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جائزة ميشال إده في اليسوعية 
دعا البروفسور سليم دكاش اليسوعي رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت 

والبروفسور باسكال مونان مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد الى حفل تسليم 
جائزة ميشال اده اليوم االثنين 17 شباط الساعة السادسة مساًء في أوديتوريوم فرنسوا 

باسيل حرم االبتكار والرياضة، طريق الشام.
في برنامج الحفل كلمات للبروفسور باسكال مونان والسيد سليم اده، المؤسس الشريك 

لشركة موركس ومؤسس متحف ميم للمعدنيات، والبروفسور سليم دكاش وشهادة 
البروفسورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وشهادة للصحافي 

انطوان سعد ثم اعالن الفائزين وتقديم الجوائز والشيكات.

"لبنان: من أين" في أنطلياس
دعت الحركة الثقافية انطلياس الى لقاء بعنوان "لبنان: من أين؟" بمشاركة الدكتور رائد 
شرف الدين )النائب األول السابق لحاكم مصرف لبنان( وإدارة الدكتور الياس كّساب غدًا 

الثلثاء 18 شباط الساعة السادسة والنصف مساء في مقر الحركة دير مار الياس انطلياس.

مجتمعنا
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