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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15542العدد    2019-06-الثالثاء  18
 

تتويج الفائزين في اليونيفرسياد اجلامعي

�ليونيفر�صياد �جلامعي ي�صتقطب 1000 متناف�س

اللبناني  ال��ري��اض��ي  االحت���اد  اختتم 
بتنظيم   2019-2018 موسم  للجامعات 
االونيفرسياد اجلامعي اللبناني الغائب 
 1000 نحو  2005 مبشاركة  ال��ع��ام  منذ 
الع���ب والع��ب��ة م��ن 15 ج��ام��ع��ة لبنانية 
تنافسوا ف��ي أل��ع��اب ك��رة السّلة والكرة 
الطائرة وكرة القدم للصاالت وكرة القدم 
املصّغرة وكرة اليد وكرة الطاولة والتنس 
والسباحة وال��ش��ط��رجن ف��ي ل��ق��اء جامع 
لطاّلب لبنان بهدف ترسيخ عرى االخوة 
والصداقة والتفاهم واحملبة بني الطالب، 
بحضور ممثل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، النائب ادي معلوف ورئيس 
االحتاد احملامي القنصل نصري حلود. 

واس���ت���ض���اف���ت م����الع����ب اجل���ام���ع���ة 
مسابقات  معظم  ب��ي��روت  ف��ي  األميركية 
إل��ى مسابقة  االل��ع��اب اجلماعية إضافة 
ال��س��ب��اح��ة، ف��ي��م��ا اس��ت��ق��ب��ل��ت اجل��ام��ع��ة 
كرة  لعبة  بيروت منافسات  العربية في 
ال��ق��دم امل��ص��ّغ��رة ل��ل��رج��ال، واستضافت 
كرة  مسابقات  يوسف  القديس  جامعة 
واجلامعة  والسيدات  للرجال  الطاولة 
االميركية للعلوم والتكنولوجيا مسابقة 

الشطرجن.
ف��ي ال��س��ب��اح��ة، ف��از بالسباقات عند 
الذكور كل من انطوني صعيبي )الروح 
ال���ق���دس – ك��س��ل��ي��ك( ورج�����ب ب��ي��ض��ون 
ال���دول���ي���ة( وراي خ���وري  )ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

)ال���ق���دي���س ي����وس����ف( وم���ح���م���د ض��اه��ر 
ال��دول��ي��ة( وس��اش��ا عاصي   – )اللبنانية 
في  القديس يوسف  )AUST( وجامعة 

سباق البدل.
ام���ا ل���دى اإلن�����اث، ف���ف���ازت ليتيسيا 
وياسمينا  يوسف(  )القديس  اب��و شقرا 
ال���ف���خ���ري )ال���ق���دي���س ي����وس����ف( ون����ور 

غوكسمان )بيروت العربية(.
وف���ي ك���رة ال��ط��اول��ة ل���إن���اث، ف���ازت 
مينرفا عبود )الروح القدس – الكسليك( 

على كارين جبرايل )القديس يوسف(.
ول�����دى ال����ذك����ور، ف����از ال���ك���س درزي 
)اجل��ام��ع��ة االم��ي��رك��ي��ة – ب���ي���روت( على 

انطوني راضي )جامعة البلمند(.
وف����ي ال���ش���ط���رجن، ح���ل م����ارك ن��ص��ار 
)جامعة اللويزة( اواًل امام هراغ بيدويان 
)اجل��ام��ع��ة االم��ي��رك��ي��ة( وم��ح��م��د ب��ري��دي 

)اللبنانية الدولية( ثالثًا.
وفي التنس، حل فريق )AUST( اوال 

امام فريق اجلامعة االميركية – بيروت.
وفي االلعاب اجلماعية، أح��رز فريق 
ج��ام��ع��ة ب��ي��روت ال��ع��رب��ي��ة ل��ق��ب مسابقة 
»امل��ي��ن��ي ف���وت���ب���ول« ب���ف���وزه ع��ل��ى ف��ري��ق 
اجل��ام��ع��ة اإلس���الم���ي���ة 2-1 ب��ض��رب��ات 

الترجيح بعد التعادل 0-0.
وف��ي ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة املختلطة،  فاز 
فريق جامعة البلمند على فريق جامعة 

اللويزة 2-1 )8-15 و15-11 و10-15(.

وف���ي ال��ف��وت��س��ال ل��إن��اث، ف���از فريق 
اجلامعة االميركية - بيروت على فريق 
بضربات   0-2 يوسف  القديس  جامعة 

الترجيح بعد التعادل 2-2.
ول���دى ال���ذك���ور، اح���رز ف��ري��ق جامعة 
اللقب بفوزه على فريق جامعة  البلمند 

القديس يوسف 1-3.
وف���ي ك���رة ال��ي��د ل���إن���اث، ف���از ف��ري��ق 
اجلامعة االميركية - بيروت على فريق 
بضربات   1-2 يوسف  القديس  جامعة 

الترجيح بعد التعادل 7-7.
ول���دى ال���ذك���ور، ف���از ف��ري��ق اجلامعة 
 )AUST( االميركية – بيروت على فريق
التعادل  بعد  الترجيح  ب��ض��رب��ات   0-2

.10-10
وف��ي ك��رة السلة لإناث، اح��رز فريق 
جامعة ال��روح القدس – الكسليك اللقب 
اللبنانية  على حساب سيدات اجلامعة 
ف���ري���ق ج��ام��ع��ة  ب��ي��ن��م��ا اح�����رز   ،20-39
القديس يوسف لقب الذكور بفوزه على 
فريق جامعة ال��روح القدس 45-43 بعد 

وقت إضافي.
وسلم معلوف وحلود اعضاء خدموا 
احت����اد اجل��ام��ع��ات ألك��ث��ر م���ن 20 سنة 
دروع��ا تذكارية هم: الدكتورة زينة مينا 
وغالب حليمة وجورج ناضر وندمي زين 
احلاج  ونزيه  غرابيديان  وسامي  الدين 

سليمان.
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