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إنجاز رياضي عالمي جديد للقديس يوسف

ـــم مـــؤمـــنـــون بــبــلــدهــم  ـــه ألّن
ق طــّالب جامعة 

ّ
وجامعتهم، حق

 
ً
 عالميا

ً
القديس يوسف انــجــازا

ــى سجالتهم   يــضــاف ال
ً
ــدا جــدي

الحافلة، بفوز فريق كــرة القدم 
للصاالت ”الــفــوتــســال“ للرجال 
ببطولة أوروايسادي في برشلونة. 
 من ريم زالقط وبيا 

ّ
ت كل

ّ
كما حل

ل  األّو لمركزين  ا فــي  ليونجي  كا
والثاني في مسابقة كرة المضرب 
للسيدات فيما أمتع فريق جامعة 
القديس يوسف للرقص الحضور 

.
ً
ليكّرم بجائزة أيضا

بأداء بطولّي وإصرار كبير دخل 
فريق المدرب مارون الخوري مسابقة 
كرة القدم للصاالت للرجال الصعبة 
ــذي انتزعه  ل ا اللقب  وعينه على 
العام الماضي وكان بمثابة حلم منذ 

المشاركة األولى العام ٢٠٠٧. 
لتي  ا اإلفتتاحية  ة  ا ر لمبا ا في 
جمعت الفريق المضيف ايسادي 

وصــيــف النسخة الــســابــقــة مع 
بطل لبنان والبطولة فريق جامعة 
القديس يوسف، جّدد حامل اللقب 
فوزه على الفريق االسباني في مباراة 
ــان على  ٢. وك -٣ ممتعة انتهت 
الفريق اللبناني الوحيد المشارك 
من خارج القارة العجوز الفوز بكل 
ــدور األّول لضمان ربع  مباريات ال
نهائي سهل والهروب من مواجهة 

كبار المجموعات األخرى.
ق 

ّ
ــاء باهر حق بجهد كبير وذك

رجال األرز فوزهم الثاني على فريق 
من فرنسا ٣-صفر ثّم أسقطوا بطل 
السويد في اللحظات األخيرة ٢-١ 
قبل أن ينهوا اليوم األّول من دون 
خسارة بفوزهم الصعب ٥-٤ على 
فريق فرنسي آخر من مدينة رين. 

رات ضمن بطل  انتصا ربعة  بأ
لبنان المركز األّول في مجموعته 
ته  ا ر مبا نتيجة  لنظر عن  ا  

ّ
بغض

األخــيــرة فــي دوري المجموعات 
صباح اليوم الثاني فأراح المدرب 
نجومه وأعطى لبقية العبيه فرصة 
الدخول في أجواء المنافسة فخسر 

المباراة صفر-٢ أمام فريق من ألمانيا 
لكنه ربح راحة العبيه األساسيين 
قوا الفارق 

ّ
وحماس بدالئه الذين حق

بين الفريق اللبناني وبقية الفرق 
المشاركة في األدوار النهائية.

فـــاز فــريــق جــامــعــة القديس 
يوسف في ربع النهائي ونصف 
النهائي بالنتيجة ذاتها ٤-١ على 
فرق من الدنمارك واسبانيا ليتّوج 
باللقب في النهائي بفوزه على بطل 
السويد فريق جامعة ستوكهولم 

بنتيجة ٢-١.
ــق فــريــق الــســيــدات 

ّ
ــوف ولـــم ي

للفوتسال لجامعة القديس يوسف 
ي دور الثمانية اذ عانى بطل 

ّ
بتخط

لبنان من فارق المستوى بين الدوري 
المحلي وقّوة المنافسين في البطولة 

الدولية هذه.
ق الثنائي زالقط وكاليونجي 

ّ
وتأل

بقيادة المدرب جورج سويدي في 
مسابقة كرة المضرب للسيدات 
ت ريم زالقط في المركز األّول 

ّ
فحل

وبيا كاليونجي ثانية بتفّوقهما على 
سيدات اسبانيا وسويسرا.

وكاالت فريق الفوتسال لجامعة القديس يوسف في برشلونة  

صدى البلد


