أمام الطّالب وينتزع المركز الثالث ولم 

ينجح فريق طّالب جامعة القديس 
يوسف بالثأر من الفريق المضيف 

 ثانيا“.
ّ

فخسر النهائي ٤٨-٥٣ وحل
رة سيطر 

ّ
وفي كرة القدم المصغ

اللبنانيون على المنافسة بمشاركة 
جامعة القديس يوسف والجامعة 
جيا  لو لتكنو ا و م  للعلو كية  مير أل ا
التي انضّم اليها من فرنسا نجمها 
رامي الالدقي. فتصّدر فريق جامعة 
القديس يوسف مجموعته بثالثة 
ى الدور ربع 

ّ
انتصارات قبل أن يتخط

النهائي ونصف النهائي بصعوبة 
ويالقي الفريق اللبناني اآلخــر في 
نهائي جميل حسمه رجال المدّرب 

مارون الخوري بسهولة ٣-٠.
ق فريقا كرة القدم 

ّ
وفيما لم يوف

رة للسيدات وكرة اليد المختلط 
ّ
المصغ

ق 
ّ
ببلوغ األدوار النهائّية بسبب تأل

 دانــي 
ّ

ـــا، حــل المشاركين مــن أوروب
شمعون من جامعة القديس يوسف 
 في بطولة ألمانيا الرسمّية 

ً
خامسا

لكرة المضرب.

البلد فرق جامعة القديس يوسف المشاركة في الدورة  
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