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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 

15600العدد    2019- 08-28األربعاء 

حصاد محلي

اختتام مهرجان غاغ
البترون  عبرين  غ��اغ  جتمع  اختتم 
مهرجانه الرياضي السنوي ال�22 الذي 
رع��اه النائب جان عبيد، واقيم حفل في 
باحة مدرسة دير راهبات العائلة املقدسة 
املارونيات عبرين بحضور رئيس بلدية 
ع��ب��ري��ن ف���ارس ط��ن��وس، ع��ض��و االحت���اد 
قيصر  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  اللبناني 
أللعاب  اللبناني  االحت���اد  س��ل��وم، ممثل 
القوى املختار ناجي بو خليل، ممثل فرق 
املؤهل حسني احلاف  اللبناني  اجليش 
من مغاوير البحر وممثل فرق قوى األمن 

الداخلي املعاون ريشار رفول.
اللبناني،  الوطني  بالنشيد  البداية 
شربل  ال��زم��ي��ل  التجمع  لرئيس  وكلمة 
ضرغام الذي شكر »كل األيادي البيضاء 
واخل���ي���رة ال��ت��ي س���اع���دت ع��ل��ى اجن���اح 
امل��ه��رج��ان«، وأع��ل��ن أن التجمع سينظم 
العام املقبل مهرجان املؤسس البطريرك 
امل���ك���رم ال���ي���اس احل���وي���ك »ت��خ��ل��ي��دا له 
وكعربون شكر للقيمني على الدير الذين 
فتحوا أبوابه ووقفوا الى جانب التجمع 
منذ العام 1997«، ثم أعلن عضو التجمع 
كل  ووزع  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  خليل  ب��و 
م��ن ض��رغ��ام وط��ن��وس وس��ل��وم الكؤوس 

وامليداليات والهدايا على الفائزين. 

كأس الصيف بالطاولة
للفئات  الصيف  ك��أس  إنتهت بطولة 

العمرية ف��ي ك��رة ال��ط��اول��ة التي نظمها 
إحت���اد ال��ل��ع��ب��ة ب��ق��اع��ة ال��رئ��ي��س صائب 
ب��ي��روت، وهنا  س��الم بالنادي الرياضي 

النتائج:
- ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب حت��ت 21 س��ن��ة: حل 
ف��ي امل��رك��ز األول غ��ال��ب فحص )الغدير 
- جبشيت( ب��ف��وزه على أل��ك��س ال���درزي 

)أنترانيك - انطلياس( 2-3.
- فئة الشابات حتت 21 سنة: حلت 
ف��ي امل��رك��ز األول ك���الرا ش���الال )ب��ي��روت 
بعد  ي��وس��ف(  القديس  جامعة   -  1875
بيرال  على  بفوزها  املجموعة  تصدرها 
منصور )مون السال( 3-2 وعلى سيفان 

تشكميان )هومنتمن - بيروت( 0-3.
- فئة الناشئني حتت 18 سنة: حل في 
املركز األول سعد الدين الهبش )األهلي - 
صيدا( بفوزه على حسن شبيب )الغدير 

- جبشيت( 1-3.
- فئة الناشئات حتت 18 سنة: حلت 
)األدب  ع��ازار  ليتيسيا  األول  املركز  في 
وال���ري���اض���ة - ك��ف��رش��ي��م��ا( ب��ف��وزه��ا في 
املباراة األخيرة على كريستس عريضة 

)شاريتيه دار النور - ضهر العني( 0-3.
- ف��ئ��ة األش��ب��ال حت��ت 15 س��ن��ة: حل 
في املركز األول عدنان الهبش )األهلي - 
صيدا( بفوزه على جيفري دكاش )االدب 

والرياضة - كفرشيما( 0-3.
- فئة الشبالت حتت 15 سنة: حلت 
ف��ي امل��رك��ز األول م��رمي الهبش )ال��ن��دوة 
ع��ازار  تاليا  على  بفوزها  القماطية(   -

)األدب والرياضة - كفرشيما( 2-3.
- ف��ئ��ة ال��ص��غ��ار حت��ت 12 س��ن��ة: حل 
ف��ي امل��رك��ز االول ب��ش��ي��ر إدل��ب��ي )األدب 

وال���ري���اض���ة - ك��ف��رش��ي��م��ا( ب���ف���وزه على 
إدواردو باشا )مون السال( 2-3.

- ف��ئ��ة ال��ص��غ��ي��رات حت��ت 12 سنة: 
حلت في املركز األول نور الفتى )األدب 
على  ب��ف��وزه��ا  كفرشيما(   - وال��ري��اض��ة 

سيرين كنج )الشياح الرياضي( 2-3.
- فئة البراعم حتت 10 سنوات: حل 
في املركز األول رامز الدقدوقي )الغدير - 
جبشيت( بفوزه في املباراة األخيرة على 

أمير الهبش )األهلي - صيدا( 0-3.
- فئة البرعمات حت��ت 10 س��ن��وات: 
الهبش  ياسمني  األول  امل��رك��ز  ف��ي  حلت 
)األه��ل��ي - ص��ي��دا( بفوزها على بيسان 

شيري )األهلي - اخليام( 0-3. 

نشاط البربارة الصيفي
اختتم نادي البربارة الرياضي جبيل 
مهرجانه الرياضي الصيفي السنوي في 
وأقيمت  والسلة،  الطائرة  الكرة  لعبتي 
املباراة اخلتامية في الكرة الطائرة لفئة 
الفيدار  ن��ادي  وال��ت��ي جمعت  الناشئني 
الفيدار  ون��ادي ع��ب��ادات، وانتهت بفوز 

.0-2
وفي بقية النتائج فاز البربارة على 
مشمش 2-0 وعلى ح��االت 2-0، وفغال 
على حلفد 2-0، واألس��م��اك ح��اق��ل على 
امل��ن��ص��ف 2-0، ق���اد امل���ب���اري���ات احل��ك��م 
الدولي داني حبيب، وفي كرة السلة فاز 
شباب البربارة على قدامى النادي 61-

56، وعلى سبورتينغ 64-56، وبجة على 
جاد 55-57.

خالل تتويج الفائزين مبهرجان غاغ في عبرين

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight


