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الرئيس بري يتحدث في اليسوعية )تصوير: حسن ابراهيم(

اجلدارية التي رفعها طالب القوات عند نهر الكلب

الرئيس اجلميل مستقباًل سفير مالطا )تصوير: داالتي ونهرا(

السفير بييتون وشلهوب يحوطهما حضور اللقاء التكرميي

مـــبـــادىء.، ودعـــا بــــدءًا مــن جامعة 
الــقــديــس يــوســف ملــنــع مـــوت لغتنا 
االم، والتصدي لكارثة لغوية تهدد 
سيادة واستقالل اقطارنا وهويتنا 

الثقافية والوطنية والشخصية. 
لــقــد تــفــوق الــلــبــنــانــيــون فــي كل 
بــلــدان االغـــتـــراب واالنــتــشــار ولم 
يتفرقوا عن لبنانيتهم ولكن املفارقة 
هــي انــهــم فــي وطنهم عــجــزوا على 
ان يــقــرأوا لغة واحـــدة ؟ تــرى كيف 
يجدون لغة مشتركة ليفهموا على 

بعضهم فيتفاهمون؟
ودعــا الــى تأسيس ربيع لغوي 
نلتقي حوله حتى نعرف ماذا نتكلم 
وكــيــف ومــتــى نتكلم، ومــتــى يكون 

السكوت من ذهب. 
واكد ان الدميوقراطية واحلرية 
ـــوار وقــبــول اآلخــــر واحلكم  واحلــــ
الرشيد يجب ان تكون اواًل صناعة 
وطنية، وان هذه العناوين حتتاج 
ـــى تــربــيــة عــلــى مــســافــة املنطقة  ال
وعـــلـــى مـــســـاحـــة شـــعـــوبـــهـــا، واال 
فــإنــنــا ســنــحــصــد نــتــائــج عكسية 
نهج حياة  لــدميــوقــراطــيــة ال متثل 
تربيتنا،  فـــي  مــتــأصــلــة  ــيــســت  ول
ــى حدود  ال وحلــريــة غير محكومة 
القانون والــى دولــة »مدنية« اذا لم 
تــكــن مــحــكــومــة »بــالــعــســكــر« فإنها 

ستكون محكومة »للحرامية«. 
ودعا صياغة مناهج للتربية على 

ومكافحة  واحلـــوار  الدميوقراطية 
ــفــســاد، وجــعــل هـــذه اجلامعات  ال
ــتــوحــة امـــــام الـــطـــالب العرب  مــف
الكسابهم اخلبرة الالزمة لشعوبنا 

الدارة مصيرها. 
بتشكيل مجلس  املطالبة  وجــدد 
اعــلــى لــلــتــربــيــة يــنــســق بـــن ناجت 
اسواق  وحــاجــات  العالي  التعليم 
العمل. مرة اخــرى ال بد من تشكيل 
هذا املجلس،واال سوف نبقى نخرج 
شبابا عليهم دمغة صنع في لبنان، 

ولكن للبطاله ال للعمل. 
تقع  املــنــطــقــة  دول  ان  واعــتــبــر 
الواحدة تلو االخرى في كمن تبديد 
والسياسية  االقــتــصــاديــة  قــوتــهــا 
والعسكرية، ويزداد داخلها الشرخ 
الطائفي  واالنــقــســام  االجــتــمــاعــي 
واملذهبي والعرقي، وتزدهر برامج 
لثقافة التطرف وحتول كياناتنا الى 

زواريب محكومة الى السالح. 
لقد وصلت مختلف دول املنطقة 
الــى حلظة االنكسار ودخــلــت نفقًا 
مــضــطــربــًا وقـــلـــقـــًا، نــأمــل مــعــه ان 
تتمكن مصر من عبور استحقاقاتها 
الدستورية مبا يــؤدي الــى ترسيخ 
واستقرارها،  وتنوعها  وحــدتــهــا 
وان تتمكن سورية من بناء وصنع 
حول  منتج  حــوار  وادارة  سالمها 
االشقاء  يــتــمــكــن  وان  املــســتــقــبــل، 
الفلسطينيون من استعادة وحدتهم 

السيادة »عمل يومي دائم«.
و كتلة 

بري رعى اإفتتاح كلية اللغـات فـي اجلامعة الي�سوعية: 

