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 بيان صحفي من مؤسسة ميشال شيحا
للعام " جائزة ميشال شيحا" اقامت مؤسسة ميشال شيحا احتفاال في فندق بريستول في بيروت، سلمت خالله 

طالب فازوا في المسابقة التي نظمتها المؤسسة باللغات الثالث العربية والفرنسية  ۹التي منحت لـــ  ۲۰۱۷
مؤسسة  ۳٥البا وطالبة من الصفوف الثانوية النهائية ينتمون الى اكثر من ط ۲۱٥واالنكليزية، وشارك فيها 

 .تربوية رسمية وخاصة من مختلف المناطق اللبنانية

حضر االحتفال الرئيس حسين الحسيني والنائب نبيل دو فريج ورئيس مؤسسة ميشال شيحا الوزير 
للتربية فادي يرق ومدير االعالم في رئاسة  السابق ميشال اده وسفير سويسرا فرنسوا  باراس والمدير العام

الجمهورية رفيق شالال وعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والثقافية ومديرو المدارس المشاركة وعائالت 
 .الطالب

وتحدث في االحتفال عضو المؤسسة الدكتورة كلود ضوميط سرحال والبروفسور انطوان مسرة والدكتور احمد 
 .بيضون

 :م تسليم الجوائز الى الفائزين على النحو االتيبعد ذلك ت

فازت في المرتبة االولى مايسة نبيل بيضون من ثانوية البازورية الرسمية، وحلت في المرتبة  :في اللغة العربية 
الثانية كل من نور هرموش من مدرسة سيدة الناصرة في بيروت، وريتا ناتاليا عساف من ثانوية مار الياس درب 

فيما نالت الجائزة الثالثة كل من نور جمال ياسين من ثانوية كترمايا الرسمية، وهادي محمود ماضي من السيم، 
 .ثانوية البازورية الرسمية

فاز في المرتبة االولى ريمون دياب من مدرسة سيدة الجمهور، وحلت في المرتبة الثانية : في اللغة الفرنسية
روى براج من الثانوية االنجيلية الفرنسية، فيما نال المرتبة الثالثة جورج ابي يونس من مدرسة الفرير مون 

 .السال

هنادي هويلو من ثانوية الشهيد  نيةة الثاالمرتبتين االولى والثالثة، وحلت في المرتبحجبت  :في اللغة االنكليزية
 .رفيق الحريري في دوحة الشويفات

الف ليرة والثالثة مليون  ٥۰۰الف ليرة، والجائزة الثانية مليونين و  ٥۰۰ماليين و  ۳وتبلغ قيمة الجائزة االولى 
كر ميشال شيحا ومواقفه، ليرة واعلنت المؤسسة ان الطالب الذين اشتركوا في المسابقة عبّروا عن اهتمام الفت بف

وقد تقرر اجراء المباراة المقبلة لمنح جائزة . ما يشكل حافزا للمؤسسة لالستمرار في تنظيم مسابقتها سنويا
وسترسل التفاصيل الى المؤسسات التربوية بالبريد االلكتروني في شهر تشرين االول  ۲۰۱۸المؤسسة عن العام 

او على  farclaude@yahoo.frasكلود اصفر على البريد االلكتروني وللتسجيل يمكن االتصال بالسيدة  ۲۰۱۷
 ۲۸۳۱۳۸/۰۳الرقم 

، نشر افكار ميشال شيحا ۱۹٥٤التي تأسست في العام " مؤسسة ميشال شيحا "تجدر االشارة الى ان هدف 
اال لخدمة  ۱۹٦۲نان، وما المسابقة السنوية التي تجريها منذ العام وتحفيز االجيال الجديدة على فهم نظرته الى لب

 .هذا الهدف

 

mailto:asfarclaude@yahoo.fr

