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جامعة القدي�س يو�شف تتاأ ّلق يف بر�شلونة

] بعثة جامعة القدي�س يو�سف

ب �ع��د اأيّ � � ��ام م ��ن ت �ت��وي �ج �ه��ا ب �ط �ل��ة ل ��دول� � ّي ��ة ب� ��راغ،
تابعت جامعة القدي�س يو�سف تاألّقها باحرازها
م �ي��دال �ي �ت��ني ف �� �س � ّي��ة وب ��رون ��زي ��ة يف ب �ط��ول��ة ال �ع��امل
اجل��ام�ع�ي��ة بن�سختها ال��راب �ع��ة ال�ت��ي ا�ست�سافتها
مدينة بر�سلونة اال�سبانية ما بني  14و 18ت�سرين
ال�ث��اين اجل��اري ،مب�ساركة  2400ريا�سي م��ن 70
جامعة ميثّلون  30دولة من اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا.
املهمّ ة التي بدت م�ستحيلة مع انطاق م�سابقات
ال�سباحة ب�سبب ح�سور أاب �ط��ال ال ��دول امل�ساركة
والتي ت�ستعدّ لاأنيفر�سياد ال�سيفي  ،2019مالت
اىل امل�م�ك�ن��ة ب�ع��د ت �اأهّ ��ل ال�ب�ط�ل��ة األيك�سيا خ��وري
لنهائيات �سباق ال�50م حرّة ،قبل اأن حتقّ ق االجناز
وحت ��لّ يف امل��رك��ز ال �ث��اين ب�ع��د البطلة البلجيكية
لورهنين�سالكي من جامعة غنت وقبل ال�سلوفاكية
�سيمونا ميديفا من جامعة كومينيو�س براتي�سافا
يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث مت�ساويةً م��ع امل���س��ريّ ��ة فريدة
عيد من االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري.
وان� �ت���زع ف��ري��ق ك� ��رة امل � ��اء امل �خ �ت �ل��ط امل �ي��دال �ي��ة
الرونزية من الفرن�سيني بجدارة .واحتلّت بلجيكا
املركز ا أالوّل وم�سر املركز الثاين وجاء لبنان ثالثا
وف��رن���س��ا راب �ع��ة .ك�م��ا ح��لّ ف��ري��ق ال��ري���س��ة ال�ط��ائ��رة
جل��ام�ع��ة ال�ق��دي����س ي��و��س��ف يف امل��رك��ز ال ��راب ��ع يف
م���س��اب�ق��ة � �س �ه��دت م �� �س��ارك��ة  20ج��ام �ع��ة م ��ن 16
دول ��ة وه ��و اجن ��از م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام امل��ا� �س��ي ،حيث

حلّ الفريق اللبناين يف املركز ال�� 12فعاد يومها
امل ��درّب ط��وين ��س��وي��ري اىل ب��ريوت راف���س� ًا ال�سفر
قوي ي�ستطيع
وامل�ساركة خارجي ًا قبل اعداد فريق ّ
املناف�سة دول �ي � ًا ف�ت�م�رّن أاب �ط��ال لبنان  6م� �رّات يف
االأ�� �س� �ب ��وع ب� ��دل  ،3ل� �ي� �ع ��ودوا اىل ب� �ط ��والت ال �ع��امل
وي�ن��اف���س��وا ب �ق �وّة أاب �ط��ال اأوروب�� ��ا وح �ل��وا يف امل��رك��ز
الرابع.

