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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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تربية

Gladic الطالب في اليسوعية يشكلون كلمة

النائبان بهية احلريري وعلي عسيران واملهندس السعودي ومشاركون في التكرمي

عضو روت���اري صيدا احملامية مايا 
م��ج��ذوب، ث��م حت���دث: رئ��ي��س »نادي 
روت����اري ص��ي��دا« منى ق��ط��ب، رئيس 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل���زي���ارة الرئيس 
الدولي املنتخب ال��ى لبنان احملافظ 
املسمى ال��دك��ت��ور ميشال ج���زار، ثم 
جرى تكرمي املهندس السعودي فقدم 
ج��زار وناصر الدين مبشاركة قطب 

اليه درع الروتاري التكرميي.
وت��وج��ه ال��س��ع��ودي بالشكر الى 
املكرمة  واللجنة  ص��ي��دا«  »روت����اري 

م��ه��دي��ا ال��ت��ك��رمي ألع���ض���اء املجلس 
البلدي ولنائبي صيدا بهية احلريري 

والرئيس فؤاد السنيورة.
وق�����ال: »ن��ح��ن ف���ي م��ج��ل��س بلدي 
متجانس وكانت األمور تسير دائما 
بالتوافق داخل املجلس البلدي الذي 
ال ش��ك ان��ه ق��ام باعمال كبيرة وكان 
ميكن ان يقوم باكثر واألع��م��ال التي 
حتتاج لتكملة ان ش��اء الله املجلس 
اجلديد سواء، نحن او غيرنا، ان شاء 
الله يستطيع ان ينجز ما تستحقه 

املدينة«، منوها »مببادرات الروتاري 
في خدمة املجتمع واملدينة وال سيما 
ذات امل��ن��ف��ع��ة ال��ع��ام��ة م��ث��ل مشروع 
تشغيل اش��ارات السير على الطاقة 
الشمسية ومشروع تنقية مياه الشفة 

في املدارس الرسمية وغيرها« . 
ث��م ج��رى تكرمي الرئيس السابق 
ل��ل��روت��اري ه��ان��ي ب��ي��ض��اوي، وكانت 
كلمة احملافظ ناصر الدين باملناسبة، 
وف���ي اخل���ت���ام ق��دم��ت ال��ق��ط��ب هدية 

تذكارية لناصر الدين.

األطفال املشاركون في النشاطات

من العروض القتالية

عب كيوكو�شنكاي 

�صيدا – مكتب »اللـواء«:

أق��ام ن��ادي ثانوية اإلمي��ان »للكيوكوشنكاي« حفل الترقي 
إلى األحزمة املتقدمة، بحضور مفتي صور وأقضيتها الشيخ 
م��درار احلبال ومدير الثانوية األستاذ كامل كزبر وحشد كبير 

من أهالي الطالب واملشجعني واملهتمني.    
بداية حت��ّدث امل��دّرب الدولي ه��ادي حمود عن أهمية اللعبة 
ودورها في تنمية قدرات وشخصية الطالب وضرورة املواظبة 
على التدريب، كما شكر إدارة املدرسة بشخص مديرها األستاذ 
كامل كزبر، وأمني السر العام لإلحتاد اللبناني للكيوكوشنكاي 

األستاذ علي فواز.
ثم كانت كلمة مدير الثانوية كزبر الذي نّوه بنادي الكاراتيه 
الذي أحرز بطولة لبنان لهذا العام، مشيدًا بأبطال النادي الذين 

رفعوا إسم املدرسة عاليًا، ومتّيزوا بلياقتهم البدنية وأخالقهم 
املثابرة  على  أبنائهم  تشجيع  األه���ل  على  متمنيًا  ال��ع��ال��ي��ة، 
بالتدريب ملا في ذل��ك من أث��ر إيجابي على مهارات وشخصية 

الالعبني.
ه��ذا، وج��رى ع��رض فيلم وثائقي عن مرحلة التدريب الذي 
خاضه الالعبون من حصص عادية إلى العروض والنشاطات 
والبطوالت. كما أقيمت عروض في فنون اللعبة، ومباريات قتال 

»قوة و حتمل«.
وبعد اإلنتهاء من اإلختبارات قام مدير الثانوية كزبر بتسليم 

الالعبني األحزمة وامليداليات.
ومتيز احلفل بالتشجيع العالي من األهالي للتقدم امللحوظ 

في أداء الالعبني ومهاراتهم املتطورة.