واقع املنطقة يفرت�س تعزيز وحدتنا وال�سلم الأهلي

 ال�سوري

هرني �

رأى رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري ان لبنان وبفعل واقع املنطقة 
القلق واملضطرب يحتاج الى تقوية 
عناصر وحدته وتعزيز سلمه االهلي 
والتفاهم على مخطط استراتيجي 
للتنمية املستدامة جتعل من االدارة 

استمرارا بدل اخلالف عليها.
كـــالم الــرئــيــس بـــري جـــاء خالل 
رعــايــتــه افــتــتــاح كلية الــلــغــات في 
جامعة القديس يوسف في قاعة بيار 
ابو خاطر - حرم العلوم االنسانية، 
ليون  الثقافة غابي  بحضور وزيــر 
ـــنـــواب : عــبــد الــلــطــيــف الزين،  وال
ميشال موسى، سيمون ابي رميا، 
مـــروان فـــارس، شــانــت جنجنيان، 
النائب  املاروني  البطريرك  وممثل 
زيادة،  كميل  املــطــران  البطريركي 
والسفير اللبناني في لبنان خوان 
غـــافـــو، ســفــيــر رومانيا  كـــارلـــوس 
في لبنان دانــيــال تاناس وعــدد من 

الشخصيات واملهتمن.
بداية النشيد الوطني اللبناني، 
ثــم كــلــمــة رئــيــس جــامــعــة القديس 
يوسف رينيه شاموسي اليسوعي 
الذي حتدث عن تطور اجلامعة وعن 
مبواكبة  يسكنها  الـــذي  الــتــحــاور 

العوملة.
ثـــم حتـــدث عـــن مــشــكــلــة اللغات 
واهمية انشاء كلية تعنى باللغات، 
وقــال: اذا كــان احلــوار هو السبيل 
الى السالم فإننا ال ميكن ان نشكك 
بالنسبة  احلـــــــوار  مـــحـــاســـن  فــــي 

لالنسانية.
ـــقـــى مــســاعــد االمـــــن العام  وال
لشؤون اجلمعية العامة واملؤمترات 
في االمم املتحدة فرانس بومان كلمة 
حتــدث فيها عــن الــلــغــات فــي االمم 
املتحدة واثرها على ادائها وعملها، 
مشيرا الى انها بدأت بخمس لغات 
ــم اصــبــحــت ســت لغات  اســاســيــة ث

اساسية بزيادة اللغة العربية. 
وحتــــدث الــرئــيــس بـــري وقــــال : 
لعل اكثر ما ميز هذه اجلامعة منذ 
تأسيسها التنوع الثقافي واللغوي 
والعمل لتنمية الشخصية الثقافية 
بالعلوم  طالبها  وتزويد  للمجتمع 
واملـــهـــارات، واضــافــة مسألة هامة 
هــي زيـــادة احلــس النقدي وتعزيز 

ء اجليش 

ول

مبا ميكنهم من افشال مخطط تهويد 
الــقــدس واســقــاط مــشــروع صهينة 
كيان العدو واستكمال تشريد عرب 
االرض احملتلة. ان لبنان في واقع 
والقلق  املتوتر  املضطرب  املنطقة 
واحملكوم الى استراتيجية الفوضى 
البناءة، يحتاج دائما اوال واخرا في 
اول الليل واخره الى تقوية عناصر 
سالمه  وتعـزيز  الداخلية  وحــدتــه 
ــى مخطط  ـــي والــتــفــاهــم عــل االهـــل
املستدامة،  للتنمية  استراتيجي 
ليس  استمرارًا،  االدارة  من  جتعل 
كــل مــرة تــأتــي حكومة نختلف ملن 

نعطي هذا املركز او ذاك. 
ــي ومـــن عــلــى منبر  ــن وخـــتـــم: ان
جامعة القديس يوسف اعلن بإسمي 
ترحيبنا  ــواب  ــن ال مجلس  وبــإســم 
الشديد بالزيارة املنتظرة في شهر 
الــبــابــا بنديكتوس  املــقــبــل  ــول  ــل اي
السادس عشر والتي ستعيد الشرق 
للشركة  لبنان مساحة  من  انطالقًا 
والــشــهــادة ومــنــارة مشعة للمحبة 

اخلالصة.
الرئيس  التقى  ثانية  جهة  مــن 
بـــري امـــس فــي عــن الــتــيــنــة وزير 
كرامي  فيصل  والــريــاضــة  الشباب 

وعرض معه لالوضاع العامة.
الروماني  السفير  استقبل  ثــم 
في لبنان دانيال تاناس ومت عرض 
الثنائية بن  للتطورات والعالقات 

البلدين.


