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القديس يوسف بطلة مهرجان ”أورو ايسادي ٢٠١٤“

نجحت جامعة القديس يوسف 
في تكرار انجازها التاريخّي الذي 
٢٠٠٧ بتفّوق  لعام  ا سجلته في 
أكبر، بعد ترّبعها على عرش بطولة 
برشلونة الدولّية العاشرة للجامعات 
”أوروايــســادي ٢٠١٤“. وهي أهّم 
مها 

ّ
بطوالت العالم للجامعات تنظ

جامعة ايسادي االسبانية العريقة 
بمشاركة أهّم جامعات القارة العجوز 
وكانت مشاركة جامعة القديس 
يوسف العربّية واآلسيوّية الوحيدة 
قت فرقها 

ّ
ل تأ وقــد  لبطولة  ا فــي 

ــادت الــى بيروت متوجة بسبع  وع
كؤوس ومتصّدرة الترتيب النهائي 

للجامعات المشاركة.
لــكــرة الطائرة  ا فــي مسابقات 
لــلــرجــال والــســيــدات والمختلط، 
شاركت جامعة القديس يوسف 
ا  ستعّد ا نا  كا ّيين  قو يقين  بفر
عب بأربعة رجال 

ّ
جّيدا في بيروت لل

 
ّ

وسّيدتين على الملعب فتصّدر كل
منهم مجموعته بأربعة انتصارات 
على فرق من ألمانيا وايطاليا وفرنسا 
واسبانيا والــســويــد والــدانــمــارك 
 منهما 

ّ
ــق كــل

ّ
وســويــســرا. ثــّم تــأل

ق غير 
ّ
 الى النهائي بتأل

ً
ليصال سوّيا

مسبوق وتفّوق كبير.
وخــاضــت بــطــالت دورة مدريد 
الــدولــّيــة ٢٠١٣ ســيــدات جامعة 
ــكــرة السلة  الــقــديــس يــوســف ل
مباريات صعبة قبل ان يتّوجن من 
جديد بطالت على األراضي األوروبّية 
وهو اللقب الثالث في كرة السلة 
للسيدات لجامعة القديس يوسف 
 ٢٠٠٧ فــي بطولة برشلونة بعد 

و٢٠١١.
وكـــاد فــريــق جامعة القديس 
ة للرجال 

ّ
ــرة السل يــوســف فــي ك

ق 
ّ
 لوال تأل

ً
أن يخطف اللقب أيضا

الفريق االسباني كومّياس من مدريد 
لقديس  ا معة  جا يق  فر وصيف 

يوسف في العام ٢٠٠٩ فاكتفى 
رجال األرز بالوصافة .

وفـــي مسابقة ”الــفــوتــســال“ 
للسيدات تــصــّدر فــريــق جامعة 

يــوســف مجموعته  ــس  ــدي ــق ل ا
بانتصارين أمــام فرنسا والسويد 
وتعادل مع الفريق المضيف ليخسر 
بعدها في نصف النهائي بصعوبة 
١ أمــام فريق بالنكيرنا ويحرز  -٠
المركز الثالث بتكرار انتصاره على 

فريق استوكهولم السويدي.
القديس  وتــوج فريق جامعة 

يوسف بطًال لمسابقة الفوتسال 
للرجال بفوزه في النهائي على فريق 
ايسادي االسباني ٢-١، وكان الفريق 
وغيره من الفرق اللبنانية المشاركة 
 ٢٠٠٧ فــي المسابقة منذ الــعــام 
فشلوا في احراز لقب هذه المسابقة 
الصعبة لوجود فرق قوّية من جميع 
ــا ولكن تطّور مستوى  أنحاء أوروب
فريق جامعة القديس يوسف في 
السنوات الخمس الماضية أعطاه 
األسبقّية هذا العام ليحرز اللقب. 
وكان الفريق األزرق خاض ٨ مباريات 
قبل الوصول الى النهائي ففاز في 
٦ مبارايات وخسر اثنتين قبل أن 
للقب على حساب  ا ق ويحرز 

ّ
ل يتأ

الفريق المضيف.
 فــريــق جامعة القديس 

ّ
وحـــل

يوسف للرقص الرياضي في المركز 
لقديس  ا معة  جا لتجمع  لث  لثا ا
يوسف في ختام البطولة ٧ كؤوس 
لجامعات  ا ترتيب  وتسيطر على 
المشاركة رغم عدم المشاركة في 

مسابقات كرة المضرب.

من احتفاالت العبي القديس يوسف في اسبانيا  البلد

كاد فريق جامعة القديس 

ة 
ّ

يوسف في كرة السل

للرجال أن يخطف اللقب 

ق الفريق االسباني
ّ

لوال تأل

صدى البلد
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