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ف تشكيل 
ّ

ضيوف يتمسكون بحق العودة 
ويريدون أن يعيشوا بحرية وكرامة 
تحت سقف القانون“. وتمّنى أن 
ينعكس اإلجماع الذي حصل على 
لرئيس ســالم لرئاسة  ا تكليف 

الحكومة في التأليف“.
وشّدد أبو العردات على ”أهمية 
التضامن مع الشعب الفلسطيني 
في هذه المرحلة التي تشهد فيها 
فلسطين المزيد من تهويد القدس 
واإلستيالء على األرض وآخرها 
مشروع اإلستيالء على أكثر من 
٨٠٠ ألف دونم في النقب وتهجير 
أكثر من ٤٠ ألف فلسطيني“. كما 
التقى الرئيس سالم الدكتور داوود 
الصايغ، والنائب السابق حسين 
يتيم على رأس وفد من مدارس 

المعهد العربي.

جمو ضحية جريمة سياسية في الصرفند... و«حزب الله» يدين
في خرق امني هو االول جنوبا، اغتال مجهولون رئيس الدائرة السياسية 

والعالقات الدولية في المنظمة الدولية للمغتربين العرب الصحافي 

السوري محمد ضرار جمو في جريمه بشعة في بلدة الصرفند في منطقة 

الزهراني في قضاء صيدا حيث قتل بـ ٢٧ رصاصة ومنها متفجر.
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اجتماع لجنة متابعة مخطوفي اعزاز في الداخلية
التضامن أثناء وقوع المصيبة بل 
قبل وقوعها أيضا وهذا يعني ان 

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة حل 

مسألة المخطوفين اللبنانيين في 

صدى البلد عــقــدت الــجــمــعــيــة الــثــقــافــيــة  
ــون وتجمع  ــرم ــي ع االجــتــمــاعــيــة ف
ابناء بلدات عبيه بعورته والناعمة، 
وبالتعاون مع الحركة البيئية اللبنانية 
عين  يق  طر على  فيا  صحا ا  تمر مؤ
درافيل عبيه مقابل مطمر الناعمة 
تحدثوا خالله عن اهداف حملة اقفال 
المطمر، بحضور رئيسة جمعية نداء 
لمقلد  ا زينب  ليم  عربصا  - االرض 
من  ين  ر متضر و بيئية  ت  جمعيا و

المطمر.
قالت المسؤولة االعالمية للحملة 
راغدة الحلبي: ”أطلقنا منذ ٢٦ ايار 
٢٠١٣ حملة اقفال مطمر عين درافيل 
- الناعمة النهاء معاناتنا مع مطمر 
١٥ عاما،  الموت المبيد للبشر منذ 
اجتمعنا لنرفع الصوت دفاعا عن حقنا 
في ارض من دون ملوثات، وهواء من 

دون غازات وصحة من دون امراض“.
واشارت الى ان ”بلدة عين درافيل 

لفطة جامعة للخريجين    البلد

عرمون والحص“.

منطقة تلوث

المسؤولون“.

 جديدة

ً

ج دفعة

ّ

يس يوسف“ تخر

ّ

”القد

احتفلت جامعة القّديس يوسف بتخريج طالب كلّية إدارة األعمال والعلم 
اإلداري وطّالب المعهد العالي لعلوم الضمان في حرم كلّية العلوم والتكنولوجيا 
اش اليسوعي وعميد الكلّية 

ّ

في مار روكز، في حضور رئيس الجامعة سليم دك
طوني جبيلي ومدير المعهد ملحم الكك وجمع من أساتذة ومسؤولي الجامعة 

وأهالي الطالب.
 الطالب: ”من حيث المهارات التقنّية، أنتم تتقنون 

ً

قال دكاش مخاطبا
ات في العملّيات الحسابّية  بالتأكيد ما هو مطلوب منكم لبدء مهنتكم: كفاء
واإلحصائّية واإلدارة االقتصادّية من كل األنواع، وكفاءات في التخطيط والتنظيم 
ن من ثالث لغات. أعتقد أّنكم مزّودون بما 

ّ
وكيفّية السلوك ضمن الِفرق والتمك

يتوّجب عليكم إنجازه والقيام به بشكٍل جّيد في هذا المجال ... ومع ذلك، أطرح 
عليكم السؤال التالي : هذه المهارات التقنّية، على أهمّيتها، هل هي كافية؟“.

رت 

ّ

وختم دكاش :“أنا على يقين أّن جامعة القّديس يوسف ومؤّسسَتيها، وف
ا آخر. جعلتكم تنخرطون في نسيٍج اجتماعي ينّم عن ذكاء  لكم عنصًرا حيوّيً
ومهارة يمكنكم أن تفخروا بهما، في شبكة من آالف من الرجال والنساء الذين 
ا بانتمائهم 

ً

نالوا الدبلوم نفسه الذي تحملونه. هؤالء القدامى يفتخرون أيض
إلى مجتمع جامعة القّديس يوسف. يمكنكم االعتماد على هذا المجتمع الكبير 
لدخول سوق العمل“. وبعدما تلت ليدا نصير مع جميع الخريجين قسًما تعهدوا 
اش الشهادات إلى الخريجين. كما ألقت 

ّ

م دك

ّ

فيه احترام القواعد المهنية سل
نادين حّالق كلمة باسم الطالب.
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