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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

»الغربية« لسبيرز وفيالدلفيا 

32الى »البالي أوف«
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ن خطها الى صنعاء
ّ

فالي دبي تدش

تبسيط العمل عند نقل الصورة التي تود عالمة »إل جي إلكترونيكس« 
التجارية أن تعكسها إلى العالم من خالل تسهيل المهمة وتعزيز 

التعاون بين مختلف البلدان الحاضنة لوكاالت العالقات العامة. 
وبفضل تلك المقاربة، ستتمكن »إل جي إلكترونيكس« من التوجه إلى 

كل الجهات المعنية بمرسلتها بصوت واحد.

دشنت فالي دبي، الناقلة االقتصادية الرائدة في دبي، أولى رحالتها 
المباشرة الى العاصمة اليمنية صنعاء، واحدة من أقدم المدن 

المأهولة في العالم. انطلقت الرحلة االولى التي تحمل رقم اف زد 
091 من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي لتحط في مطار الرحابة. 
مع االضافة الجديدة بأربع رحالت أسبوعية الى صنعاء تتوسع شبكة 

رحالت فالي دبي لتشمل 29 دولة في جميع أنحاء دول مجلس 
التعاون الخليجي والشرق األوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية 

وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية.

األربعاء
25 نيسان  2012

www.albaladonline.com
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أنهى فريق المالئكة )طالب من 
جامعة اليسوعية( الجولة الثالثة 
لجامعات في  ا مللن بطولة طللالب 
»الركبي يونيون«، في الصدارة بعد 
فوزه بجميع المباريات التي اجريت 
األحد الماضي على ملعب الجامعة 
اللبنانية في الحدث، بمشاركة طالب 
أربع جامعات، بعد انسحاب طالب 
األميركية وAUST ألسباب خاصة. 
المباريات ندية  وأظللهللرت جميع 
كبيرة بين الطالب الذين يتنافسون 

لحجز أماكن لهم في منتحب لبنان 
الجامعي الذي سيشارك في بطولة 
العالم للجامعات المقررة في فرنسا 
الصيف المقبل، على أن تقام الجولة 
13 أيللار  الرابعة مللن البطولة فللي 
المقبل، وبموجبها سيختار الجهاز 
الفني للمنتخب الالعبين الل12 الذين 
الحدث  لبنان في هللذا  سيمثلون 

العالمي.
وحسم طالب اليسوعية )المالئكة(، 
الصدارة في المباراة األخيرة التي 
جمعتهم مع طالب جامعة اللويزة 
)القروش( بنتيجة كبيرة )38ل صفر(، 
للبنانية األميركية  ا واختير العب 

)البرابرة( احمد فضل الله أفضل العب 
في الجولة، مع العلم أن فريقه تأثر 
كثيرا بغيابه عن المباراة األولى أمام 

المالئكة وخسرها )17ل24(.
على صعيد آخر، غادرت إلى دبي، 
بعثة منتخب لبنان للركبي يونيون، 
للمشاركة في تصفيات بطولة آسيا 
)فئة رابللعللة(، حيث يخوض أولللى 
مبارياته اليوم أمام األردن )17.00 
بتوقيت بلليللروت(، وفللي حللال فوزه 
يلعب المباراة النهائية ضد الفائز 
من مباراة قطر وأوزبكستان الجمعة 
لى  إ لبطل  ا يتأهل  لمقبل، حيث  ا

الفئة الثالثة.

صدى البلد

اليسوعية يتصّدر »ركبي يونيون« الجامعات

صورة تذكارية للفرق المشاركة في الجولة الثالثة  البلد
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