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بري تلقى  تهاين كريي

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية من وزير 
الفطر  بعيد  ك��ي��ري، مهنئا  االميركي ج��ون  اخلارجية 

املبارك.

فريق عمل حكيم

أعماله

احلريري وكاغ والسن خالل اللقاء في مجدليون

طوم يانغ والوزير عريجي والسفير شورتر 

بت�

خالل توزيع احلصص الغذائية

»ب�سمة« وّزعت

ًا غذائية
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 للتمّيز يف التعليم والتعلم يف اجلامعات اللبنانية«

وعية يف تخريج طالب العلوم الطبية يف الي�

رئي�س »الأمريكية«: للتعاون لأجل قيادة امل�شهد الثقايف 

يوسف  القديس  جامعة  احتفلت 
ال��ُع��ل��وم الطبية في  ب  بتخريج ط�
حديقة احلرم، طريق الشام، بحضور 
رئ��ي��س اجلامعة ال��ب��روف��س��ور سليم 
دك���اش ال��ي��س��وع��ي، وض��ي��ف الشرف 
ال��ب��روف��س��ور فضلو خ���وري، رئيس 
اجلامعة األميركية في بيروت، وجمع 
م���ن ال��ع��م��داء وامل������دراء ومسؤولي 
اجلامعة واألساتذة وأهالي الطالب. 
وق����د س���ّل���م ال���ب���روف���س���ور دك���اش 
ل احل��ف��ل ال��ش��ه��ادات إل���ى 458  خ��
الكليات  من  طالبا وطالبة تخرجوا 
واملعاهد التالية: كلية الطب، معهد 
ج ال��ف��ي��زي��ائ��ي، م��ع��ه��د تقومي  ال���ع��
ال��ن��ط��ق، م��ع��ه��د ال��ت��أه��ي��ل النفسي 
احل��رك��ي، كلية ط��ب األس���ن���ان، كلية 
ف��رع علم  الصيدلة  كلية  ال��ص��ي��دل��ة، 
ال��ت��غ��ذي��ة وت��ن��ظ��ي��م ال����غ����ذاء، معهد 
العلوم املخبرية الطبية، كلية العلوم 

التمريضية ومدرسة القبالة. 
اس��ت��ه��ل احل��ف��ل ب��دخ��ول األطباء 
املهن  مختلف  م��ن  واالختصاصيني 
الوطني،  ال��ن��ش��ي��د  ث���م  ال��ص��ح��ي��ة، 
وألقى البروفسور دك��اش كلمة هنأ 
فيها الطالب على تخرجهم وَعَرَض 
خوري  فضلو  ال��ب��روف��س��ور  ملسيرة 
املهنية وذكر بجذوره اللبنانية »عبر 
األج��داد وال��وال��د وال��وال��دة والعائلة 
ب��أس��ره��ا وال���ت���ي ه���ي ج����ذور صلبة 

وثابتة ونيرة«.
وتابع: »إنكم عند استالمكم قيادة 
سفينة اجلامعة األميركية في بيروت، 
ل��م ت��ف��ك��روا ف��ق��ط ف��ي ج��ام��ع��ت��ك��م، بل 

فكرمت أيًضا وبقوة في نظام التعليم 
اللبناني وبوجٍه خاص ذلك  العالي 
امللتزم باجلودة والرسالة واخلدمة. 
حيث عبرمت عن رؤية ريادية في هذا 
املجال، فدعومت املؤسسات التعليمية 
إل���ى احت����اٍد ه��م��ه األس���اس���ي تعزيز 
التعليم  املشترك في مجاالت  العمل 
والبحث العلمي واألنشطة الطالبية 
والعربي  اللبناني  املجتمع  وخدمة 
وذلك ألن تلك املؤسسات جتتمع عند 
ه��دف واح��د أال وه��و تكوين املواطن 
امل��ف��ك��ر وامل��ث��ق��ف وال��ك��ف��ؤ، صاحب 
امل��ه��ارات والعامل امللتزم في خدمة 

قضايا الوطن واملجتمع«.
ووعد خالل السنة املقبلة باحلوار 
م��ن أج��ل وض��ع بعض ال��ن��ق��اط التي 
تتيح لنا أن نشجع التصور املشترك 
وامل��ش��اري��ع امل��ش��ت��رك��ة مل��ا ف��ي��ه خير 
الرسالة  ف��ي  وت��ط��وره��ا  مؤسساتنا 

