
22
4285العدد    2012-03-15 الخميس 

)597177/30(.

e¡ôLÉ¿ HÒhä G÷Ée©» Gd©ÉŸ» GdãÉdå
Jæ¶qº OGFôI GdôjÉV°á ‘ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞, eÉ HÚ Gÿª«ù¢ 51

GBPGQ G÷ÉQ… hG’K˘˘˘˘˘˘˘˘˘æÚ 91e˘˘æ˘˘¬, Gd˘æù°˘î˘á Gd˘ã˘Éd˘ã˘á e˘ø e˘¡˘ôL˘É¿ HÒhä
Gd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘» G÷Ée˘˘©˘˘» Gd˘˘©˘˘ÉŸ», Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘ÓYÖ G÷Ée˘˘©˘˘á ‘ a˘˘ô´ Gd˘˘©˘˘∏˘˘ƒΩ

hGdàµæƒdƒL«É ‘ eÉQ Qhcõ GdócƒGfá haô´ G÷Ée©á dÓHàµÉQ hGdôjÉV°á
‘ HÒhä - Wôj≥ Gdû°ÉΩ.
hjû°˘˘ª˘˘π GŸ¡˘˘ôL˘˘É¿ eù°˘˘ÉH˘˘≤˘˘Éä ‘ GCd˘˘©˘˘ÉÜ c˘ôI Gdü°˘É’ä hc˘ôI Gdù°˘∏q˘á

hGd˘˘µ˘˘ôI Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘ôI hc˘˘ôI Gd˘«˘ó hGd˘à˘æù¢ hc˘ôI Gd˘£˘Éhd˘á hGdû°˘£˘ô„ hS°˘Ñ˘É¥
Gd†°˘˘ÉM˘˘«˘˘á, GV°˘˘Éa˘˘á G¤ Y˘˘óO c˘˘ÑÒ e˘˘ø G’fû°˘˘£˘˘á Gd˘˘ã˘˘≤˘˘Éa˘«q̆á hGdù°˘«˘ÉM˘«q̆á

hGdÎa«¡«qá, hjû°ÉQ∑ a«¬ RgÉA GCd∞ WÉdÖ eø 62LÉe©á eø GS°ÑÉf«É
hU°˘˘ôH˘˘«˘˘É hGCŸÉf˘˘«˘˘É hG’e˘˘ÉQGä hGd˘˘µ˘˘ƒjâ hGEj˘˘ôG¿ hbÈU¢ hJ˘ôc˘«˘É hS°˘ƒQj˘É
hcôhGJ«É hdÑæÉ¿. 

hjØààí GŸ¡ôLÉ¿ QS°ª«qÉ, Gdù°ÉYá 00^91eù°ÉA Gd«ƒΩ Gÿª«ù¢, ‘
GŸ∏˘˘˘©Ö G÷ój˘˘˘ó d˘˘˘∏˘˘˘é˘˘˘Ée˘˘˘©˘˘˘á ‘ HÒhä - W˘˘ôj˘˘≥ Gdû°˘˘ÉΩ, H˘˘ôY˘˘Éj˘˘á hRj˘˘ô
Gdû°˘˘Ñ˘˘ÉÜ hGd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘á a˘˘«ü°˘˘π c˘˘ôGe˘˘», hJ˘˘æ˘˘£˘˘∏˘˘≥ GŸæ˘˘Éaù°˘˘Éä U°˘˘Ñ˘˘Éì Z˘˘óm
G÷ª©á hJù°àªôq Màq≈ eù°ÉA G’CMó 81GBPGQ G÷ÉQ….

eƒD“ô U°ëÉ‘ Ÿû°æà∞ Gd«ƒΩ
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افتتاح مهرجان بيروت
الرياضي الجامعي 

اف��ت��ت��ح��ت ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي��وس��ف 
الثالثة من مهرجان بيروت  النسخة 
ال����ري����اض����ي ال���ج���ام���ع���ي ال����ع����امل����ي ف��ي 
الجامعة  مبنى  ف��ي  ال��ج��دي��د  ملعبها 
ل����الب����ت����ك����ار وال�������ري�������اض�������ة، ب���ح���ض���ور 
والجامعات  امل��ش��ارك��ة  ال��ب��الد  بعثات 
املدعّوين  الى كبار  اللبنانية، إضافة 
م������ن ع������م������داء ال����ج����ام����ع����ة ورئ���ي���س���ه���ا 
ون������ّواب������ه، ك���م���ا ح���ض���ر رئ���ي���س ل��ج��ن��ة 
سيمون  النيابّية  والرياضة  الشباب 
���ل وزي������ر ال��ش��ب��اب 

