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فرق جامعة القديس يوسف في ”أوروكوميّياس مدريد“

بعد ميالنو وبرشلونة وفالنسيا 
وكونستانزيا واسطنبول وأمستردام 
وباريس، تنطلق فرق جامعة القديس 
يــوســف فــي مــغــامــرة جــديــدة في 
مدريد للمشاركة في ”أوروكوميّياس 
مــدريــد“ وهــي نسخة مهّمة من 
االلــعــاب الدولية للجامعات تحت 

اشراف البناتلون الدولي.
ــقــديــس  ــة ال ــع ــام ــى ج ــع ــس وت
 “٢٠٠٦ يوسف بطلة ”أوروميالنو 
و“أوروايــســادي برشلونة ٢٠٠٧“ 
و“أوروفــالــنــســيــا ٢٠٠٨ و٢٠٠٩“ 
و“أوروكونستانزيا ٢٠١٣“ الحراز لقب 
هذه األلعاب رغم صعوبة المهّمة بعد 
د مشاركة خمس جامعات من 

ّ
تأك

صربيا وأبرز جامعات اسبانيا وغيرها 
من الدول األوروبية واألفريقية القوّية.
وتشارك بعثة جامعة القديس 
فة من ٨٧ شخصا في 

ّ
يوسف المؤل

جميع األلعاب من كــرة القدم الى 
لسيدات  وا للرجال  لفوتسال“  ”ا
وكـــرة السلة لــلــرجــال والــســيــدات 
والكرة الطائرة للرجال والسيدات 

ــرة الطاولة للرجال والسيدات  وك
وكــرة المضرب للرجال والسيدات 
بقة  ركة في مسا لمشا ا فضًال عن 
الــرقــص الرياضي وكــانــت جامعة 
 من 

ً
القديس يوسف أعــّدت فريقا

 في هذه 
ً
طالبها للمشاركة خّصيصا

 
ً
 سببا

ً
المسابقة التي كانت دائما

لتفّوق الجامعات األوروبية عليها من 
خالل جمع النقاط منها وغياب جامعة 
القديس يوسف عن هذه المسابقة.

وقبل وصولها الــى مدريد تزور 
بعثة القديس يوسف باريس ثّم 
مدينة برشلونة االسبانية ورومــا 

مــدريــد وستحضر  لية بعد  االيطا
البعثة مــبــاراة ”اليوروليغ“ التي 
بطل  مع  لملكي  ا يق  لفر ا ستجمع 
كما سيتسّنى  كــونــاس  نيا  ا ليتو
لقديس يوسف  ا لــطــّالب جامعة 
مشاهدة مباراة الليغا االسبانية بين 
أتليتيكو مدريد وخيتافي فضًال عن 
زيارة البرنابيو ومركز تدريبات الفريق 

الملكي والكامب نو.
وأوقعت القرعة فريق كرة القدم 
فــي مجموعة  للسيدات  للصاالت 
حديدية مع بطل ”أوروفالنسيا“ 
من جامعة صربيا وفريق أشأوسي 

الباريسي وكوميياس المضيف في 
مجموعات   ٤ مــن  بقة صعبة  مسا
تــشــارك فيها نخبة مــن جامعات 
ألمانيا والمغرب واسبانيا وايطاليا 
وفرنسا وصربيا وسويسرا. ولم تكن 
حــال بقّية فــرق القديس يوسف 
أفضل من حال ”فوتسال“ السيدات 
اذ سيتوّجب على جميع الفرق الفوز 
بمواجهات صعبة في األدوار األولى 

لتكملة مشوارها الصعب.
 ٢٩ ١٢٠٠ طالب مــن  يذكر أّن 
لون ١٢ دولة يشاركون 

ّ
جامعة يمث

في األلعاب كافة.

البلد فرق جامعة القديس يوسف قبيل السفر  
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