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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

2761العدد    2011-12-21 األربعاء 

قام عدد من اهالي حارة البقار في منطقة القبة شمال شرق طرابلس 

، بقطع الطريق العام ، الملولة– القبة –مجدليا زغرتا، احتجاجا على ما 

وصفوه بسياسة الكيل بمكالين في موضوع البناء غير المرخص، وقد عمد 

المحتجون الى اضرام النار في االطارات المطاطية، في مكانين متقاربين 

عند مدخل حارة البقار ما ادى الى اغالق حركة السير بالكامل عبر الطريق 

العام مع تصاعد دخان كثيف وقامت قوى  االمن بتأمين حركة السير عبر 

تحويلها الى طريق فرعي.

والمحبة، داعيا المؤمنين الى الصالة 
الحارة ومساعدة المحتاجين والوقوف 
الى جانب الحزانى والمتألمين . متمنيا 
ان يكون قلب كل انسان مغارة يولد 
فيها السيد المسيح مخلص البشرية 
من الخطايا. ووصــف والدة الطفل 
يسوع في مغارة ســوداء بالعتمة 
وكفنه االبيض بالنور اآلتي الى العالم. 
وجرى حوار بين المطران والحضور 
حول اهمية نشر كلمة الله. ومن ثم 
افتتح المطران كرياكوس معرض 
الميالد السنوي الذي نظمته حركة 
الشبيبة االرثوذكسية وقد تضمن 
اشغاال يدوية وحرفية وهدايا ميالدية 
ومأكوالت شعبية وحلويات وايقونات 
كنسية وكتبا دينية. يستمر المعرض 

حتى االحد المقبل.
أحيا كورال سيدة الوادي 
امسية تراتيل واناشيد 
من وحي عيدي الميالد 
ورأس السنة في قاعة 

عصام فارس في المدرسة 
الوطنية االرثوذكسية 

في حضور النائب نضال 
طعمة والمتروبوليت 

باسيليوس منصور مطران 
عكار وتوابعها للروم 

االرثوذكس واالسقف 
ايليا طعمة رئيس 
الكورال وجمع كبير 

من المهتمين. والقى 
المطران منصور كلمة 
في مستهل االمسية 

رحب فيها باعضاء كورال 
سيدة الوادي الذي يقدم 

للسنة الثانية امسية 
تراتيل واناشيد ، شاكرا 

االسقف طعمة على 
الجهد الكبير الذي يبذله 

في سبيل هذا الفن 
الراقي الذي نأمل له ان 

يعم.

 عن تطوير استراتيجيات الشركات والمؤسسات    البلد 
ً
بارودي محاضرا

 و10 جامعات
ً
تعاون بين 36 مصنعا

أنهى مشروع LIRA الهادف الى ربط البحوث العلمية 
في الجامعات باحتياجات القطاع الصناعي، المرحلة 
األول��ى من إحصاء إحتياجات الصناعيين من البحوث 
2012 بهدف تطوير اآلالت والمنتجات  /2011 للعام 

الصناعية. وسيتم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الجامعات 
المشاركة والمنتسبة الى برنامج LIRA الذي ترعاه وزارة 
الصناعة، جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني 
للبحوث العلمية. وبلغ عدد المصانع الراغبة في التعاون 
مع الجامعات في إعداد المشاريع البحثية ذات التوجه 
 وبلغ عدد 

َ
36 مصنعا  ،2012 /2011 الصناعي للعام 

الجامعات التي ستنفذ هذه المشاريع 10 جامعات هي: 

الجامعة اللبنانية، الجامعة االميركية في بيروت، جامعة 
القديس يوسف، الجامعة اللبنانية- االميركية، جامعة 
سيدة اللويزة، الجامعة العربية في بيروت، جامعة البلمند، 
جامعة الروح القدس– الكسليك، الجامعة االسالمية في 
لبنان والمعهد الجامعي االميركي للعلوم والتكنولوجيا.
 توزعوا على 

ً
باحثا  

ً
ا بروفسور  65 لجامعات  ا وعّينت 

اإلختصاصات التالية: الميكانيك، الكهرباء واإللكترونيك.  

صدى البلد 