ّ
أب�����ي رم����ي����ا، وم���م���ث

والرياضة الدكتور فيصل علم الدين، 
وعدد من رؤساء االتحادات وأعضاء 

اللجنة األوملبية. 



33

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

2832العدد    2012- 03-17 السبت 

دكتوراه رياضية لرئيس اتحاد الكونغ فو

افتتاح مهرجان بيروت الرياضي الجامعي

نال رئيس االتحاد اللبناني للكونغ فو ووشو الدكتور جورج نصير شهادة 
دكتوراه في العلوم االجتماعية الرياضية من جامعة ستراسبور الفرنسية 
الشهيرة. وقّدم نصير اطروحته، وهي بعنوان«الطوائف والرياضة في لبنان«، 
امام اللجنة المؤلفة من االساتذة وليم كاسباريني وجيل ماشيزي وميشال 

رسبو وكريستوف جيبو الذين ابدوا اعجابهم بمحتوى االطروحة.

افتتحت جامعة القديس يوسف النسخة الثالثة من مهرجان بيروت 
الرياضي الجامعي العالمي على ملعبها الجديد في مبنى الجامعة لالبتكار 
 الى 

ً
والرياضة بحضور بعثات البالد المشاركة والجامعات اللبنانية اضافة

كبار المدعّوين من عمداء الجامعة ورئيسها ونّوابه كما حضر رئيس لجنة 
ل لوزير الشباب 

ّ
الشباب والرياضة النيابّية النائب سيمون أبي رميا وممث

والرياضة وعدد من رؤساء االتحادات وأعضاء اللجنة األولمبية، كما حضر 
رئيس االتحاد اللبناني للجامعات القاضي نصري لحود ومدراء الرياضة في 
الجامعات اللبنانية ورؤساء الوفود وباقة من االعالميين الرياضيين وطاّلب 

جامعة القديس يوسف.

المدارس المقررة في نيسان المقبل.رفيق الحريري الجامعي في الحدث. 

من حفل االفتتاح البلد

صدى البلد
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مهرجان بيروت اجلامعي
س يوسف  دي ق ة ال ع ام ت ج ح ت ت اف
ان بيروت  رج ه ن م ة م ث ال ث ال النسخة 
ملعبها  في  العاملي  اجلامعي  الرياضي 
ة لالبتكار  ع ام نى اجل ي مب د ف دي اجل
ات البالد  ث ع ور ب ض ح ة ب اض ري وال
اضافة  اللبنانية  واجلامعات  املشاركة 
اجلامعة  عمداء  من  املدعّوين  كبار  ى  ال
ا حضر النائب  م ه ك ّواب ا ون يسه ورئ
ي رميا رئيس جلنة الشباب  سيمون أب
والرياضة النيابّية وممّثل لوزير الشباب 
والرياضة الدكتور فيصل علم الدين وعدد 
ادات وأعضاء اللجنة  اء االحت من رؤس
اضي نصري  ق ة كما حضر ال ي ب األومل
اد اجلامعات ومدراء  ود رئيس احت حل
الرياضة في اجلامعات اللبنانية رؤساء 
الرياضيني  االعالمني  من  وباقة  الوفود 

وطاّلب جامعة القديس يوسف.
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{Gd≤ójù¢ jƒS°∞z JØààí e¡ôLÉ¿ HÒhä G÷Ée©» Gd©ÉŸ»

[ eø MØπ G’aààÉì. 

