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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

16166العدد    2021- 08-13الجمعة 

اإطالق اإ�شم �شجعان غفري على كلية 

اإدارة االأعمال يف الي�شوعية فرع اجلنوب

خالل ازاحة الستارة

إحتفلت »جامعة القديس يوسف ف��ي ب��ي��روت، ب��دع��وة من 
رئيسها البرفسور سليم دكاش اليسوعي، بإطالق إسم خريج 
اجلامعة سجعان بطرس غفري على »كلية إدارة األعمال والعلم 
ف��رع اجل��ن��وب«، تقديرا لعطاءاته للجامعة والكلية  اإلداري - 
وحرم لبنان اجلنوبي، في حرم لبنان اجلنوبي في البرامية-

صيدا. ش��ارك في االحتفال ال��ن��واب: بهية احل��ري��ري، الدكتور 
إبراهيم  الدكتور ميشال موسى،  أسامة سعد، علي عسيران، 
عازار والدكتور سليم اخلوري وحشد من الشخصيات واملعنيني  
وك���ان ف��ي استقبالهم م��دي��رة ف���رع ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 

)اليسوعية(- حرم لبنان اجلنوبي الدكتورة دينا صيداني.
بعد النشيد الوطني، ترحيب ثم تقدمي من الشاعرة ارليت 
روحانا غامن، حتدثت بعد ذلك مديرة فرع اجلامعة- حرم لبنان 
اجلنوبي عن جهود رئيس اجلامعة لإلبقاء على سعر صرف 
ال���دوالر عند 1515 فيما يتعلق برسوم ال��دراس��ة خ��الل العام 

املاضي، وزيادة املنح االجتماعية ».
ولفت عميد كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري في اجلامعة 
الدكتور فؤاد زمكحل في كلمته الى انه أمام األزمة الكارثية في 
لبنان ماذا بقي بعدما دمروا كل اركان القطاع اخلاص والقطاع 

العام الريادي، وبعد ما يتم تدميره يوما بعد يوم م��اذا يبقى 
لدينا لنستطيع ان نستند عليه: يبقى لدينا ركنان أساسيان 
ال ميكن ان ي��دق بهما: األول هو العلم، جامعاتنا واساتذتنا 
ألن هذا حبل اخلالص الوحيد لنعيد بناء ما تدمر على اسس 
صلبة.. يبقى شبابنا وطالبنا وهم األس��اس وهم الوحيدون 

القادرون على إعادة بناء ما دمر بأيادي اللبنانيني«.
ثم قام سليم غفري مبشاركة والده سجعان غفري والبرفسور 
دكاش والدكتور زمكحل واندريا والدكتورة صيداني بتسليم 
اجل��ائ��زة ال��ى الطالبة مشنتف، ليلي ذل��ك إزاح��ة الستارة عن 
اللوحة التذكارية التي حتمل اسم »سجعان بطرس غفري« في 

حرم اجلامعة.
البرفسور  اليسوعية  كلمة رئيس اجلامعة  كانت  ذلك  بعد 
سليم دكاش اليسوعي.  وفي اخلتام كانت كلمة املكرم سجعان 
ب��ط��رس غ��ف��ري، ال����ذي ق����ال: »ك��ل��ن��ا ن��ع��رف ال��وض��ع احلساس 
والصعب الذي مير به لبنان وأتصور هي اصعب واخطر مرحلة 
في تاريخنا املعاصر. هناك ثالث نقاط أساسية اذا فقدت تكون 
نهاية أي وطن: أولها العدل، وثانيها املؤسسات العسكرية- 

والثالثة العلم والثقافة التي هي أساس وعماد كل وطن.   
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