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في مسابقة كرة السلة للرجال، خرج فريق المريميين 
النسختين  في  اللقب  حامل  المحدي،  ديك 
فريق  هيمنة  بفضل  الوفاض  خالي  الماضيتين، 
حافظ  فيما  مجموعته.  على  القادر  عبد  الليسيه 
بعدما  آماله  على  برازيليا  الحكمة  البطل  وصيف 
سيطر على مجموعته على حساب مفاجأة المسابقة 

فريق ثانوية مار أنطونيوس - حمانا.
من جهته، دخل فريق الحكمة هاي سكول عين 
به في ربع النهائي 

ّ
سعادة إلى المرّبع الذهبي بتغل

على المركزية جونية، وكان المقعد اآلخر من نصيب 
فريق مدرسة مار يوسف قرنة شهوان.

وكانت مسابقة كرة الطاولة انتهت بتتويج البطلة 
الفرنسية  المقّدسة  العائلة  ليا عّساف من مدرسة 
عبد  الليسيه  من  يارا سطوحي  على حساب  الفنار 
القادر في فئة السّيدات. فيما كان لقب الرجال من 
 

ّ
وحل السال  مون  الفرير  من  الحاج  الياس  نصيب 

 كريم حيدر من الليسيه عبد القادر.
ً
ثانيا

وكانت سّيدات كرة الطائرة قد زيّن األلعاب في 
للمريميين  انتصارات  التي شهدت  األولى  أدوارها 
اللويزي ذوق مصبح  برازيليا، سّيدة  الحكمة  جبيل، 

والعائلة المقدسة الفرنسية الفنار.
وفي مسابقة كرة السلة للسّيدات، فازت ثانوية 
عبد  الليسيه  أمجاد،  على  األرثوذكسية  السّيدة 
القادر على مار يوسف قرنة شهوان، زهرة اإلحسان 
على القلبين األقدسين عين نجم، واألنطونية بعبدا 
 منها إلى 

ّ
على الحكمة مار مارون جديدة لتتأّهل كل

- رجال،  للصاالت  القدم  المجموعات. وفي كرة  دور 
عن  النهائي  ربع  إلى  غزير  األنطونية  فريق  تأّهل 
المجموعة  عن  بعبدا  واألنطونية  األولى،  المجموعة 

الثانية بإزاحته فريق المريميين جبيل.
كذلك، فاز فريق األنطونية الدولية عجلتون في 
المجموعة الثالثة ليبلغ ربع النهائي، وحافظ فريق 
ببلوغه  الكسروانية  السيطرة  على  جونية  المركزية 

الدور عينه.
حّصة  بكفيا  األقدسين  القلبين  لفريق  وكان 
على  فتأّهل  الخامسة،  المجموعة  في  األسد 
راهبات  فريق  جانب  إلى  الحازمية  اإلليزيه  حساب 
األنطونيات رومية عن المجموعة السادسة، كما فاز 
بعبدات في  بزنسون  المحبة  راهبات  فريق مدرسة 
من  الكسرواني  الفريق  ليكمل  السابعة  المجموعة 
الليسيه نهر ابراهيم عقد الفرق الثمانية المتأّهلة 
إلى ربع النهائي بفوزه في المجموعة الثامنة األخيرة.

وفي كرة القدم للصاالت - سّيدات، تأّهل فريق 
األنطونية الدولية عجلتون وفريق القلبين األقدسين 

كفرحباب إلى النهائي.

شهد األسبوع األّول من األلعاب المدرسية 
لجامعة القديس يوسف منافساٍت نارية في 

ألعاب رياضية عّدة على مالعب الجامعة.

األسبوع األّول من األلعاب المدرسية 
لجامعة القديس يوسف

تتويج إحدى الفئات الفائزة




