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لقب وبرونزيتان للقديس يوسف في اليونان

لقديس  ا معة  جا بعثة  عـــادت 
يوسف من اليونان بانجاز جديد بعد 
مشاركتها في بطولة ”أوروايجادا“ 
الدولية للجامعات واحــرازهــا لقب 
مــســابــقــة كـــرة الــســلــة للسيدات 
ــرة الــقــدم للصاالت  وبــرونــزّيــتــي ك

للسيدات والكرة الطائرة للرجال.
وكــانــت فــرق جامعة القديس 
يوسف اختارت المشاركة في أقوى 
 

ّ
بــطــوالت الــعــالــم الــتــي تجمع كل
لــى أقوى  ا جامعات صربيا اضافة 
بـــا  و ور وأ لبلقان  ا جامعات منطقة 
الشرقية للوقوف على قدرة الرياضة 
فسة  منا على  نية  للبنا ا معية  لجا ا
عمالقة أوروبا في الرياضة الجامعية 
بعد نجاح القديس يوسف بإحراز 
معظم ألقاب بطوالت اسبانيا وتركيا 

وألمانيا وفرنسا وايطاليا في األعوام 
السابقة. 

فبعد مغامرة موسكو الناجحة في 
أيلول الماضي ها هي جامعة القديس 
ــن تسالونيكي  يــوســف تــعــود م

اليونانّية بلقب جديد ونتائج بارزة.
في كرة القدم للصاالت للرجال 
خرج فريق القديس يوسف من دور 
ربع النهائي بضربات الترجيح أمام 
الفائز باللقب فريق نوفي ساد صربيا 
 
ً
ليحل بعدها الفريق اللبناني خامسا

 .
ً
في مسابقة جمعت ٢٤ فريقا

قت 
ّ
وفي الفوتسال للسيدات تأل

ليبلغن دور نصف  لبنان  سيدات 
لمواجهة  ا نــت  كــا لنهائي حيث  ا
بيا فخسر  بــطــالت صر مــع  صعبة 
٢ ليحرز بعدها  -٤ الفريق اللبناني 
ية 

ّ
المركز الثالث بفوز كاسح على كل

التربية البدنية والرياضة في جامعة 
بلغراد ٤-٠.

والــى مسابقة الكرة الطائرة، لم 
تستطع سيدات القديس يوسف 
مجاراة المستوى العالي لسيدات 
ليونان وصربيا  وا ريا  وبلغا روسيا 
ــدور األّول، أّمــا رجال  فخرجت من ال
الــقــديــس يــوســف فــتــفــّوقــوا على 
أنفسهم ليحرزوا المركز الثالث على 
حساب رومانيا واليونان في مسابقة 

صعبة للغاية.
 

ّ
وفي كرة السلة للرجال حيث حل

 رغم تقديمه 
ً
الفريق اللبناني خامسا

 ولكن براعة وطول قامة 
ً
مستوى الئقا

المشاركين من أوروبا الشرقية منعا 
رجــال األرز من تكملة المشوار الى 

الدور النهائي.
ــاء االنــجــاز األكــبــر مــن مالعب  وج
ســيــدات كــرة السلة حيث أحــرزت 
بطالت مدريد وبرشلونة لقبهّن الثالث 
 بفوزهّن على جميع 

ً
على التوالي دوليا

الفرق المشاركة بجدارة.

فريق كرة السلة للسيدات بطل دورة ”أوروايجادا“ للجامعات  البلد
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