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ومواقفنا من اي طروحات تطرح 
ننا جاهزون  ا نقول  ننا  ا علينا، 
كل  على  ن  منفتحو  ، ش للنقا
ن��ق��اش، ون��ري��د ان ن��ص��ل ال��ى 

نعلم هاجس سماحته لمساعدة 
هذه المنطقة المحرومة”.

لمفتي دري���ان  ا واس��ت��ق��ب��ل 
رئيس “حزب الحوار الوطني” 

شيخ القراء محمد صالح الدين 
ات الشيخ الدكتور  كبارة للقراء
حامد عبد الوهاب رعد واألستاذة 

ندى محمد صالح الدين كبارة.
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ً ً

ً ً
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لقديس  ا ل��ع��اب جامعة  أ تعتبر 
ة  تظاهر كبر  أ  ، لمدرسية ا يوسف 
لبنان، وهي  رياضية مدرسية في 
الوحيدة التي تجمع طالب مدارس 
ب��ي��روت وبعبدا والمتن وك��س��روان 
ً، وهي التي تستقطب أكبر  وجبيل معا

جمهور لمواكبة المباريات. 
وعرفت النسخة السادسة مشاركة 
2400 ري��اض��ي م��ن 60 م��درس��ة، 
لرياضية  ا لمدينة  ا في  واختتمت 
لقديس يوسف  ا لجامعة  لمقفلة  ا
في األشرفية بمباريات نهائية رائعة 
حبست األنفاس وأشعلت المدرجات 
من  كبير  بها جمهور  غ��ّص  لتي  ا

األهالي ومسؤولي المدارس.
وف��ي النتائج، ف��از فريق مدرسة 
سيدة لورد لالخوة المريميين جبيل 
بلقب مسابقة الكرة الطائرة للذكور 
بفوزه في النهائي الماراتوني على 

فريق مدرسة سيدة اللويزة. 
واستعادت إناث مدرسة العائلة 
المقدسة الفنار لقب الطائرة للسيدات 
من  لعنيد  ا يق  لفر ا على  هّن  بفوز
مدرسة المريميين جبيل. وسيطرت 
مدرسة سيدة الجمهور على مسابقات 
كرة اليد فأحرزت لقبي اإلناث والذكور 
ع��ل��ى ح��س��اب أب��ن��اء ك���س���روان من 
مدرسة راهبات االنطونية غزير. وفي 
“الفوتسال” عاد فريق مدرسة القلب 
األقدس الجميزة للفوز بلقب الذكور 
الذي افتقده منذ العام 2012 بفوزه 
في النهائي الصاخب على مدرسة 

صدى البلد

من نهائي كرة السلة بين الحكمة هاي سكول والجمهور                               وكاالت

2400 رياضي من 60 مدرسة في العاب “القديس يوسف”

يسوع ومريم بضربات الترجيح.  وفاز 
ف��ري��ق م��درس��ة س��ي��دة ل���ورد لإلخوة 
المريميين جبيل الوافد الجديد الى 
هذه اللعبة بلقب مسابقة الفوتسال 
به في النهائي على فريق 

ّ

لإلناث بتغل
القلب األق��دس الجميزة. وف��ي كرة 
السلة، أمتعت إناث ليسيه عبد القادر 
وثانوية السيدة األرثوذكسية الحضور 
في نهائي حماسي انتهى بلقب أّول 
لثانوية السيدة األرثوذكسية في 
ألعاب جامعة القديس يوسف. أّما 
نهائي كرة السلة للذكور فجمع قطبي 
اللعبة على الصعيد المدرسي ليفوز 
فريق الحكمة هاي سكول على سيدة 
الجمهور. في األلعاب الفردية، فازت 
روزي رزق من الجمهور بلقب الريشة 
ت بيرال حبيقة من 

ّ

الطائرة لإلناث وحل
العائلة المقدسة الفنار ثانية. وعند 
الذكور، فاز الفرد فرنسيس من االليزيه 
 كريستوف أبي 

ّ

الحازمية باللقب وحل
.

ً

يونس من مون السال ثانيا

وف���از رام���ي ري���وان م��ن المعهد 
األنطوني بلقب كرة الطاولة للذكور، 
الحكمة  أليكس بستاني من   

ّ

وح��ل
، وتّوجت تالًيا عازار من 

ً

برازيليا ثانيا
الطاولة  زيليا بلقب كرة  برا الحكمة 
ر  لإلناث على حساب ليتيسيا ع��ازا
من الحكمة برازيليا ثانية. في سباق 
الضاحية، استعاد وجيه جورج طيار من 
 كميل 

ّ

الجمهور لقبه عند الذكور وحل
يمّين من الجمهور في المركز الثاني. 
وعند اإلناث فازت فرح طيار بالمركز 
ت ميشال بوعيد ثانية وهما 

ّ

األّول وحل
من الجمهور. وفي مسابقات السباحة، 
عت الميداليات الذهبية على أبطال 

ّ

توز
م��دارس الفرير م��ون الس��ال وسيدة 
الجمهور، ومار يوسف قرنة شهوان، 
وثانوية السيدة األرثوذكسية والحكمة 
ام 

ّ
ه��اي سكول. ق��اد المباريات حك

عت 

ّ

دوليون واتحاديون، وفي الختام وز
اللجنة المنظمة الكؤوس والميداليات 

على الفائزين.
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