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احلريري كّرمت مدير اجلامعة الي�صوعية يف �صيدا:

متم�ّصكون اأكرث من اأي وقت بالدولة العادلة

ال احلفل  تخّللت 
أناشيد للفرقة الفنية في املدرسة.

النائب احلريري تقّلد د. أسعد وشاح العلم اللبناني وميدالية العطاء

قبالن وكسرواني في جولة داخل املتحف

دليل على استتباب االم خير 
التي حتضر فيها املقاومة البطلة واجليش اللبناني، الفتا 
الى ان متحفه يضم اكثر من 300 قطعة اثرية منها 100 

قطعة غير معروضة.
بعد ذلك انتقل احلضور الى املتحف، حيث قص قبالن 
وكسرواني الشريط التقليدي الفتتاحه وجالوا واحلضور 

في ارجائه.

ــدكــتــور مصطفى  ال والــصــديــق  األخ 
أسعد الــذي كتب سيرته بأحرف من 
واألكادميية،  واإلخــــــالص  ــعــطــاء  ال
ومــعــه شــخــصــيــة صيدا  بـــه  لتكتمل 
التربوية واملعرفية من خالل مسيرته 
اليسوعية.  اجلــامــعــة  مــع  الــطــويــلــة 
حملت  التي  العريقة  املؤسسة  هــذه 
مع قريناتها من املؤسسات التربوية 
ــوطــن رسالة  الــعــريــقــة فــي صــيــدا وال

التربية والتعليم«. 
وأضافت: »إننا في هذه الساعات 
واملقلقة  واملــؤملــة  والصعبة  احلرجة 
متمسكون اكــثــر مــن اي وقــت مضى 

وباملستقبل  العادلة  بالدولة  باألمل 
اآلمــن واملستقر واملــزدهــر. وكلنا ثقة 
بأننا مع الدكتور أسعد ومع الشبكة 
املــدرســيــة لصيدا واجلـــوار ومــع كل 
املــؤســســات الــتــربــويــة الــعــريــقــة في 
صيدا واجلــوار سنتجاوز حتدياتنا 
بأجيالنا  األمـــــــان  شـــاطـــئ  ونـــبـــلـــغ 

الصاعدة«.
ـــدت احلريري  قـــّل وفــــي اخلـــتـــام، 
اللبناني  العلم  وشـــاح  بــه  احملتفى 
وقّدمت  املستمر،  العطاء  وميدالية 
لصيدا  املــدرســيــة  الشبكة  درع  إلــيــه 
اجلوار بإسم مديري مدارس الشبكة.

�سيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

كّرمت رئيسة جلنة التربية والثقافة 
النائب بهية احلريري مدير اجلامعة 
ـــرع صــيــدا الدكتور  الــيــســوعــيــة - ف
ــديــرا ملسيرته  ــق مــصــطــفــى أســـعـــد، ت
ــة، فــي غداء  ــي ــســان األكــادميــيــة واإلن
أقامته في دارة العائلة في مجدليون، 
وشـــارك فيه حشد مــن مــديــري كليات 
اجلامعة اللبنانية ورؤســاء جامعات 
املدرسية  الشبكة  ومــــدارس  خــاصــة 
لصيدا واجلوار وشخصيات اكادميية 
وتربوية وثقافية واجتماعية وعائلة 

احملتفى به.
دقيقة  بالوقوف  االحتفال  استهل 
اجليش  ألرواح شهداء  صمت حتية 
ـــن اســتــشــهــدوا فـــي طرابلس  ـــذي »ال
واملنية، ولروح العالمة الراحل السيد 

هاني فحص«.
ثم كانت كلمة ترحيب من منّسق 
عام الشبكة املدرسية لصيدا واجلوار 
نبيل بــواب، حتّدث بعده احملتفى به 
إلى  بالشكر  مصطفى أسعد، فتوّجه 
املدرسية  الشبكة  واســاتــذة  مــديــري 
ومديري واساتذة اجلامعة اللبنانية 

واجلامعات اخلاصة احلاضرين.
ثم حتدثت احلريري، فقالت: »عقود 
طويلة وصيدا على عهدها في مواجهة 
اجلهل والتخلف بالعلم واملعرفة. وإنه 
تكرمي  اليوم على  نلتقي  أن  ليشرفنا 


