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األلعاب المدرسية الثالثة لجامعة القديس يوسف

ــعــاب  انــطــلــقــت مــنــافــســات األل
المدرسية الثالثة لجامعة القديس 
ــّرت الــمــبــاريــات  ــم ــت ــف، واس ــوس ي
ــأجــواء مــمــّيــزة وصـــراع كبيرعلى  ب
لــفــوز، واستضاف ملعب جامعة  ا
القديس يوسف في حرم االبتكار 
والرياضة - األشرفية التصفيات 
بقة  من مسا لمجموعات  ا ومرحلة 
ــرجــال، فـــاز حامل  ــل ــة ل

ّ
كـــرة الــســل

اللقب فريق الليسيه نهر ابراهيم 
بالمجموعة األولــى التي ضّمت ١٠ 
فرق بعد منافسة قوّية مع مدرسة 
ماريوسف قرنة شهوان ومدرسة 
سّيدة الجمهور التي كــادت تبلغ 
ق حامل اللقب 

ّ
نصف النهائي لوال تأل

وحسمه المباراة في الثواني األخيرة 
لمصلحته. 

وفي المجموعة الكبرى الثانية 
فاجأ فريق الحكمة برازيليا المرشحين 
للفوز فأقصى األنطونية غزير قبل 
أن يفّجر مفاجأة من العيار الثقيل 
ويتأّهل الى نصف النهائي على 
حساب اللويزة زوق مصبح. وانحصرت 
المنافسة في المجموعة الثالثة بين 
المركزية جونية وراهبات القلبين 
األقدسين كفرحباب وكان الفوز من 
نصيب رجال المدّرب باتريك سابا 
 له في المرّبع 

ً
بصعوبة ليحجز مكانا

الذهبي في مشاركته األولى. 
وفي المجموعة الرابعة واألخيرة لم 
يجد أبناء المريميين ديك المحدي 
الشانفيل أي صعوبة بالفوز على 
الجميع رغم وجــود مدرسة الفرير 
مون السال والليسيه الكبرى بيروت. 
وكانت منافسات الدور التمهيدي من 
 من 

ّ
كرة السلة للسيدات قد أّهلت كال

مدرسة سّيدة الجمهور على حساب 

الــرســل جونية ومــاريــوســف قرنة 
شهوان على حساب أمجد سكول 
ومدرسة سّيدة اللويزة على مدرسة 
راهبات القلبين األقدسين عين نجم 
ومدرسة الحكمة برازيليا على مدرسة 

سّيدة الناصرة.
 عن مسرح منافسات 

ً
وليس بعيدا

كرة السلة القوّية كانت مباريات كرة 
الطاولة للسيدات مشتعلة بمشاركة 
كبيرة لبطالت عــدد من المدارس 
وجاءت النتائج لمصلحة ليا عّساف 
من مدرسة العائلة المقّدسة الفنار 
ت كــالرا شالال من الحكمة 

ّ
فيما حل

اس 
ّ
 من بيرال غط

ّ
برازيليا ثانية وكل

من الحكمة بيروت وليتيسيا عازار 
من الحكمة برازيليا في المركز الثالث.
لقديس  ا معة  جا ملعب  لـــى  ا و
يوسف في حرم العلوم والتكنولوجيا 
مار روكز الدكوانة حيث زّينت سيدات 
كرة الصاالت ”الفوتسال“ اليوم األّول 
من المنافسات ففاز فريق الليسيه 
عبدالقادر على الحكمة بيروت قبل أن 
يخسر مقابل مدرسة راهبات القلبين 
 األخير 

ّ
األقدسين كفرحباب ويتأهل

وهو حامل اللقب الى نصف النهائي، 
كما تأّهل فريق سيدة الجمهور الى 
نصف النهائي على حساب لويز 
فيغمان والمريميين ديك المحدي 
الشانفيل على حساب األنطونية 
الدولية عجلتون والكوليج بروتستانت 

على حساب فال بير جاك. 
ة  كر بقة  مسا ت  فسا منا فــي  و
اليد للرجال، لم يجد فريق الكوليج 
ي 

ّ
بروتستانت أي صعوبة في تخط

فريق العائلة المقّدسة الفنار كما 
فاجأ فريق االيليت فريق الفرير مون 

السال وتأّهل الى نصف النهائي.
والى اللعبة التي يشارك فيها ٤٢ 
مدرسة وهي ”الفوتسال“ للشباب، 
وبعد الدور التمهيدي الذي غابت 
 
ً
عنه المفاجآت، جاء نهار األحد نارّيا

منذ الصباح الباكر وحّتى بعد مرور ١٢ 
ساعة من المباريات الممتعة.

في المجموعة األولى خرج فريق 
مون السال وصيف النسخة الثانية 
 من 

ً
 بعد منافسة قوّية جــّدا

ً
فائزا

مدرسة ماريوسف قرنة شهوان، 
مدرسة الفال بير جاك والرسل جونية 

الياس بطينا فحسمت  وحّتى مار 
أغلب المباريات بضربات الترجيح. 

وفي المجموعة الثانية التي كان 
 
ً
ا  جّد

ً
مستوى الفرق فيها متقاربا

 من 
ّ

، لكن بمستوى عام أقــل
ً
أيضا

المجموعة األولى القوّية، فاز فريق 
األنطونية غزير وتأّهل الى نصف 
لليسيه  ا ب  حــســا على  ئي  لنها ا

عبدالقادر. 
وفي المجموعة الثالثة، فاجأ الوافد 
الجديد فريق الحسن سكول المتأّهل 
من الــدور التمهيدي فريق سّيدة 
اللويزة من المباراة األولى وأخرجه 
من المنافسة وتابع عروضه القوّية 
ففاز بالمجموعة بفوزه على األنطونية 
الدولية عجلتون التي كانت أخرجت 

فريق مدرسة سّيدة الجمهور.
وتستكمل األلعاب األسبوع المقبل 
مع النهائيات وانطالق منافسات 
للرجال والسيدات  الطائرة  الكرة 
والريشة الطائرة للرجال والسيدات 
وكرة الطاولة للرجال والسباحة للرجال 
والسيدات وسباق الضاحية للرجال 

والسيدات.
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