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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

2824العدد    2012-03-08 الخميس 

قامت شركة PepsiCo بحملة إعادة تشجير في بلدة دميت قضاء 
الشوف، حيث زرعت مساحة هكتار من المنطقة، بالتعاون مع جمعية 

الثروة الحرجية والتنمية AFDC بهدف مواجهة موسم حرائق 
الغابات الذي يزداد مع كل فصل صيف في لبنان ، ومنع التصحر 
 PepsiCo والجفاف.  وعلى يوم كامل شارك العديد من موظفي
بغرس مئات الشتول الحرجية من الصنوبر والسنديان، تقّدمها 

نشاطات تنموية بيئية ومحاضرات تثقيفية بخصوص الثروة 
الحرجّية. وأكد مدير عام بيبسيكو لشرق المتوسط وافريقيا في لبنان 
مروان استيتيه، »أهمية النشاطات للموظفين خارج ميدان العمل، ال 
سيما منها التي تصبو لمصلحة هدف إنساني أو إجتماعي وبيئي«. 

وقال: »إن شركة بيبسيكو فاعلة من خالل الكثير من المشاريع 
الخيرية والبيئية في كل انحاء العالم، وذلك حسب المبادئ المعتمدة 

بالشركة والتي يعرف عنها باالداء الهادف«. وقامت جمعية الثروة 
الحرجية والتنمية AFDC بمحاضرة حول كيفية الحفاظ على البيئة 
وأهمية التوعية البيئية ، ال سيما عن فوائد العمل التطوعي البيئي 

ودوره في خدمة وتنمية البيئة بشكل عام واالحراج المهددة بالحرائق 
واالهمال بشكل خاص.
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تطوير مهارات الشباب من بنك بيروت

هنأ أسعد نادي العهد 
على فوزه الكبير 

في المسابقة 
اآلسيوية، 

لكنه أمل اال 
يستهتر 

العبوه 
بخصومهم 

ألن الشباك الصفراء 
“سريعة العطب”.

آخر خبر
دعت “سبور ايفازيون” رجال الصحافة 
واالعالم الى حضور المؤتمر الصحافي 

الذي سيعقد الساعة الثانية عشرة من 
ظهر اليوم في محالت “كالس سبور” - 

 عن “ستافورد 
ً
المنصورية، لالعالن رسميا

اسوشياتس بيروت كوربورايت غايمز” 
التي ستقام الشهر المقبل في حرم 

مدرسة سيدة الجمهور .
يلي المؤتمر الصحافي حفل غداء على 

شرف الحاضرين في مطعم “ويندي 
الند” - المنصورية.

ألي معلومات الرجاء االتصال على الرقم: 
728333-03

المتحد - هوبس 88-73 وأنيبال - بجة 63-87

فوز االنوار 3-0 والجيش 3-0 وقيتولي 2-3

بيروت العربيةجوائز “سباحة” جامعة 

حقق المتحد وأنيبال فوزين سهلين على هوبس 
88-73 وبجة 87-63 على التوالي، في افتتاح المرحلة 
الخامسة من ذهاب “فاينال آيت” بطولة لبنان في 

كرة السلة.
في قاعة الصفدي، فاز المتحد على ضيفه هوبس 
88-73، وجاءت االرباع لمصلحة الفائز 29-21 و19-20 

و12-15 و18-27.
وكان ميكا براند وأوستن جونسون أفضل مسجلين 
في المتحد برصيد 20 نقطة لكل منهما، مع 7 متابعات 
لالول و7 تمريرات حاسمة للثاني، واضاف مروان زيادة 
12 نقطة و10 متابعات، فيما كان العب هوبس الجديد 
بيلي ماك شيفارد افضل مسجل في اللقاء برصيد 27 
نقطة و11 متابعة، وأضاف دامون وليام 23 نقطة و8 

متابعات.
قاد المباراة الحكام الدوليون مروان ايغو وزياد طنوس 

وجورج سعد.
وفي قاعة المركزية - جونية، فاز انيبال - زحلة على 
مضيفه بجة 87-63، وجاءت االرباع للفائز 23-14 و9-25 

و23-9 و31-16.
وكان ليروي هيرد افضل مسجل في انيبال برصيد 
18 نقطة و5 متابعات، وأضاف جاي يونغبلود 14 نقطة 
وشارل تابت 11 نقطة و10 متابعات، فيما كان العب 
بجة نديم سعيد افضل مسجل في اللقاء برصيد 24 
نقطة و9 متابعات، وأضاف باتريك بو عبود 12 نقطة 

و5 متابعات.
قاد المباراة الحكام الدوليون فوزي عشقوتي وطوني 

خوري وبول السقيم.
وتختتم المرحلة الخامسة اليوم بمباراتين، طرأ 

عليهما تعديل من قبل اتحاد اللعبة كالتالي:
18.00: الحكمة - الرياضي )غزير(

20.30: الشانفيل - بيبلوس )الشانفيل(.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

نظم قسم النشاطات الطالبية في جامعة بيروت 
السباحة في مسبح  الجامعات في  لعربية بطولة  ا
الجامعة اللبنانية األميركية - بيروت، بمشاركة الجامعة 
المضيفة بفرعي بيروت وجبيل، الجامعة األميركية في 
بيروت، الجامعة اليسوعية، جامعة هايكازيان وجامعة 

بيروت العربية.
وللمناسبة أقامت جامعة بيروت العربية حفل توزيع 

الجوائز على الفائزين بحضور رئيسة قسم النشاطات 
الطالبية نادين عبال والمشرفين الرياضيين عامر عنتر 
وعبد الرحمن غزال ومدرب الفريق مصطفى قبرصلي، 
وعن الجامعة اللبنانية األميركية مدير نشاطاتها 

الرياضية سامي كارباكيان والمدرب عادل يموت.
هنا النتائج التي سجلت:

1- الجامعة األميركية في بيروت
2- جامعة بيروت العربية

3- الجامعة اللبنانية االميركية - جبيل
4- الجامعة اللبنانية االميركية - بيروت

صدى البلد


