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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
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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