Gaààëâ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ Gdæù°îá GdãÉdãá eø e¡ôLÉ¿ HÒhä
GdôjÉV°» G÷Ée©» Gd©ÉŸ», Y∏≈ e∏©Ñ¡É G÷ójó ‘ eÑæ≈ G÷Ée©á
d˘˘ÓH˘˘à˘˘µ˘˘ÉQ hGd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘á, H˘˘ë†°˘˘ƒQ H˘˘©˘˘ã˘˘Éä Gd˘˘Ñ˘˘ÓO GŸû°˘˘ÉQc˘˘á hG÷Ée˘˘©˘˘Éä
Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á GV°˘˘Éa˘˘á G¤ c˘˘Ñ˘˘ÉQ GŸóY˘˘ƒqj˘˘ø e˘˘ø Y˘ª˘óGA G÷Ée˘©˘á hQF˘«ù°˘¡˘É

hfƒqGH¬. 

cªÉ M†°ô G’aààÉì QF«ù¢ ÷æá Gdû°ÑÉÜ hGdôjÉV°á Gdæ«ÉH«qá GdæÉFÖ
S°«ªƒ¿ GCH» Qe«É, h‡ãqπ hRjô Gdû°ÑÉÜ hGdôjÉV°á a«ü°π côGe» a«ü°π
Y∏º Gdójø, hYóO eø QhDS°ÉA G’–ÉOGä hGCY†°ÉA Gd∏éæá G’ChŸÑ«á heóQGA

GdôjÉV°á ‘ G÷Ée©Éä Gd∏ÑæÉf«á hQhDS°ÉA GdƒaƒO h›ªƒYá eø G’YÓeÚ
GdôjÉV°«Ú hWÓqÜ G÷Ée©á GŸæ¶ªá.
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Gdæù°îá GdãÉdãá Ÿ¡ôLÉ¿ HÒhä GdôjÉV°» G÷Ée©»
Ga˘˘à˘˘à˘˘ëâ L˘˘Ée˘˘©˘˘á Gd˘˘≤˘˘ójù¢ j˘ƒS°˘∞

Gdæù°îá GdãÉdãá eø e¡ôLÉ¿ HÒhä

GdôjÉV°» G÷Ée©» Gd©ÉŸ» ‘ e∏©Ñ¡É

G÷ój˘˘ó ‘ e˘˘Ñ˘˘æ˘˘≈ G÷Ée˘˘©˘˘á d˘˘ÓH˘˘à˘˘μ˘ÉQ

hGd˘˘˘ôj˘˘˘ÉV°˘˘˘á, H˘˘˘ë†°˘˘˘ƒQ H˘˘˘©˘˘˘ã˘˘Éä Gd˘˘Ñ˘˘ÓO

GŸû°ÉQcá hG÷Ée©Éä Gd∏ÑæÉf«á GEV°Éaá

GE¤ cÑÉQ GŸóYƒjø eø YªóGA G÷Ée©á

hQF«ù°¡É hfƒqGH¬, GE¤ GdæÉFÖ S°«ªƒ¿

GCH˘˘˘˘˘˘» Qe˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘É QF˘˘˘˘˘˘«ù¢ ÷æ˘˘˘˘˘˘á Gdû°˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ÉÜ

hGd˘˘˘ôj˘˘˘ÉV°˘˘˘á Gd˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘ÉH˘˘˘«
q
˘˘˘á h‡ãq̆˘˘π d˘˘˘ƒRj˘˘˘ô

Gdû°˘˘˘Ñ˘˘˘ÉÜ hGd˘˘ôj˘˘ÉV°˘˘á Gd˘˘óc˘˘à˘˘ƒQ a˘˘«ü°˘˘π

Y∏º Gdójø hYóO eø QhDS°ÉA G’–ÉOGä

hGCY†°˘˘ÉA Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á G’ChŸÑ˘«˘á, c˘ª˘É M†°˘ô

Gd˘˘˘≤˘˘˘ÉV°˘˘» fü°˘˘ô… ◊ƒO QF˘˘«ù¢ G–ÉO

G÷Ée˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘Éä he˘˘˘˘˘˘˘óQGA Gd˘˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘˘ÉV°˘˘˘˘˘˘á ‘

G÷Ée˘˘©˘˘Éä Gd˘˘∏˘˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á, QhDS°˘ÉA Gd˘ƒa˘ƒO

hH˘˘˘˘˘Éb˘˘˘˘˘á e˘˘˘˘˘ø G’EY˘˘˘˘˘Óe˘˘˘˘˘«Ú Gd˘˘˘˘ôj˘˘˘˘ÉV°˘˘˘˘«Ú

hWÓqÜ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞.Gd©ôV¢ Gd©ÉΩ d∏ªû°ÉQcÚ
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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

