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مشاركة ناجحة للقديس يوسف في أورو- ايجادة

ــرق جامعة القديس  عـــادت ف
ـــي  يــوســف مــن مــشــوارهــا األوروب
الطويل بعد زيارتها مدن فيينا 
ــو  وبودابيست وكــراكــوف ووارس
واسطنبول وأثينا بفعل مشاركتها 
الناجحة في دولية أورو- ايجادة 

العالمية للجامعات.
وتعد هذه التظاهرة العالمية من 
أصعب البطوالت اذ تضّم أهّم فرق 
أوروبا الشرقية المعروفة بمستواها 
العالي وحظيت جامعة القديس 
يوسف بشرف تمثيل لبنان والعرب 
وآسيا منفردة الى جانب أكثر من 

١٢٠٠ رياضي من أوروبا.
في ”الفوتسال“ للسيدات، دخل 
بطل لبنان المنافسة بمباراة صعبة 
ــدوري  ــام فريق فاسبر ثالث ال أم
الصربي فخسر بعكس مجريات 
اللقاء ٠-١ ليعود ويفوز في مباراته 
الثانية في الدور األّول على الفريق 
البولوني المضيف ٢-١ لكن النتيجة 
االيجابية لم تكف سيدات لبنان 
ليخرجن بفارق األهداف بعد فوز 

بولونيا على صربيا ٣-٢.
وفي ”الفوتسال“ للرجال التي 
ضّمت أكبر عدد من المشاركين 
أحــد أجمل مالعب  واستضافها 
العالم وهو آرينا كراكوفز تصّدر 
الفريق اللبناني المجموعة األولى 
التي ضّمت حامل اللقب الصربي 
ــع الــدوري السلوفيني وبطل  وراب
كراكوف ففاز فريق جامعة القديس 
يوسف بجدارة على كل منافسيه 
على التوالي ٢-١ و٣-١ و١-٠ ليتأّهل 
الى ربع النهائي متزّعما مجموعته. 

ــاز الفريق  ـــدور الثاني ف ــي ال وف
للبناني على ممثل مونتينيغرو  ا
٣-٠ قبل أن يخسر المباراة نصف 
النهائية أمام بطل كرواتيا ٠-١. 
وفي مباراة المركز الثالث الصعبة 
أمــام صربيا فــاز الفريق اللبناني 
بضربات الترجيح ليعود ببوديوم 
مستحق ويحجز مكانا بين الكبار 

في حفل الختام.
وفي كرة اليد للرجال، لم يوفق 
لــدور األّول  ا بطل لبنان بتخطي 
ــى مع  اذ جمعته المجموعة األول
بطل صربيا وبطل سويسرا فخسر 
المباراتين بصعوبة ليعود الفريقان 
المتأّهالن من مجموعتهما ويلعبا 

نهائي البطولة.
أمــا في الكرة الطائرة فضمت 
الـــدورة نخبة من العبي والعبات 

منتخبات صربيا وكرواتيا والمجر 
ــدات جامعة  ــي فــكــانــت رحــلــة س
القديس يوسف مثمرة رغم الخسارة 
اذ استفادت الالعبات من مستوى 
المباريات وقّوة الخصم الكتساب 
للبناني  ا ّن الفريق  إ الخبرة حّتى 
نافس وأحرج عمالقة أوروبــا للمّرة 

األولى في هكذا مسابقات.
وعند الرجال، رافق فريق جامعة 
القديس يوسف بطل صربيا الى 
ــدور الثاني بفوزه على الفريق  ال
بحامل  لكّنه اصطدم  لنمسوي،  ا
اللقب في ربع النهائي فخسر ١٨-

٢١ و١٩-٢١.
وفي كرة السلة، شهدت الدورة 
منافسة قوّية عند الرجال بين لبنان 
وصربيا، تفّوق لبنان في اليوم األّول 
وسط دهشة الجميع ولكن سرعان 

ما عادت السيطرة الى الصرب في 
األمتار األخيرة خصوصا بعد نقل 
لــى ملعب  ا لنهائية  ا ريات  لمبا ا
صغير فخرج فريق جامعة القديس 
يوسف من ربع النهائي بخسارة 

ظالمة ٣٢-٣٥ أمام جامعة بلغراد.
أما فريق جامعة القديس يوسف 
لسلة للسيدات فتابع مشواره بثبات 
ى  مستو مــن  ت  لعقبا ا متخطيا 
الفرق المتمّيز الى حالة الملعب 
وحتى الظلم التحكيمي وتصّدر 
مجموعته بفوزين وخسارة الى أن 
أمــام  سقط فــي نصف النهائي 
الفريق البولوني بمساعدة الحكام 
٢٩-٣١، لكن سيدات لبنان ظهرن 
في حفل الختام فحققن الفوز في 
مباراة المركز الثالث على سلوفاكيا 

٣٦-٢٩ بعد تمديد الوقت.

وكاالت بعثة جامعة القديس يوسف بعد تتويج فرقها  

صدى البلد
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