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أن  يوسف  القديس  جامعة  اختارت 
ل لبنان في 

ّ
تكون كعادتها أّول َمن يمث

التظاهرات الرياضية العالمية للجامعات 
ت المئة 

ّ
إذ تشارك الجامعة ببعثة تخط

التي  أوروايجادة  دولية  في  رياضي 
البولندية  كراكوف  مدينة  تستضيفها 
وسبق  الجاري.  الشهر  من  و17   12 بين 
عّدة  مشاركات  قت 

ّ
حق أن  للجامعة 

فرنسا،  إيطاليا،  في  مهمة  وإنجازات 
إسبانيا، اليونان، بلغاريا، هولندا، ألمانيا، 
روسيا،  المغرب،  مصر،  تونس،  صربيا، 

تركيا واإلمارات العربية المّتحدة. 
والبطولة هذه هي من دون أّي شّك 
بحكم  العالم  في  واألصعب  األقوى 
سّهل  ما  العام  هذا  الجغرافي  موقعها 
الرياضة  مفهوم  في  األقوياء  مشاركة 
الذين  أوروبا  شرق  بالد  وهم  الجامعية 
الجامعية  الرياضة  في  يستثمرون 
يعتبرون  الذين  الغرب  بالد  على عكس 
مع  فقط.  للهواة  الجامعية  الرياضة 
هنغاريا،  بولندا،  أبرزها  16دولة  مشاركة 
تأتي  سلوفاكيا  روسيا،  صربيا،  النمسا، 
ل وحيد 

ّ
مشاركة الجامعة من لبنان كممث

إلسم  كبير  تحّد  بمثابة  آسيا  قارة  عن 
وتاريخ هذه الجامعة التي حصدت العام 
الفائت 64 بوديوم من 9 مشاركات دولية!

رئيس  يقول  الخصوص  وبهذا 
البعثة مارون الخوري: لقد اعتدنا على 
روما،  مدريد،  دوليات  في  المشاَركة 
منذ  وقد حصدنا  السنوية  برشلونة... 
فبتنا  فيها  األلقاب   

ّ
كل  2004 العام 

نبحث عن تحّديات أكبر فشاركنا في 
هولندا،  في  الماضية  الثالثة  األعوام 
أّما  وصربيا  اليونان  بلغاريا،  روسيا، 

جديدة  تجربة  فاخترنا  الموسم  هذا 
مدن  أجمل  أحد  في  وباردة  صعبة 
في  األكبر  هي  هذه  وبعثتنا  العالم 
رياضيين   104 سيشارك  إذ  تاريخنا، 
أوروجادة  مسابقات  في  الجامعة  من 
في كراكوف البولندية. وهدفنا إظهار 
أجمل صورة لبلدنا واالحتكاك بعمالقة 
للعودة  قوانا   

ّ
بكل وسنعمل  أوروبا 

التحدي  كبر  رغم  مشّرفة  بنتائج 
وصعوبة المهّمة.

وتلعب فرق الجامعة في الدور األّول 
الذي يتأّهل منه بطل المجموعة فقط 
الى الدورالثاني مع أهّم جامعات أوروبا 
إذ أوقعت القرعة فريق كرة اليد رجال 
وثاني  سويسرا  بطل  مع  لبنان  بطل 
النسخة  لقب  حامل  الصربي  الدوري 

الفوتسال  فريق  ويلعب  الماضية، 
في  المضيف  الفريق  جانب  الى  رجال 
مجموعة الموت، كما يلعب أبطال لبنان 
في الفوتسال سيدات وكرة الطائرة في 
سلوفاكيا  أبطال  مع  صعبة  مجموعات 
على  ب 

ّ
سيترت كما  وهنغاريا.  وصربيا 

في  صعب  مشوار  السلة  كرة  فرق 
األدوار األولى.
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