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املفتي دريان، املكّرم القاضي محمد عساف وصاحب الدعوة محمد سنو يتوسطون من اليمني النائب عمار حوري، احملافظ زياد شبيب، النائب السابق أمني عيتاني، 
ومن اليسار النائب غازي العريضي، سفير قطر علي بن حمد مبارك املري، النائب محمد قباني، د. فوزي زيدان، فيصل سنو وأمني الداعوق

القاضي محمد عساف يتسّلم درع التكرمي من املفتي دريان ومحمد سنو

الوزير السابق خالد قباني بني احلاج يوسف دندن، القاضي خلدون عرميط وبشير عيتاني

خ عبد 

 ت�

جنوى رمضان، محمد بركات، بسام برغوت ود. حسان حالق

النقيب محمد البعلبكي وعقيلته سحر مع د. مسيكة

ة للمركز 

ت�

سليم سربيه، د. فاروق اجلمال، وجيه الزين وعصام التنير

د. مسيكة بني العميد فؤاد آغا والعميد د. فاروق آغا

عبد احلميد ناصر، د. أحمد فارس والسفير ظافر احلسن

د. عمر مسيكة بني د. وجيه فانوس، القاضي خلدون عرميط من اليمني والسفير هشام دمشقية وعبد الهادي محيسن من اليسار

شغلت قماشة اللوحة في أعمال 
ال���ف���ن���ان »ن������زار ض���اه���ر« مساحة 
م��ت��ي��ن��ة في  ل���ون���ي���ة ذات اس�����س 
التمازج والتناغم،  وحتى التنافر 
وحقيقة  للطبيعة،   محاكاته  ف��ي 
الفكرة  ف���ي  امل��ت��م��ث��ل��ة  وج����وده����ا 
وانبثاقها من اللون بقوة تصاعدية  
انطباعي  الل���ه���ام  ان���ع���ك���اس  ه���ي 
بجدلية  التعبيرية،   النغمة  يوقظ 
االل����وان وت��ض��اده��ا وت��وح��ده��ا مع 
قماشة اللوحة،  وكأن العناصر في 
لوحاته تتماسك وتشتد  مبيل فني 
اشراقي ذي تطهير رؤيوي يحتوي 
ج��م��ال��ي��ة ال���ك���ون،  وت��ن��وع الوانه 
لتتصدر  ال��ب��ن��ي��وي��ة،  ب��ت��ح��والت��ه��ا 
احلياة  جمالية  البصرية  احل��رك��ة 
التي يستحضرها من طبيعة اللون 
البكر املأخوذ احيانا من الطبيعة 
في  ميكانيكية  وبحيوية  نفسها، 
لتتجلى  ق���ة، 

يتدخل  ال  كي  ال��ى حتمل مسؤولياتنا  داعيا  شؤوننا؟«، 
اآلخرون وميألون ما ننكفئ نحن عن القيام به.

ث�
عبارة عن حرفي »ل. ل« تتحرك في 
اجت��اه معاكس حلركة ال��ورق��ة عند 

إمالتها.
للورقة،  اخللفي  الوجه  على   -2
يظهر احل���رف األب��ج��دي ع��ل��ى خط 
أفقي واح��د م��ع ال��رق��م التسلسلي، 

وذلك باللغتني العربية واالجنبية.
توضع األوراق النقدية اجلديدة 
ف���ي ال���ت���داول ال���ى ج��ان��ب االوراق 

املتداولة حاليًا من الفئة ذاتها.
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} وّق���ع رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف البروفسور 
سليم دكاش اليسوعي اتفاقية مع معهد بول بوكوز ممثال 
بنائب رئيس املعهد بول فلوري، في مبنى إدارة اجلامعة، 
بحضور مدير معهد إدارة األع��م��ال ف��ي اجلامعة جوزف 
سيسيل  الفرنسية  للجمهورية  ال��ع��ام  والقنصل  شهاب 
ل��وجن��ي��ه وع���دد م��ن م��س��ؤول��ي اجل��ام��ع��ة وش��خ��ص��ي��ات من 
القطاع الفندقي في لبنان. وقد نصت االتفاقية على تدريب 
ب م��ن اليسوعية ف��ي معهد ب��ول ب��وك��وز على تقنيات  ط�
تطبيقية في فن الطهو وصناعة احللويات واملخابز، وعلى 

تبادل األساتذة.
بداية، ألقى ج��وزف شهاب كلمة رحب فيها باحلضور 
وعبر عن فرحته وفخره بالتعاون بني املؤسستني، من جهته 
أشار البروفسور سليم دكاش إلى أن »انضمام معهد إدارة 
األعمال الذي يضم القسم الفندقي، الى التحالف العاملي 
ملعهد بول بوكوز، يدل على إرادة بالشراكة والتعاون من 
لديهم  مهنيني  وت��دري��ب  الفندقية  الصناعة  خ��دم��ة  أج��ل 

اخلبرة املعترف بها«.

إرهابي ومزّور 


