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البعثة اللبنانية إلى أوروايجادا  وكاالت

انجاز لفرق “القديس يوسف” في أوروايجادا

يس  لقد ا معة  جا ق  ــر ف قت 
ّ
حق

 في النسخة السادسة 
ً
يوسف انجازا

لدولّية أوروايجادا التي استضافتها 
براغ بين 10 و13 الجاري وشاركت 

فيها 18 دولة.
وبرهنت فرق الجامعة علّو كعبها 
عندما عبرت األدوار األولــى لمعظم 
المنافسات رغم مشاركة جميع أبطال 
ــا في أقوى  صربيا وبــالد شرق أوروب

بطوالت العالم للجامعات.
ل لبنان 

ّ
وصعدت معظم فرق ممث

إلــى منصة التتويج وســط دهشة 
ل آسيا الوحيد.

ّ
واحترام الجميع لممث

النجمة  ت 
ّ
في كرة المضرب، حل

الصاعدة ريم زالقط في المركز الثالث 
بعد العبتين من صربيا وسلوفاكيا 
 من 

ً
فيما كان دايفد بوغصن قريبا

.
ً
حصد ميدالية بحلوله رابعا

وفـــي مسابقتي كـــرة الــطــاولــة 
و لبنان ببلوغ 

ّ
والشطرنج اكتفى ممثل

 نيكوال مدني 
ّ

الدور ربع النهائي فحل
 من 

ّ
 في الشطرنج وخرج كل

ً
سادسا

كارين جبرايل ورالف عبيد وجوزف 
العجمي من دور الثمانية.

الى مسابقة كرة السلة التي عرفت 
 في المستوى هذا العام بين 

ً
تقاربا

فرق جامعة القديس يوسف وعمالقة 
أوروبا، لم يفلح فريق الرجال لجامعة 
القديس يوسف ببلوغ نصف النهائي 
ل 

ّ
بخسارته في ربع النهائي امام ممث
رومانيا في الثواني األخيرة 35-33. 

ــا السيدات فتمكّن من كسر  ّم أ
في  لهّن  بحلو بية  لصر ا ة  لسيطر ا
المركز الثالث بفوزهّن على فاسبر 
39 في مباراة تحديد  -45 الصربي 

المركز الثالث.
ولــم ينجح فريقا الكرة الطائرة 
للسيدات والرجال في كسر الجليد 
ــي واكتفيا بتشديد الخناق  األوروب
 
ً
 قويا

ً
عليهم اذ ظهر لبنان منافسا

للمرة األولى في اللعبة أمام السيطرة 
الصربية والروسية. فريق السيدات 
ــن صربيا  ــل م 2 أمـــام ك -0 خــســر 
 فريق الرجال ففاز على 

ّ
وسلوفينيا، أما

رومانيا 2-0 قبل أن يخسر امام صربيا 
و1-2 من روسيا.

وفي أقوى المسابقات التي شهدت 
 من المشاركين، تمكّن 

ً
 قياسيا

ً
عددا

فــريــق جــامــعــة الــقــديــس يوسف 
للفوتسال للرجال من تحقيق انجاز 
 بخسارته في النهائي 

ً
بحلوله ثانيا

0-2 أمام نواة منتخب صربيا للشباب. 
وكان أبطال جامعة القديس يوسف 
 ففازوا على 

ً
 استثنائيا

ً
قّدموا عرضا

المغرب 2-1 وعلى النمسا 3-1 وعلى 
الجزائر 8-1 وتعادلوا مع تركيا 2-2 
)فازوا بضربات الترجيح 3-2( وتعادلوا 
مع صربيا 2-2 )فازوا بضربات الترجيح 
3-2( وتعادلوا مع كرواتيا 0-0 )فازوا 

بضربات الترجيح 1-2(. 
وحذت سيدات “الفوتسال” حذو 
الرجال فبلغن نصف النهائي بثالثة 
0 على بلغاريا  -3 انتصارات كبيرة 
8-1على صربيا و2-0 على اسبانيا قبل 
أن تخسر من الفائز باللقب من صربيا 
1-0 وتتمكن بعدها بحصد البرونزية 

بالفوز على ألمانيا 1-4.
وفي كرة اليد للرجال، كان الفريق 
 من بلوغ نصف النهائي 

ً
اللبناني قريبا

لكّنه اصطدم بالفريقين السويسري 
والصربي وخرج من الدور الثاني.

وجاء الذهب قبيل الحفل الختامي 
للبطولة عندما أبهر فريق الرقص 
لجامعة القديس يوسف الحاضرين 
بلوحات فنّية وإبداع الفت مكّنه في 
الحلول في المركز األّول أمام الفريق 
 
ً
ا لبنان فخور لــى  إ الصربي، ليعود 

بانجازاته في القارة العجوز.
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