انطالقًا من املبادئ التي يقوم عليها »جتمع الصداقة 
 ،)Gladic اللبناني للحوار املسيحي اإلسالمي« )تصالح
اللبنانيني عن  »العيش املشترك« بني  وأب��رزه��ا تثبيت 
وقبول  والتعارف  واالنفتاح  التنوع  ثقافة  نشر  طريق 
اآلخر، أحيا التجمع يوم »الوجوه الوطنية« في جامعة 
القديس يوسف، حرم العلوم اإلنسانية – طريق الشام، 
مبشاركة ما يزيد على األربعمائة تلميذ من تالمذة 23 
مدرسة حضروا مع أساتذتهم وقدموا أبحاًثا وعروًضا 

تناولت شخصيات لبنانية ساهمت في بناء الوطن. 
اسُتهل اليوم بكلمة ترحيبية للسيدة رباب منصور 
)من أعضاء تصالح( التي رحبت باملشاركني واختصرت 
لهم برنامج النهار، حيث تقسم الطلبة على مجموعات 
تألفت م��ن مختلف ت��الم��ذة امل����دارس امل��ش��ارك��ة بقصد 
االختالط والتعارف عن قرب، وذلك عن طريق املشاركة 
في »رالي بيبر« أعده املنظمون واتسمت أجواؤه باملرح 

والتفاعل اإليجابي. 
ث��م ع��رض التالمذة أعمالهم أم��ام جلنة تألفت من: 
احلكيم  سعاد  والدكتورة  مسرة،  أنطوان  البروفسور 
والدكتور أحمد حطيط، واحملامي زياد شلهوب والشيخ 

محمد النقري. وقدم الفقرة األستاذ ناصر الصلح. 
انتقل بعدها ال��ت��الم��ذة إل��ى اس��ت��راح��ة غ���داء تلتها 
ص��ورة َجَماعية م��ن اجل��و كتب فيها امل��ش��ارك��ون كلمة 

»غالديك« بأجسادهم. 
ب��دأت اجللسة الرسمية التي قدمها األستاذ ناصر 
الصلح )من أعضاء غاليدك( بكلمة رئيس جامعة القديس 
ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور سليم دك���اش )رئ��ي��س »تصالح«(، 
القاها بالنيابة عنه أم��ني ع��ام »تصالح« احملامي زياد 
شلهوب اكد فيها ان دور اجلامعة ان جتمع ال بل رسالتها 
هي أن تعلم وأن تربي وتكون أفضل االختصاصيني في 
الكثير من املهن كالطب والهندسة واحملاماة والترجمة 
والتعليم وغير ذل��ك من االختصاصات إال أنها أرادت 
أن تكون مساحة لقاء بني مختلف العائالت اللبنانية 
الروحية واملدنية وتعطيهم الفرصة بأن يتعارفوا وأن 

يتعلموا مًعا ويكبروا مًعا . 
ووص���ف ال��ب��روف��س��ور أن��ط��وان م��س��رة ه���ذا »اليوم 
بالتاريخي ألنه ولد عاصفة من األمل والرجاء، لقد أتينا 
إلى هنا وكلنا إحباط ألسباب معروفة وأنتم أثبتم أن 
األم���ل وال���رج���اء أق���وى م��ن ك��ل أش��ك��ال ال���ي���أس. إحدى 
ألن  بحاجة  اليومنحن  لبنان«،  قالت«أيقظوا  الطالبات 
نوقظ لبنان. وسألت طالبة أخ��رى »أي��ن البطل اجلديد 

للبنان؟«.
وختم بالقول: كم فرحت حني رأيت الطالب يتناولون 
شخصيات من كل املناطق اللبنانية واملذاهب، هذا هو 
لبنان! لبنان امليثاق الوطني موجود معكم أنتم وفي هذه 

القاعة بالذات!« 
من جهتها حتدثت الدكتورة سعاد احلكيم عن طريقة 
تقييم اللجنة لألعمال التي ُعرضت وتوقفت على نقاط 
املعروضة جلهة  األع��م��ال  بها  اتسمت  ملفتة  إيجابية 
اإلض��اف��ات واإلض���اءة على شخصيات بعضها مغمور، 
وتقدمي الوثائق والرسوم، وإج��راء املقابالت، واإلبداع 
املسرحية  واإلس��ك��ت��ش��ات  القصائد  تأليف  ط��ري��ق  ع��ن 
وطباعة البروشورات، واإلع��الن عن مواقف، »فالطالب 
لم يكتفوا بعرض أبحاثهم بل اتخذوا مواقف خاصة 

بهم وتفاعلوا مع احلدث«. 
ع��ال صقر التي حتدثت بإسم املنظمني م��ن أعضاء 
»تصالح« شرحت الذهنية التي عمل من خاللها أعضاء 
الطائفي  ال��ف��رز  عليه  يسيطر  واق���ع  ظ��ل  ف��ي  التجمع 
على  الشباب  جيل  وكيفية حث  والسياسي،  املناطقي 
إلى  للوصول  وطبيعية  بسالسة  املواطنة  فكرة  تبني 

لبنان الرسالة والعيش املشترك. 
بتوزيع  التقييمية  اللجنة  أع��ض��اء  ق���ام  ذل���ك  ب��ع��د 
اجلوائز والدورع على املدارس املشاركة، واختتم النهار 
الوطني الطويل بأناشيد وطنية قدمتها جوقة مؤسسات 

اإلمام الصدر وجوقة سلطانة الوردية.
اجتمع املشاركون وقدموا أعمالهم التي متيزت على 

مسرح بيار أبو خاطر. 

يوم »الوجوه الوطنية« يف الي�شوعية: 

اأبحاث وعرو�س لـ400 طالب