2835العدد    2012-03-21 األربعاء 

األربعاء
21 آذار  2012

حقق منتج »ثري إم 
سكوتش- ويلد« السريع 

 
ً
 كبيرا

ً
اإللتصاق إنجازا

 
ً
 قياسيا

ً
مسجاًل بذلك رقما

 في موسوعة 
ً
 جديدا

ً
عالميا

غينيس لألرقام القياسية 
العالمية، بعد نجاحه في 

حمل رافعة شوكية تزن 8.1 
طن )17.857 رطل، 2990 
رطل لكل إنش مربع( لمدة 

ساعة كاملة في الهواء. وقد 
حقق هذا العرض المذهل 

 
ً
 عالميا

ً
 قياسيا

ً
والناجح رقما

 في مجال رفع أثقل 
ً
جديدا

وزن باستخدام اللصاق، حيث 
تم تعليق الرافعة الشوكية 
بواسطة رافعة عمودية من 

خالل اسطوانة فوالذية ال 
يتجاوز قياس قطرها 7 سم، 
مع تثبيت طرفي االسطوانة 

بمنتج ثري إم »سكوتش- 
ويلد« السريع اإللتصاق 

ختام رائع لمهرجان بيروت الرياضي الجامعي

بعد ثالثة أّيام كاملة من المباريات 
الحماسّية والرائعة وحضور جماهيري 
عات، وحضور رسمي ممّيز 

ّ
ى التوق

ّ
تخط

وأجواء شبابّية استثنائّية، اختتمت 
لنسخة  ا يوسف  لقديس  ا معة  جا
الثالثة من مهرجان بيروت الرياضي 
مته من 15 

ّ
الجامعي العالمي الذي نظ

الى 19 آذار بمشاركة فرق من 10 دول 
من آسيا وأوروبا وافريقيا.

وف��ي النتائج، ف��از فريق جامعة 
ل  تسا لفو ا بقة  مسا بلقب  د  ا بلغر
للرجال بفوزه على فريق جامعة شرق 
المتوّسط من شمال قبرص 3-1 وكان 
الفريقان فازا في نصف النهائي على 
جامعة القديس يوسف والجامعة 

األميركّية بيروت.
وفي الفوتسال للسّيدات فاز فريق 
األميركّية بيروت باللقب على حساب 
جامعة بلغراد في نصف النهائي 
ليفوز بعدها على األنطونّية بعبدا 

في النهائي.

وف��ي ك��رة اليد للسّيدات اح��رز 
االلمانية  نز  فريق جامعة كونستا
اللقب بفوزه في النهائي على جامعة 

القديس يوسف.
وفي كرة اليد للرجال فاز فريق 
اللبنانية األميركية بيروت في النهائي 

على فريق جامعة القديس يوسف.
وفي الكرة الطائرة للسّيدات فازت 
س��ّي��دات جامعة القديس يوسف 
باللقب كما فاز فريق جامعة بلغراد 

باللقب عند الرجال.
ة للرجال فاز فريق 

ّ
وفي كرة السل

للعلوم  لخاصة  ا لّية  لدو ا معة  لجا ا
للقب  با ية  من سور لتكنولوجيا  ا و
بفوزه في النهائي على فريق الجامعة 
األميركّية دبي، وعند السّيدات حافظ 
فريق ال��روح القدس الكسليك على 

اللقب للسنة الثانية على التوالي.
وفي كرة المضرب للسّيدات فازت 
للبنانّية  ا الجامعة  كيم ص��ّدي من 
باللقب بفوزها  األميركية بيبلوس 
في النهائي على الصربّية كترينا 

فرانيش.
وفي كرة الطاولة للسّيدات فاجأت 

المتباريات من صربيا وكرواتيا بطالت 
لبنان لتفوز ايسكرا هادجيدز من 
صربيا بالمركز األّول وماريا جافلسكو 
من كرواتيا في المركز الثاني، وعند 
الرجال فاز أيضا ايغور دانفانوفيش 
 روك 

