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تـــطـــورات ستحصل 
عــلــى صــعــد عــدة 
ومواقف ستتوضح، 
 ان سحب 
 ال 
تأخذ به وزارة الشباب 
ــتــي  ـــة ال ـــاض ـــري وال
شيح  ا لتر ا تسلمت 
ــــــــدد مــــســــددي  وع

االشتراكات في الجلسة 
ــاتــت وحدها  االولـــى وب

 قبول سحب 

وبــعــد ردود الــفــعــل التي 
حصلت بعد تسريب خبر سحب 

التراشيح وما تاله من مواقف أكدت ان 

واكد ان ال نية لعائلة 
الشويري للعودة إلى 
ــادي الحكمة وان ما  ن
اعلنه المدرب ابو شقرا 
ليس إال دعاية إعالمية - 
انتخابية لالئحة المرشح مارون 

غالب!

ختام مثالي اللعاب جامعة القديس يوسف المدرسية

اختتمت جامعة القديس يوسف 
ألعابها المدرسية بنسختها الخامسة 
التي انطلقت في ١٣ شباط بمشاركة 
٥٩ مدرسة شاركت في مسابقات كرة 
القدم للصاالت وكرة السلة والكرة 
ــرة الطاولة  ــرة اليد وك الطائرة وك
والريشة الطائرة وسباق الضاحية 

والسباحة.
وفيما خّصص ”الويك أند“ األّول 
ـــألدوار التمهيدية فــي األلعاب  ل
الجماعية باالضافة الى مسابقة كرة 
الطاولة، كان ”الويك أند“ الثاني 
مشتعًال بالمنافسات القوية والحضور 
الجماهيري غير المسبوق، اذ غّصت 
لقديس يوسف  ا مــالعــب جامعة 
بالمشجعين من الطّالب واألهالي 
الذين أعطوا لأللعاب نكهة حماسية 
ــروح  ل ا لمحافظة على  ا مــع  كبيرة 
الرياضية العالية والتشجيع المثالي. 
فــي مــســابــقــة الــكــرة الــطــائــرة 
للسيدات، أزاحــت سيدات الحكمة 
لمقدسة  ا ئلة  لعا ا فريق  يليا  ز ا بر
الفرنسية - الفنار عن عرشه بعد 
احتكاره للقب طيلة النسخات األربع 
الحكمة  لماضية ففازت سيدات  ا
المثابرات على العمل والتطّور باللقب 
بفوزهّن في النهائي على حامالت 

اللقب ٢-صفر.
وشهدت مسابقة الكرة الطائرة 
للرجال بطًال جديدا أيضا بفوز فريق 
سيدة اللويزة بجدارة في النهائي 
على الفريق القوي العنيد من مدرسة 

ماريوسف قرنة شهوان ٢-صفر.
ــى مسابقات السباحة التي  ل وا
عرفت مشاركة قياسية هذا العام، 

ليات الذهبية على  الميدا توزعت 
ــون الســال التي  مــدرســة الفرير م
الذهبيات  أكبر عــدد مــن  جمعت 
وسيدة الجمهور والقلبين األقدسين 
ــار يوسف عينطورة  كفرحباب وم
وثــانــويــة الــســيــدة األرثــوذكــســيــة 
والحكمة هــاي ســكــول، فيما فاز 
الطالب من المدارس نفسها باالضافة 
الى مدرسة العائلة المقدسة الفنار 

بالميداليات الفضية والبرونزية.
ّمــا مسابقة كرة السلة فعرفت  أ
ــا األخيرة،  معارك قوّية في أدواره
خــرج فريق الكوليج بروتيستانت 
ــفــوزه في  بطال لفئة الــســيــدات ب
للقب فريق  ا لنهائي على حامل  ا
سيدة الجمهور ٢١-١١. وعند الرجال 
حبس الجميع أنفاسه حّتى اللحظات 
األخيرة لتشهد األلعاب في النهاية 
والدة بطل جديد وهو فريق مدرسة 

ماريوسف قرنة شهوان الذي فاز على 
وصيف النسخة الرابعة فريق الحكمة 

برازيليا ٣٢-٣٠.
وفي مسابقات ”البادمنتون“ فازت 
روزي رزق (سيدة الجمهور) باللقب 
(العائلة  على حساب بيرال حبيقة 
المقدسة الفنار). وعند الرجال فاز 
لمقدسة  ا ئلة  لعا ا ) لي  سليم شما
الفنار) على حساب كريستوف أبي 

يونس (مون السال).
وفي ”الفوتسال“ للسيدات حيث 
فــازت سيدات القلبين األقدسين 
كفرحباب بجدارة باللقب على حساب 

األنطونية الدولية عجلتون ٤-صفر.
وفي نهائي صاخب فاز المركزية 
القدم  جونية بلقب مسابقة كــرة 
للصاالت للذكور بفوزه على الحصان 
األسود لهذه المسابقة فريق القلبين 
األقدسين بكفيا صاحب أكبر جمهور 

في األلعاب ٢-١. 
وأخيرا سيطرت سيدات مدرسة 
سيدة الجمهور كالعادة على سباق 
الضاحية عند االنــاث بفوز ميشاال 
بالمركز األّول على حساب  بوعيد 

زميلتها ياسمينا فخري. 
ــرجــال، فــاز جوزيف  وفــي فئة ال
جبيلي من فــال بير جــاك بالمركز 
األّول وحل ثانيا جورج وجيه طّيار من 

مدرسة سيدة الجمهور.
وشــهــد الــيــوم الختامي مــبــاراة 
اســتــعــراضــيــة ضــّمــت أبــطــاال من 
األولمبياد الخاص اللبناني والعبي كرة 
السلة من جامعة القديس يوسف 
الى جانب منظمي األلعاب لعبوا تحت 
شعار ”أخلط الفريق...غّير اللعبة“، 
كما شهد الحفل الختامي عرضا رائًعا 
لفريق الرقص في جامعة القديس 

يوسف.

صورة جماعية للمشاركين في االلعاب وابطال المسابقات  وكاالت

بشارة سماحة
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