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جامعة القديس يوسف تختتم «ألعابها المدرسية»

صورة جامعة لبعض ابطال االلعاب الرابعة
بشارة سماحة

إختتمت جامعة القديس يوسف
دورة األلعاب الرياضية المدرسية
الرابعة ّبتتويج األبطال الذين تباروا
خالل ستة أيام في أجواء مثالية.
ش��ارك في األل��ع��اب الرابعة نحو
 2000رياضي ورياضية من  55مدرسة
من بيروت والمتن وكسروان وجبيل،
وهو رقم قياسي تباروا في المدينة
الرياضية المقفلة في حرم االبتكار
وال��ري��اض��ة ف��ي األش��رف��ي��ة وشملت
مسابقات كرة السلة و”الفوتسال”
وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة الطاولة
وسباق الضاحية والسباحة والبادمنتون.
في ك��رة السلة للذكور ،شاركت
فرق  40مدرسة ،واح��رز اللقب فريق
الشانفيل ديك المحدي (حامل لقب
السنة الماضية) بفوزه في النهائي
على الحكمة الحكمة برازيليا ،ونال جاد
خليل جائزة أفضل العب في البطولة.
ول��دى اإلن���اث ،اح��رز فريق سيدة
الجمهور اللقب بفوزه في النهائي
على فريق ّ
سيدة اللويزة ،واختيرت
يمنى جحا من مدرسة سيدة الجمهور
أفضل العبة في المسابقة .وكان لحضور
النجم نديم سعيد سفير الرياضة في
جامعة القديس يوسف وقع ّ
مهم على
المتبارين باطالقه كرة بداية المباراة
النهائية وتتويج األبطال.
وفي مسابقة “الفوتسال” للذكور
شارك  44مدرسة ،وأحرز اللقب فريق
االنطونية غزير باللقب على حساب فال
بير جاك بضربات الترجيح وتوج قائد

وكاالت

الفريق البطل جاكوف هاشم بجائزة
أفضل العب.
ولدى اإلناث ،احرز فريق الشانفيل
اللقب على حساب راهبات القلبين
األقدسين الحدث ،واختيرت كريستال
حلو أفضل العبة في المسابقة.
وفي كرة اليد للذكور احرز فريق
الكوليج ايليت اللقب على حساب فريق
مدرسة سيدة الجمهور ،واختير نجل
المدرب زياد منصور علي أفضل العب
في المسابقة.
وفي الكرة الطائرة للذكور ،احرز
اللقب فريق المريميين جبيل على
حساب سيدة اللويزة زوق مصبح ،0-2
واختير شادي جعارة من الفريق الفائز
أفضل العبي المسابقة.
ولدى اإلناث احتفظت العبات فريق
ّ
المقدسة الفرنسية  -الفنار
العائلة
باللقب للسنة الرابعة على التوالي
بفوزهن على فريق الحكمة مار يوحنا
برازيليا في النهائي المثير ،واختيرت
ريموند عقيقي أف��ض��ل الع��ب��ة في
المسابقة.
وف��ي األل��ع��اب الفردية ،سيطرت
آنسات الحكمة برازيليا على مسابقة
بالمركز
عازار ّ
كرة الطاولة ففازت ليتيسا ّ
ّ
األول امام كالرا شالال ،فيما حلت كل من
ليا ّ
عساف (العائلة المقدسة الفرنسية
الفنار) وتاليا عازار (الحكمة برازيليا) في
المركز الثالث.
ولدى الذمور ،حسم جان فيليب رعد
(سيدة الجمهور) المنافسة القوية
ّ
ّ
ايلي
ليحقق المركز األول على حسابّ ّ
حاج (الفرير مون السال) ،فيما حل كل
من مارك كرم (ماريوسف قرنة شهوان)

وكريم حيد (الليسه عبدالقادر) في
المركز الثالث.
وف��ي البادمنتون ،اح���رزت دان��ي
اللقب امام روزي
مرتضى (تولوز كوليج) ّ ّ
رزق (الجمهور) ،فيما حلت كل من بيرال
حبيقة وسيلين ايليا (العائلة المقدسة
الفرنسية الفنار) في المركز الثالث.
ولدى الذكورّ ،توج ألفريد فرنسيس
(الكوليج اليزيه  -الحازمية) باللقب
امام سليم شمالي (العائلة المقدسة
وحل عماد أفرام (لويز فيغمان)
الفنار) ّ
ومايكل سلوم (العائلة المقدسة) في
المركز الثالث.
وفي سباق الضاحية ،فاز البطل
جورج وجيه ّ
الجمهور)
طيار (سيدة
ً
(اللويزة) ثانيا
باللقب امام جورج عيسى
ً
وأنطوني سعيد (المركزية) ثالثا وروي
خوري (القلبين األقدسين كفرحباب)
ً
ناصرالدين (ثانوية
رابعا وحسين
ً
رضوان عيتاوي) خامسا.
ولدى اإلناث ،رفعت آنسات الجمهور
شعار “نركض من أجل ميالني فريحة”
ّ
فحلت ساره جو قرطباوي (المركزية
ّ
جونية) في المركز األول فيما سيطرت
الجمهور على المراكز من  2إلى  4مع
فخري ولين دوغ��ان وآريون
ّياسمينا ّ
وحلت س��اره ّ
مفر ج ّ
(سيدة
فياض
اللويزة) خامسة.
وفي مسابقة السباحة للسيدات
سيطرت م��درس��ة راه��ب��ات القلبين
األقدسين كفرحباب وماريوسف قرنة
شهوان على الميداليات الذهبية فيما
كانت ّ
حصة الميداليات الذهبية عند
الرجال من نصيب مدرسة الفرير مون
السال ّ
وسيدة الجمهور.