ّ
من صربيا بالمركز األّول فيما حل

حكيم من جامعة سّيدة اللويزة ثانيا«.
وف��ي مسابقة س��ب��اق الضاحية 
للرجال سيطر فريق جامعة القديس 
يوسف على المراكز الثالثة األولى 
مع نادر جابر في المركز األّول وحبيب 
، وعند السيدات فازت فرح 

ً
حاتم ثانيا

مصري من األميركّية بيروت بالمركز 
األّول امام الكرواتّية ايناس صويوكان 

في المركز الثاني.
وفي مسابقة األسئلة الرياضّية فاز 

فريق )صربيا 3( بالمركز األّول.
كما فازت بعثة الجامعة األميركّية 
في الكويت وبعثة جامعة كومّياس 
مدريد االسبانية وبعثة جامعة بوال 
األكثر حماسة  لقاب  بأ تية  لكروا ا
وإض��ف��اء ل��الج��واء الحماسية على 
ال��م��ب��اري��ات واألخ����الق ال��ري��اض��ّي��ة 

والصداقة.

 

من حفل الختام وتتويج الفائزين  البلد

صدى البلد
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GNààÉΩ e¡ôLÉ¿ HÒhä G÷Ée©» Gd©ÉŸ»

‘ {Gd≤ójù¢ jƒS°∞z

GN˘˘à˘˘à˘˘ªâ L˘˘Ée˘˘©˘á Gd˘≤˘ójù¢ j˘ƒS°˘∞ Gd˘æù°˘î˘á Gd˘ã˘Éd˘ã˘á G’C‚í e˘ø e˘¡˘ôL˘É¿
HÒhä GdôjÉV°» G÷Ée©» Gd©ÉŸ», Gdò… f¶qªà¬ eÉ HÚ 51GBPGQ G÷ÉQ… h91
eæ¬, Ãû°ÉQcá 01Oh∫ eø GBS°«É hGChQhHÉ hGaôj≤«É. hgæÉ GdæàÉFè:

[ côI Gdü°É’ä: GdôLÉ∫: aÉR aôj≥ LÉe©á H∏¨ôGO Y∏≈ aôj≥ LÉe©á T°ô¥
GŸàƒS°q§ eø T°ªÉ∫ bÈU¢ 3- 1‘ Gdæ¡ÉF», H©óeÉ cÉ¿ G’Ch∫ aÉR Y∏≈

LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ H«æªÉ aÉR GdãÉÊ Y∏≈ G÷Ée©á G’CeÒc«qá HÒhä ‘
fü°∞ Gdæ¡ÉF». Gdù°«qóGä: GCMôR aôj≥ G’CeÒc«qá HÒhä Gd∏≤Ö HØƒR√ Y∏≈
G’Cf£ƒf«á H©ÑóG ‘ Gdæ¡ÉF», H©ó aƒR√ Y∏≈ aôj≥ LÉe©á H∏¨ôGO ‘ fü°∞
Gdæ¡ÉF».

[ c˘˘ôI Gd˘˘«˘˘ó: Gd˘˘ôL˘˘É∫: a˘˘ÉR a˘˘ôj˘˘≥ Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘Éf˘«˘á G’CeÒc˘«˘á HÒhä Y˘∏˘≈ a˘ôj˘≥
L˘˘˘Ée˘˘˘©˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ójù¢ j˘˘˘ƒS°˘˘˘∞ ‘ Gd˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘ÉF˘˘˘». Gdù°˘˘˘«q̆˘óGä: GCM˘˘ôR a˘˘ôj˘˘≥ L˘˘Ée˘˘©˘˘á
cƒfù°àÉfõ eø GCŸÉf«É Gd∏≤Ö HØƒR√ Y∏≈ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ ‘ Gdæ¡ÉF».

[ GdµôI Gd£ÉFôI: GCMôRä LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ d≤Ö Gdù°«óGä, hLÉe©á
H∏¨ôGO d≤Ö GdôLÉ∫.

