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European Currencies Last % Chg

Euro 1.3577 0.1-

British Pound 1.2076 0.27-

Swiss Franc 1.5948 0.29-

Japanese Yen 1.0417 0.12-

Australian $ 0.9843 0.12

Canadian $ 1.0042 0

Sweden Krone 1.3577 0.1-

Danish Krone 1.2076 0.27-

NZ Dollar

Cyprus Pound

Arab Currencies Last % Chg

Lebanese Pound 1.3577 0.1-

Syrian Pound 1.2076 0.27-

Saudi Riyal 1.5948 0.29-

Kuwaiti Dinar 1.0417 0.12-

UAE Dirham 0.9843 0.12

Bahraini Dinar 1.0042 0

Qatari Riyal 1.3577 0.1-

Omani Riyal 1.2076 0.27-

Jordanian Dinar 1.5948 0.29-

Egyptian Pound 0.9843 0.12

BSE Last % Chg
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Solidere B

Bank Audi 

Bank Audi GDR

Byblos Bank

Byblos Bank GDR

Blom Bank

Blom Bank GDR

Holcim Liban

Arab Markets Last % Chg

Saudi

Kuwait

Dubai

Abu Dhabi
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Futures Markets

Metals & Energies Last % Chg

Gold 1347 0.51

Silver 27.84 1.51

Platinum 1828 0.31

Crude Oil 89.39 0.31

Copper 434.7 0.88

Commodities Last %Chg

Coffee 240.35 0.02-

Cacoa 3,214 0.94

Wheat 831.01 0.79

Orange Juice 172.8 0.03

Sugar 32.36 0.09

Indices Last % Chg

Dow Jones 11849 0.22

Nasdaq 2274 0.25

S&P 500 1283 0.27

Nikkei 10345 0.39

Dax

Cac40 4049 0

FTSE 5866 0.06

Interest Rates Last % Chg

$USD  0.25 0.75-

EUR  1.50 0.25

GBP  0.50 0.5-

CHF 0 0.25-

JPY  0.10 0.2-

$AUD  4.75 0.25

CAD 1 0.25

أسعار البورصة والعمالت

اتفـاق تعاون بين برنامـج »ليرا« وجامعـة القديس يوسف

ع وزير الصناعة فريج صابونجيان 
ّّ
وق

واألم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس الوطني 
للبحوث العلمية معين حمزة ورئيس 
م  ا ف��ر ا نعمة  عيين  لصنا ا جمعية 
ورئ��ي��س جامعة القديس يوسف 
األب رينيه شاموسيه أمس في مبنى 
الرئاسة العامة للجامعة، بروتوكول 
تعاون بين برنامج انجازات البحوث 
الصناعية »ليرا« والجامعة، في حضور 
المدير العام ل��وزارة الصناعة داني 
جدعون وعمداء كليات وأساتذة في 

الجامعة وصناعيين.
واعتبر األب شاموسيه أن وضع 
أطر التعاون في شكل قانوني يعطي 
ل 

ّ
 رسمية تشك

ً
برنامج ليرا أب��ع��ادا

لمزيد من  ومترسخة  قاعدة صلبة 
التعاون المستقبلي. نركز على العمل 
المشترك تحت إشراف وزارة الصناعة. 
ولفت الى أن سياستنا في الجامعة 
االنفتاح امام كل المؤسسات وأمام كل 
ما يمكن القيام به لتطوير المجتمع 
 عن جهوزيتهم في 

ً
المدني، معربا

كل مرة تحتاج فيها إلينا الدولة ألننا 

صدى البلد

نكّرس أنفسنا والجامعة لخدمة لبنان.
ورأى اف��رام أنه مع هذا االتفاق، 
نعّد انطالقة جديدة للبرنامج على 
أمل تحقيق مشاريع مشتركة ورائدة، 
ال سيما مع إدراج مشاريع الدراسات 
العليا التي تقّدم قيمة مضافة عالية.

من جهته قال حمزة: يعكس برنامج 
»ليرا« ص��ورة لبنان ال��ذي نطمح الى 
بنائه. ونعتقد ان المشاريع القائمة 
على االبحاث واالبتكار لديها فرص 
كبيرة للنجاح وفرض ذاتها في القطاع 
الصناعي وسائر القطاعات االنتاجية. 
آماًل ترجمة االتفاقات الموقعة الى 
مشاريع حسية قبل شهر تشرين 

االول، موعد مباشرة العام الجامعي.

صابونجيان 
واش��ار الوزير صابونجيان الى 
أن دور الجامعات ال يقتصرعلى 
رسالتها التعليمية، بل تتعّداها 
في زمن العولمة الذي نعيشه، إلى 

تبادل الوثائق  بعد توقيع االتفاقية   داالتي ونهرا 

قال وزير الصناعة فريج 

صابونجيان أن تالقي المشرفين 

على برنامج انجازات البحوث 

الصناعية مع جامعة القديس 

يوسف يهدف الى السعي إلى 

تحقيق هدف علمي راٍق ونبيل 

لمصلحة تطوير األبحاث الصناعية 

وربط مشاريع تخّرج طالب كلية 

الهندسة والدراسات العليا 

بالحاجات الصناعية.

المساهمة في تنمية االقتصاد 
واي��ج��اد ف��رص العمل لطالبها 
وت��ط��وي��ر ال��ق��درات التنافسية 
للمؤسسات الخاصة وال سيما منها 

الصناعية. نجهد كجهات مشرفة 
ة  ر ا ب��وز لممثلة  وا لبرنامج  ا على 
الصناعة والمجلس الوطني للبحوث 
عيين  لصنا ا جمعية  و لعلمية  ا
اللبنانيين مع الجامعات المنضّمة 
إل��ى حلقة ال��ت��ع��اون، ك��ي يصبح 
 في 

ً
 متقدما

ً
هذا البرنامج نموذجا

لبحث  ا و لعلمي  ا ون  لتعا ا ل  مجا
والتطوير. وأغتنم المناسبة ألثّمن 
دور الجامعات التي سبق لنا أن 
عنا معها بروتوكول التعاون 

ّ
وق

وهي: الجامعة اللبنانية، الجامعة 
 - نية  للبنا ا لجامعة  ا االميركية، 
االميركية، جامعة بيروت العربية، 
واليوم جامعة القديس يوسف. 
نا نفتخر بهذه الصروح العلمية 

ّ
وكل

 ويخرج 
ً
التي ترفع اسم بلدنا عاليا

م��ن صفوفها ق��ادة لبنان ودول 
المنطقة. ودعا إلى االفادة القصوى 
ي الذي تبديه 

ّ
من االستعداد الكل

الجامعات للتعاون، واضعة في 
حثيها  با و تها  ا مختبر لتصرف  ا
وخبرائها واساتذتها. إنها الفرصة 
المثالية للقطاع الصناعي كي ينمو، 
وللطالب الجامعيين كي يظهروا 
إبداعاتهم ويفّجروا مواهبهم. أجّدد 
شكري لألب شاموسيه وإلى مزيد 

من التعاون البناء.

صابونجيان: دور الجامعات 

ال يقتصر على رسالتها 

التعليمية


