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٧ كؤوس لفرق جامعة القديس يوسف في مدريد

حققت جامعة القديس يوسف 
ة والبرونز في بطولة 

ّ
الذهب والفض

مدريد الدولية للجامعات فعادت 
بعثة جامعة القديس يوسف بـ ٧ 
كؤوس كانت كفيلة باعطائها الزعامة 
أمام أهّم وأعرق فرق أوروبا وافريقيا.

ــة لــلــرجــال خسر 
ّ
فــي كــرة الــســل

القديس يوسف المباراة االفتتاحية 
في الثواني األخيرة ٥٠-٥١ أمام فريق 
سينغيميدوم الصربي قبل أن يفوز 
على جامعة ديغلي ستودي ٤١-٢٤. 
وفي ربع النهائي فاز على األميركية 
بيروت ليواجه الفريق الصربي األقوى 
فون في نهائي مبكر خسره الفريق 
اللبناني في الثانية األخيرة ٣٨-٣٦ 

ليحرز المركز الثالث.
ة الــســيــدات، سيطرت 

ّ
وفــي سل

الفرق اللبنانية والصربية على حساب 
االســبــان والطليان فتصّدر فريق 
جامعة القديس يوسف مجموعته 
بفوزين على فرق اسبانية وعلى فريق 
جامعة صربيا القوّي. فيما تصّدر 
الفريق الصربي اآلخر فون مجموعته 
على حساب الجامعة األميركية بيروت 
بية  بية-صر مواجهة صر حّتم  مــا 

ولبنانية-لبنانية في نصف النهائي.
فازت العبات باتريك سابا بسهولة 
ليواجهن  بيروت  األميركية  على 
من جديد فريق جامعة بلغراد في 
النهائي الصعب. ليحرز فريق جامعة 
القديس يوسف اللقب في الثواني 
ق جميع 

ّ
األخيرة ٤٣-٤١ بفضل تأل

العباته على رأسهن فرح حركي وبيا 
رحمة.

وفي الكرة الطائرة، سيطرت الفرق 
الصربية فحرمت سيدات لبنان من 
األميركية واليسوعية من بلوغ الدور 
نصف النهائي، ولم تكن حال الرجال 
كحال السيدات حيث تفّوق فريق 
جامعة القديس يوسف على الطليان 
والصرب ليحجز مكانا في النهائي 
الــذي خسره أمــام فريق فــون بطل 

مهرجان بيروت الدولي.
وفي ”الفوتسال“ للرجال شهدت 
ف 

ّ
البطولة مشاركة فريق ليبي مؤل

ــرز العبي المنتخب الوطني  ب أ من 
الليبي فضال عن أقوى الفرق الصربية 
وأجريت المباريات على ملعب خارجي 
فكان ال بّد من تحّمل البرد القارس ما 
أعاق انطالق فرق جامعة القديس 
يوسف. وبعد تعادلين مع الفريق 
االسباني المضيف والفريق المغربي 
ثاني البطولة فاز العبو المدرب مارون 
الخوري على الفريق االيطالي بيكوكا 
٣-٠ لينطلقوا والفريق المغربي الى 
ــع النهائي حيث فــاز القديس  رب
لويال  معة  جا يق  فر على  يوسف 
٠ قبل أن يخسر في  -١ االسباني 
نصف النهائي أمام بطل المسابقة 

فريق الجبل الليبي ويحرز بعدها 
المركز الثالث في مسابقة قوّية. 

وعند السيدات، فوجئت سيدات 
القديس يوسف بفريق كونستانزيا 
من ألمانيا في ربع النهائي فخسرن 
امــامــه بعدما تــصــّدرن المجموعة 
األولى بثالثة انتصارات كبيرة على 
جامعة بلغراد ٣-٠ وأشوسي فرنسا 
٥-٠ وغرناطة االسباني ٣-٠. وكان 
 أفضل ثالث في 

ّ
الفريق األلماني حل

لمجموعة  ا بل بطل  ليقا مجموعته 
األولــى ويفوز عليه قبل أن يفاجئ 

الجميع ويحرز اللقب!
وفي كرة المضرب تعملقت كايت 
سعدي من القديس يوسف لتفوز 
لمتباريات من صربيا  ا على جميع 
واسبانيا وكرواتيا والمغرب وايطاليا 
 

ّ
، كما حل

ً
 مهّما

ً
وتعطي جامعتها لقبا

حبيب أنطون من جامعة القديس 
 في مسابقة كرة الطاولة 

ً
يوسف ثالثا

ق فريق جامعة القديس 
ّ
للرجال. وحق

يوسف للرقص المركز الثالث في أّول 
مشاركة رسمية له.

ــاب  ــق ــارات واألل ــص ــت بــهــذه االن
والوجود الممّيز على منصات أغلب 
فــرق جامعة  برهنت  بقات  لمسا ا
القديس يوسف من جديد تفّوقها 

.
ً
وسيطرتها عالمّيا

بعثة القديس يوسف مع الكؤوس  البلد

صدى البلد
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