[ c˘˘ôI Gdù°˘˘∏q˘˘á: Gd˘˘ôL˘˘É∫: GCM˘˘ôR a˘˘ôj˘˘≥ G÷Ée˘˘©˘˘á Gd˘˘óhd˘˘«q̆˘á GÿÉU°˘á d˘∏˘©˘∏˘ƒΩ
hGd˘à˘µ˘æ˘ƒd˘ƒL˘«˘É e˘ø S°˘ƒQj˘É Gd˘∏˘≤Ö GK˘ô a˘ƒR√ ‘ Gd˘æ˘¡˘ÉF˘» Y˘∏˘≈ a˘ôj˘≥ G÷Ée˘©˘á
G’CeÒc«qá OH». Gdù°«qóGä: MÉaß aôj≥ Gdôhì Gd≤óS¢ Gdµù°∏«∂ Y∏≈ Gd∏≤Ö
d∏ù°æá GdãÉf«á Y∏≈ GdàƒG‹.

[ Gdàæù¢: Gdù°«qóGä: GCMôRä c«º U°óq… eø G÷Ée©á Gd∏ÑæÉf«qá G’CeÒc«á
H«Ñ∏ƒS¢ Gd∏≤Ö HØƒRgÉ ‘ Gdæ¡ÉF» Y∏≈ Gdü°ôH«qá cÉJôjæÉ aôGf«û¢.

[ côI Gd£Éhdá: Gdù°«qóGä: aÉLÉCä GŸàÑÉQjÉä eø U°ôH«É hcôhGJ«É H£Óä
dÑæÉ¿ dàØƒR Gjù°µôG gÉOL«óR eø U°ôH«É HÉŸôcõ G’Chq∫ heÉQjÉ LÉa∏ù°µƒ eø

côhGJ«É HÉŸôcõ GdãÉÊ. GdôLÉ∫: aÉR Gj¨ƒQ OGfØÉfƒa«û¢ eø U°ôH«É HÉŸôcõ
G’Chq∫ H«æªÉ Mπq Qh∑ Mµ«º eø LÉe©á S°«qóI Gd∏ƒjõI KÉf«Ék.

[ S°ÑÉ¥ Gd†°ÉM«á: GdôLÉ∫: S°«£ô aôj≥ LÉe©á Gd≤ójù¢ jƒS°∞ Y∏≈
GŸôGc˘˘õ Gd˘˘ã˘˘ÓK˘˘á G’Ch¤ hM˘˘πq f˘˘ÉOQ L˘˘ÉH˘˘ô GCh’k hM˘˘Ñ˘˘«Ö M˘˘É” K˘˘Éf˘«˘Ék. Gdù°˘«˘óGä:
GMà∏â aôì eü°ô… eø G’CeÒc«qá HÒhä GŸôcõ G’Chq∫, hGdµôhGJ«qá GjæÉS¢

U°ƒjƒcÉ¿ GŸôcõ GdãÉÊ.
[ eù°ÉH≤á G’CS°Ä∏á GdôjÉV°«qá: GMàπ aôj≥ U°ôH«É 3HÉŸôcõ G’Chq∫.
cªÉ aÉRä H©ãá G÷Ée©á G’CeÒc«qá ‘ Gdµƒjâ hH©ãá LÉe©á cƒe«qÉS¢

e˘˘óQj˘˘ó e˘˘ø GS°˘˘Ñ˘˘Éf˘˘«˘˘É hH˘˘©˘˘ã˘á L˘Ée˘©˘á H˘ƒ’ e˘ø c˘ôhGJ˘«˘É H˘ÉCd˘≤˘ÉÜ G’CcÌ GEV°˘Ø˘ÉA
d∏ëªÉS°á hG’CNÓ¥ GdôjÉV°«qá hGdü°óGbá.

bÉO GŸÑÉQjÉä ‘ Lª«™ GŸù°ÉH≤Éä fîÑá eø GCgºq MµqÉΩ dÑæÉ¿ G’JqëÉOjqÚ
hGdóhd«qÚ.

[ eø G◊Øπ GÿàÉe» 
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Beirut Unisport Festival, organisé par l’USJ du 15 au 
19 mars. Ici, joie partagée avec les équipes gagnantes 
allemande et libanaise.

«

Zoom sur...

Beirut Unisport Festival, organisé par l’USJ du 15 au 
19 mars. Ici, joie partagée avec les équipes gagnantes 
allemande et libanaise.

La passion de la musique 
au-delà du handicap

«



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
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