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تسعة انتصارات وأربع خسائر لجامعة القديس يوسف
أنهت فرق جامعة القديس يوسف أسبوعها الثالث من دوري
ً
محققة تسعة انتصارات ،واربع هزائم
الجامعات بنجاح كبير،
في مختلف المسابقات ،وذلك قبل مغادرتها للمشاركة في
بطولة مدريد الدولية.
فاز فري���ق ك���رة القدم لل�ص���االت
للرجال على فريق اجلامع���ة اللبنانية
الأمريكي���ة جبي���ل  ،3-8يف مب���اراة
ا�س���تعر�ض فيها حامل اللقب ف�أ�رشك
املدرب مارون اخل���وري جميع العبيه،
كم���ا ا�س���تفاد م���ن الهج���وم بطريقة
"الب���اور بالي���ر" ليج�ب�ر خ�ص���مه على
الدف���اع رغ���م ت� ّأخره  2-5قب���ل نهاية
و�س���جل للفائز
املب���اراة بع�رش دقائق.
ّ
حممد �سكاف ،ماريو م ّتى،
�أندري نادرّ ،
�أحمد حمدان ،نا�ص���يف ب�ش���ارة وعلي
ويت�ص���در
�ض���يا الأه���داف الثماني���ة.
ّ
فريق جامعة القدي�س يو�سف الرتتيب
بـ 9نق���اط من ثالث مباريات ،ويلتقي
بع���د عودت���ه م���ن م�ش���اركته الدولية
متذيل الرتتيب يف 30
فريق البلمن���د
ّ
ت�رشين الثاين.
يف املقاب���ل� ،إكت�س���حت �س���يدات
�ضيفاتهن
القدي�س يو�سف للفوت�سال
ّ

من اجلامع���ة اللبنانية الأمريكية جبيل
بخما�س���ية نظيفة لليا دح���روج ،برونا
حمود،
كري�ستودولو ،راكيل ن�رص والرا ّ
ليغادر فريق جامعة القدي�س يو�س���ف
لبن���ان للم�ش���اركة يف بطول���ة مدري���د
مت�صدرا ً للدوري بت�سع نقاط
الدولية
ّ
من ثالث مباريات.

«القديس يوسف» تشارك
في البطولة الدولية
للجامعات في إسبانيا
حق���ق الفري���ق
ويف �س��� ّلة الرج���ال ّ
الي�س���وعي انت�ص���اره الثال���ث توالياً،
وكان ال�ض���حية ه���ذه امل���رة فري���ق
اجلامع���ة الأمريكية ب�ي�روت �إذ انتهت

فريق كرة الصاالت متصدر الترتيب العام

املب���اراة  70-85ل�ص���الح �أ�ص���حاب
الأر����ض .وكانت ف���رق ك���رة الطائرة
رج���ال و�س���يدات ق���د خ��س�رت بداي���ة
الأ�س���بوع على �أر�ض الأمريكية بريوت
قب���ل �أن تفوز على اجلامع���ة اللبنانية
الأمريكية ،اخلمي�س الفائت.
وحق���ق فريقا ك���رة الطاول���ة رجال
ّ

و�س���يدات �أربع���ة انت�ص���ارات ،اثنان
منهم���ا عل���ى ف���رق ال���روح القد����س
الك�س���ليك و�آخ���ران عل���ى اللبناني���ة
الأمريكي���ة ب�ي�روت .وكان فريق كرة
القدم ق���د خ�رس �أم���ام م�ض���يفه فريق
اللبناني���ة الأمريكي���ة جبي���ل ،كما خ�رس
فريق كرة ال�سلة �س���يدات �أمام فريق

هايغازيان .وبذلك يكون فريق جامعة
القدي����س يو�س���ف قد ح�ص���د ت�س���عة
انت�ص���ارات و�أربع خ�س���ائر يف خمتلف
الألع���اب ،قب���ل م�ش���اركته املرتقب���ة
يف البطول���ة الدولي���ة للجامع���ات
يف �إ�س���بانيا ب�ي�ن  20و 24ال�ش���هر
احلايل.

