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ن��ج��ح��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف في 
ت��ك��رار إن��ج��ازه��ا ال��ت��اري��خ��ّي ع��ام 2007 
أكبر بترّبعها على عرش  ت��ف��ّوق  وف��ي 
ب��ط��ول��ة ب��رش��ل��ون��ة ال���دول���ّي���ة ال��ع��اش��رة 
 .»2014 »أورواي�������س�������ادي  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
العالم للجامعات  ب��ط��والت  أه��ّم  وه��ي 
اإلسبانية  اي��س��ادي  ج��ام��ع��ة  مها 

ّ
تنظ

ال���ع���ري���ق���ة ب���م���ش���ارك���ة أه�������ّم ج���ام���ع���ات 
ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز، وك���ان ل��ه��ذه النسخة 
م���ش���ارك���ة ع���رب���ّي���ة وآس����ي����وّي����ة وح���ي���دة 
قت 

ّ
تأل التي  يوسف  القديس  لجامعة 

وع�������ادت ال�����ى ب����ي����روت م��ح��ّم��ل��ة ب��س��ب��ع 
النهائي  الترتيب  ومتصّدرة  ك��ؤوس، 
ل��ل��ج��ام��ع��ات امل���ش���ارك���ة ف���ي م��ن��اف��س��ات 
الكرة الطائرة وكرة السلة والفوتسال 

والرقص.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��ت��وج��ه ث���اث���ة ف����رق من 
أكاديمية )BFA( لكرة القدم للمنافسة 
السنوي  ال��دول��ي  قبرص  في مهرجان 
ال������ذي ي���ق���ام ف����ي أي���ان���اب���ا م����ن 11 ال���ى 
15 ال��ح��ال��ي ب��م��ش��ارك��ة أك���ث���ر م���ن 120 
أكاديمية  وس��ت��ش��ارك  أوروب���ي���ًا.  فريقًا 
ب���ي���روت، ال���ت���ي اع���ت���ادت امل��ن��اف��س��ة في 
ال����ب����ط����والت ال���خ���ارج���ي���ة ف����ي أوروب��������ا، 
و2004،  و2002   2001 م��وال��ي��د  ب��ف��رق 
وه��ي ف��رق مميزة ج��دًا في األكاديمية 
وقد حققت نتائج الفتة على الصعيد 
امل���ح���ل���ي، م����ا ش���ّج���ع ع���ل���ى ق���ي���ده���ا ف��ي 
هذه البطولة الدولية حيث يتوقع أن 

يقول  ما  بحسب  طّيبة  بنتائج  تعود 
الذي  زي��اد سعادة،  األكاديمية  رئيس 
شّدد على مسألة الجدية التي سبقت 
 »نعرف تمامًا أن 

ً
هذه املشاركة، قائا

امل��س��ت��وى ع����اٍل ج���دًا ف���ي ه���ذه ال�����دورة، 
مستوى  على  كانت  تحضيراتنا  لكن 
م��ه��م أي���ض���ًا، وخ��ص��وص��ًا أن��ن��ا عملنا 
ع��ل��ى إج������راء أرب�����ع ح��ص��ص ت��دري��ب��ي��ة 
أس���ب���وع���ي���ًا، رغ������م ان����ش����غ����ال ال���اع���ب���ن 
ب��دروس��ه��م وال��ت��زام��ات��ه��م ال��ت��رب��وي��ة«. 
وأضاف »نأمل أن تكون هذه املشاركة 
ك���س���اب���ق���ات���ه���ا، إذ اع����ت����ادت اك��ادي��م��ي��ة 
بيروت العودة بالنتائج الطيبة، وهو 
أمر دفعنا دائمًا الى تكثيف املشاركات 

ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ك���ل ف���ت���رٍة ي��ك��ون فيها 
الوجود خارج  الاعبون قادرين على 

الباد«.
وس�����ي�����رأس س�����ع�����ادة ال���ب���ع���ث���ة، ب��ي��ن��م��ا 
الفرق، الثاثي:  سيشرف على تدريب 
روي أبي الياس، عبد عاشور وأشرف 
ف��ادي سعادة  أيضًا  محجوب، وتضم 
)م������دي������رًا(، وي����وس����ف غ����ان����م )م��ع��ال��ج��ًا 

فيزيائيًا(.
م��ن   2001 م����وال����ي����د  ف����ري����ق  وي����ت����أل����ف 
ال���اع���ب���ن: ك�����ارل ش����دي����اق، ج����اد ع��ي��د، 
أن���ط���وان ن���ص���ر، ب���راي���ن س���ع���ادة، راي���ن 
ال����ع����ل����م، أن����������درو ع��������ون، ب�������ول م���س���ع���د، 
إدمون  غييوم جدعون، توفيق نعمة، 

الفخري، حسن نحلة، ميشال فغالي 
وروي أبو الياس.

ف��ري��ق م��وال��ي��د 2002 فيضم: كريم  أم��ا 
أليساندرو  ن��ح��اس،  ألكسندر  ح��وي��ك، 
زعني، براين بركات، وليام كارا، فريد 
قسطلي، ج��و رودري��غ��و ش��ق��ور، كريم 
ال��ت��ن، م��ارك��و ع��ب��ود، رال��ف حدشيتي، 
راي������ن دب�������اغ، ف��ي��ك��ت��ور ع���س���اف وع��ب��د 

الفتاح عاشور.
ب��دوره، يتألف فريق مواليد 2004 من 
ال���اع���ب���ن: ك���ري���س ع��ي��س��ى، ج��اي��س��ون 
معلوف، أنجيلو حنن، بطرس شعيا، 
جون حداد، بيتر كرم، كارس سرياني، 

جيانكارلو فوز وبيتر مسعد.

إنجاز لـ»USJ« في برشلونة و»BFA« إلى قبرص

فرق بعثة أكاديمية بيروت إلى مهرجان قبرص الدولي


