
لجامعة القديس يوسف في أوروفالنسيابرونزيات  3و  فّضيات 4  

 

 3ميداليات فّضية و 4وذلك باحراز فرقها  2012حقّقت جامعة القديس يوسف نتائج الفتة بمشاركتها في بطولة فالنسيا الدولّية للجامعات 
قوّيا" للفرق الصربية التي ضّمت محترفين في كّل األلعاب. برونزيات فيما لم يكن الذهب بعيدا" هذا العام اذ كان الطرف اللبناني منافسا"  

فريق  80مشاركة أكثر من قلب مدينة فالنسيا االسبانّية وب وبعد ثالث أّيام كاملة من المنافسات التي استضافتها مجّمعات الناصرة في
وا مكانا" لهم في نصف نهائيات ونهائيات مجمل دولة من أوروبا أفريقيا وآسيا نجح رياضّيو جامعة القديس يوسف أن يحجز 14يمّثلون 

ن في بالدهم ونواة منتخبات عبين المحترفيلتي تضّم في كّل لعبة نخبة من الالالقوية ا معظمها الفرق البلغراديةألعاب البطولة ليواجهوا في 
.صربيا  

األخير ثالثا" واألّول وصيفا" لبطل كرواتيا و  ففي كرة الطاولة رجال لم يكن الي مهّنا و حبيب أبي أنطون بعيدين من الذهب اذ حلّ 
الذي سيطرت عليه بطالت بلغراد وكرواتيا. داوود في بلوغ دور نصف النهائيالمصّنف عالميا". فيما لم توفّق ندى حاويلي والزا   

كّل من داني شمعون وفي كرة المضرب تفّوقت كايت سعادي على نفسها وانتزعت المركز الثاني رغم المرض واالصابة فيما خرج 
 وعبود كاليونجي من الدور األّول عند الرجال.

وفي منافسات كرة السلّة سيدات, خرج الفريق اللبناني خاسرا" من نصف النهائي بخسارته المفاجئة أمام الفريق الصربي من كلّية 
د الفريق اللبناني وفاز ابثالث انتصرات نظيفة. وع نقاط بعدما كان الفريق اللبناني قد تصّدر مجموعته 5الرياضة لجامعة بلغراد وبفارق 

 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحرز الميدالية البرونزّية.

فريق جامعة بلغراد كلّية  وفي سلّة الرجال حقّق الفريق اللبناني خرقا" لسيطرة الصرب اذ فاز في نصف النهائي بمباراة صاخبة على
نقاط. 3النهائي من كلّية العلوم من صربيا أيضا" بفارق الهندسة قبل أن يخسر   

ام وفي كرة الطائرة رجال حّل الفريق اللباني ثالثا" بفوزه على الجزائر في مباراة تحديد المراكز بعد خسارته المؤلمة في نصف النهائي أم
لم يوفّق. وكان الفريق اللبناني قد فاز بأربع مباريات ة مرات للفوز ولكنه تقّضم مرار" وسنحت له الفرصة عدّ  ) بعدما1-2جامعة بلغراد (

على فرق من اسبانيا, ايطاليا, بلجيكا وسويسرا من خمسة ممكنة في الدور األّول. وفي طائرة السيدات لم تتمّكن سيدات القديس يوسف من 
 منافسة االيطاليات والصرب فخسرت مّرتين في الدور األول لتخرجن من البطولة باكرا".



مع الفريق الفرنسي بعد ثالث انتصارت نظيفة في الدور  2-2في كرة القدم للرجال, خرج الفريق اللبناني بضربات الترجيح بعد تعادله و
 األّول.

 وفي الفوتسال للرجال ورغم المستوى الجّيد للفريق اللبناني, لم ينجح فريقّي القديس يوسف باجتياز دوري المجموعات وذلك لمشاركة
منتخب شباب ليبيا ووصيف الدوري الهنغراي للدرجة األولى وأربع فرق من صربيا ضّمت نخبة العبي الدرجة األولى  نخبة من

من فالنسيا  الفرق االسبانّية القوّية اآلتية نواة نخبة الدوري السويسري الذين لعبوا لجامعة فريبورغ فضال" عنالصربية اضافة" الى 
المهّم للفريق اللبناني على فريق جامعة بلغراد لكلّية الهندسة, خسر الفريق  األولى ورغم الفوز األولّ لمجموعة برشلونة ومدريد. ففي ا
في اللحظات األخيرة رغم سيطرته على أجواء المباراة في شوطيها أمام الفريق السويسري حامل اللقب, وفي  1-0اللبناني مباراته الثانية 

ليخرج من المنافسة بفارق األهداف. وفي المجموعة الثانية  1-1القديس يوسف أمام الفريق المضيف المباراة الثالثة تعادل فريق جامعة 
فاز فريق جامعة القديس يوسف في مباراة وخسر اثنين أمام الفريقية الذين لعبا النهائي وهما الفريق المجري من بودابست والصربي 

 للعلوم من بلغراد.

الفريق الصربي  صّدرت مجموعتها في الدور األّول اثر فوز مثير علىالقديس يوسف الجميع فت وفي فوتسال السيدات فاجأت سيدات
بهدفين للمتألّقة ليا دحروج وفوز ثان على الفرنسيين من باريس بثالثّية نظيفة للرائعة برونا كريستودولو. وفي نصف النهائي  1-2القوّي 

أيضا" بأهداف كريستال معلوف وليا دحروج وايزابيل كرابجيكيان ليخسر الفريق  0-3سحق الفريق اللبناني الفريق االسباني المضيف 
 اللبناني النهائي في ضربات الترجيح بعد تعادله سلبا" مع الفريق الصربي في مباراة تألّقت فيها الحارسة روبا الحّج وديان عبدّهللا.

دولة حلّت جامعة القديس يوسف ثانية بعد جامعة بلغراد التي  14تية من المشاركة في البطولة واآل 27وفي الترتيب النهائي للجامعات ال
أيضا" في المراكز الثالث  وحلول فرقها استفادة من مركزها األّول في مسابقة الرقص الرياضي التي لم تشارك فيه جامعة القديس يوسف

 األوائل في مختلف المنافسات.

 

  


