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�ألعابها �ملدر�سّية  �لقدي�س يو�سف  [ �ختتمت جامعة 

لبنان،  يف  مدر�سية  ريا�سية  تظاهرة  �أك��رب  وهي  �ل�سابعة 

وجبل  ب���روت  م��ن  مدر�سة   62 م��ن  ريا�سيا   2433 �سّمت 

ل��ب��ن��ان. ويف م�����س��اب��ق��ة �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة ل��ل��رج��ال ث����اأر فريق 

مدر�سة �سيدة �للويزة خل�سارته �للقب �لعام �لفائت بفوزه 

�سيدة  م��در���س��ة  ف��ري��ق  على  �ل�سابعة  �لن�سخة  نهائي  يف 

لورد لالخوة �ملرميين جبيل. ولدى �ل�سيد�ت، فاجاأ �لو�فد 

�جلديد فريق مدر�سة �سابي�س �نرتنا�سيونال �سكول �أدما 

�جل��م��ي��ع ف��اأط��اح �ل��ب��ط��ل ف��ري��ق م��در���س��ة �ل��ع��ائ��ل��ة �ملقد�سة 

�لفنار من �لدور �الأّول وتابع طريقه بجد�رة للنهائي ليفوز 

على و�سيف �لن�سخة �ل�ساد�سة فريق مدر�سة �سيدة لورد 

لالخوة �ملرميين جبيل ويحرز �للقب. م�سابقة كرة �لقدم 

للفوت�سال للرجال عرفت مناف�سة �سر�سة يف �أدو�رها �الأوىل 

�ستنّظمها  �ل��ت��ي  �مل��در���س��ّي��ة  ل��ي��غ  لل�سوبر  م��وؤّه��ل��ة  ك��ون��ه��ا 
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نهائي  رب���ع  �ىل  �مل��ت��اأه��ل��ن  �سي�سّم  منتطم  دوري  وه���ي 

كان  �ل��ع��ام  ه��ذ�  نهائي   .2018 ل��ع��ام  �ملدر�سية  �الأل��ع��اب 

ك�سرو�نّيًا بامتياز ح�سمه فريق مدر�سة ر�هبات �النطونية 

�الأقد�سن  �لقلبن  غزير بفوزه على فريق مدر�سة ر�هبات 

كفرحباب. وعند �ل�سيد�ت تّوج فريق مدر�سة فال برجاك 

ل��ر�ه��ب��ات �ل�����س��ل��ي��ب ب��ط��اًل ب���ف���وزه يف �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ف��ري��ق 

و�سيطرت  كفرحباب.  �الأقد�سن  �لقلبن  ر�هبات  مدر�سة 

مدر�سة �سيدة �جلمهور على م�سابقات كرة �ليد فاأحرزت 

لقبي �ل�سيد�ت و�لرجال على ح�ساب �أبناء مدر�سة ر�هبات 

�النطونية غزير. ويف كرة �ل�سلة، ��ستمتع �حل�سور بنهائي 

ن���ارّي ب��ن رج���ال م��در���س��ة �سيدة �ل��ل��وي��زة ورج���ال مدر�سة 

�أن  قبل  �الأخ��ر  فتقّدم  �ل�سانفيل  �ملحدي  دي��ك  �ملرميين 

�ل��رج��ال  �سلة  بلقب  وي��ف��وز  �ل��ك�����س��رو�ين  �ل��ف��ري��ق  ينتف�س 

ف��ري��ق م��در���س��ة  ي��ن��ج��ح  �ل�����س��ي��د�ت مل  �الأوىل. وع��ن��د  ل��ل��م��ّرة 

ر�ه���ب���ات �ل��ق��ل��ب��ن �الأق���د����س���ن ك��ف��رح��ب��اب ب��ح�����س��د ذه��ب��ّي��ة 

بخ�سارته  ملدر�سته  �لثالثة  ية  بالف�سّ فاكتفى  �مل�سابقة 

�ّللقب  ��ستحّق  �لذي  �اليدوفاي�سن  فريق  �أم��ام  �لنهائي  يف 

�لفرير  مدر�سة  �سيطرت  �لفردية،  �الألعاب  يف  ج��د�رة.  عن 

�لرجال  عند  �لطائرة  �لري�سة  م�سابقات  على  ال�سال  م��ون 

و�ل�����س��ي��د�ت ف��ف��ازت ب���رال حبيقة ب��ل��ق��ب �ل�����س��ي��د�ت وح��ّل��ت 

�لرجال  وعند  �لثاين.  �ملركز  يف  خليفة  جينيفر  زميلتها 

فاز كري�ستوفر �أبي يون�س باللقب وحّل جورج �أبي يون�س 

يف �ملركز �لثاين. وف��از ر�م��ي رمي��ان من �ملعهد �الأنطوين 

ر�م��ي  ل��ل��رج��ال وح���ّل  �ل��ط��اول��ة  ب��ع��ب��د� بلقب م�سابقة ك���رة 

ليا  وتّوجت  ثانيًا.  بر�زيليا  �حلكمة  مدر�سة  من  عري�سي 

�أبو خليل من مدر�سة �لفرير مون ال�سال بلقب كرة �لطاولة 

ثانية.  بر�زيليا  �حلكمة  من  �سليال  ك��الر�  وحّلت  لل�سيد�ت 

)مدر�سة  طيار  ج��ورج  وجيه  حافظ  �ل�ساحية،  �سباق  ويف 

�لرجال وحّل وليد خوري  �سيدة �جلمهور( على لقبه عند 

)�لفرير �ملون ال�سال( ثانيا. وعند �ل�سيد�ت فازت فرح طيار 

باملركز �الأّول وحّلت موريال �سليم ثانية وهما من مدر�سة 

توّزعت  �ل�سباحة،  ويف  �ل��ث��اين.  باملركز  �جلمهور  �سيدة 

�جلمهور،  �سيدة  مد�ر�س  �أبطال  بن  �لذهبية  �مليد�ليات 

غريغوريو�س،  �لقدي�س  ومدر�سة  ال���س��ال،  �مل��ون  و�لفرير 

وم��رك��ز ب����روت �ل��ث��ق��ايف ب�����س��ال��ي��م. ق���اد �مل��ب��اري��ات ح��ّك��ام 

�للجنة �ملنظمة  وّزع��ت  دول��ي��ون و�حت��ادي��ون. ويف �خلتام 

�لكوؤو�س و�مليد�ليات بن �لفائزين.
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