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وكاالت الدكتورة علم جميل تتوسط احد الفرق الفائزة  

االلعاب المدرسية لجامعة القديس يوسف في الشمال

مت جامعة القديس يوسف 
ّ
نظ

سية  ر لمد ا بها  لعا أ كبير  ح  بنجا
بنسختها الثانية على مالعب حرم 
مركز الدراسات الجامعية للبنان 

الشمالي في راسمسقا الكورة.
وكانت جامعة القديس يوسف 
نظمت ثــالث نسخات رائعة من 
ألعابها المدرسية لبيروت وجبل 
لبنان قبل أن تنطلق العام الماضي 
 
ً
 سنويا

ً
الى الشمال لتحجز موعدا

 آخر في روزنامتها الغنية 
ً
ثـابتـا

بتنظيمها أولــى نسخات ألعابها 
المدرسية لشباب وشابات لبنان 

الشمالي.
ــذه الــخــطــوة لتفعيل  تــأتــي ه
ــز الجامعة  ــراك ــي م ــاضــة ف ــري ال
الموجودة في الشمال والجنوب 
والبقاع لمواكبة التطّور الكبير الذي 
عرفته الرياضة في جميع كليات 

الجامعة في بيروت.
جاءت النسخة الثانية من ألعاب 
الشمال ممّيزة اذ شارك فيها أكثر 
 وطالبة من مختلف 

ً
من ٣٥٠ طالبا

وأهـــّم مـــدارس لبنان الشمالي 
تنافسوا بأجواء رياضية مثالية في 
ألعاب كــرة القدم للصاالت وكرة 

السلة والكرة الطائرة.

وفي النتائج فــازت مدرسة دار 
النور بلقب مسابقة الكرة الطائرة 
للسيدات بفوزها في النهائي على 
ثانوية روضة الفيحاء ٢-٠، وفازت 
مدرسة سيدة البلمند بمسابقة الكرة 
الطائرة للرجال على حساب المدرسة 
االسالمية المنار في نهائي صاخب 

حسمه شباب البلمند ٢-٠.
وفي كرة السلة، سيطرت ثانوية 
روضة الفيحاء في مسابقتي الرجال 
للقبين على  با والسيدات ففازت 
حساب مــدرســة الفرير دده عند 
لــرجــال وعلى المدرسة الوطنية  ا

االرثوذكسية عند السيدات.

في كــرة القدم للصاالت فازت 
مدرسة سيدة البلمند بالمركز األّول 
عند الرجال والسيدات بفوزها في 
النهائي على ثانوية روضة الفيحاء 

٤-١ و٤-٢ على التوالي.
وحصدت مدرسة سّيدة البلمند 
العدد األكبر من النقاط بحلول فرقها 
األلعاب  في مراتب متقّدمة في 

فأحرزت لقب كأس التحّدي.
ــمــت مــديــرة 

ّ
ــام ســل ــت ــخ فـــي ال

مركز الــدراســات الجامعية للبنان 
الشمالي لجامعة القديس يوسف 
الدكتورة فاديا علم جميل الكؤوس 

والميداليات على الفائزين.
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