واخلدمة«.
م��ن ج��ه��ت��ه، أل��ق��ى ض��ي��ف الشرف 
ال���ب���روف���س���ور ف��ض��ل��و خ�����وري كلمة 
ب قائاًل:  � ت���وج���ه ف��ي��ه��ا ال����ى ال���ط�
»أن��ت��م ت��ت��خ��رج��ون م��ن كلية عظيمة 
وأس���اس���ي���ة ل���ل���ب���ن���ان، م��ث��ل��ه��ا مثل 
اجلامعة األميركية. فقد عزت إحدى 
امل���ق���االت ف���ي ص��ح��ي��ف��ة ع��ري��ق��ة %80 
واألدبية  الثقافية  االب��ت��ك��ارات  م��ن 
ال���ى اجلامعة  ل��ب��ن��ان  ف��ي  والعلمية 

اليسوعية واجلامعة األميركية«.
قائاًل:  خ��وري  البروفسور  وتابع 
»من املهم أن تترجم العالقة املزدهرة 
حاليًا بني رؤساء هاتني اجلامعتني، 

إلى تعاون دائٍم من أجل قيادة املشهد 
الثقافي والتعليمي في لبنان. يجب 
ق��ة أن ت��ك��ب��ر ومتتد  ع��ل��ى ه���ذه ال��ع�
وتصبح أكبر من قصة ثقة شخصية، 
وأن مت��ه��د ل���دور ري����ادي للجامعات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي من���و ن��ه��ض��ة ثقافية 

واقتصادية عربية«.
أم��ا كلمة احت��اد جمعيات قدامى 
ألقتها  فقد  يوسف  القديس  جامعة 
ال��ب��روف��س��ورة م���اري كلير انطكلي، 
الطب،  كلية  ق��دام��ى  رئيسة جمعية 
التي أش��ارت إل��ى أن��ه »للمرة األولى 
ق���رر االحت����اد ت��ق��دمي ب��ط��اق��ة موحدة 
ل��ل��خ��ري��ج� ب���اس���م ال��ك��ل��ي��ة التي 
تخرجوا منها. تشكل ه��ذه البطاقة 
ن��ت��م��اء إل���ى اجل��ام��ع��ة األم،  رم����زًا ل�
فحافظوا عليها جيدًا، إذ ستخولكم 
له عالقة باحلياة  متابعة كل جديد 

اجلامعية«.
ن ابي  � وب���ع���د أن أل���ق���ى ج���وس�
ش��ب��ل.، احل��ائ��ز امل��رت��ب��ة األول���ى على 
التمريضية،  العلوم  كلية  دفعته في 
ب، وب��ع��د تالوة  ك��ل��م��ة ب��اس��م ال���ط��
ب احل��ائ��زي��ن امل��رات��ب األولى  ال��ط�
على دفعاتهم ال��َق��َس��م اخل���اص بكل 
كلية ومعهد، سلم البروفسور دكاش 
سلم  ك��م��ا  للمتخرجني.  ال��ش��ه��ادات 
جائزة  ح��ج��ار  ادوار  ال��ب��روف��س��ور 
ال��ب��روف��س��ور ج���وزف ح��ج��ار ألفضل 
أط��روح��ة وف���از بها ك��ل م��ن الدكتور 
رمي��ون ح��داد وال��دك��ت��ورة روزي ابو 
ك من كلية  ج��ودة والدكتور إي��اد م�

الطب. 

رعى رئيس أساقفة بيروت للموارنة 
املطران بولس مطر اإلفطار الرمضاني 
ال22 الذي أقامته رابطة قدامى مدرسة 
احل��ك��م��ة م���ار ال���ي���اس ف���ي كليمنصو 
غ����روب أم���س ف��ي ف��ن��دق »فينيسيا«- 
ب���ي���روت، وش�����ارك ف��ي��ه، ال���ى صاحب 
الزين  اللطيف  عبد  النائب  ال��رع��اي��ة، 
ممثال الرئيسني نبيه بري ومتام سالم، 
 مفتي 

خ� بهذا  جميعا. 
هذه املناسبة نقول إن هذا العالم، فيه 
كثير من قلة الرحمة ومن القساوة بني 
ال��ن��اس. فيما اآلي��ة الكرمية تقول: »يا 
أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
لتعارفوا«.  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم 
ه��ذا ال��ت��ع��ارف ه��و أم��ر إل��ه��ي. أم��ر لنا 
ل��ل��ن��اس ول���ي���س للمسلمني  ج��م��ي��ع��ا، 
وح��ده��م. نحن حت��ت ه��ذا األم��ر نسير، 

د. اجلمال يتحّدث في اللقاء

د. خوري يتحدث في تخريج »اليسوعية«

متطّوعو »مركز لبنان للعمل التطّوعي« في إفطار املسنني

يولي »مركز لبنان للعمل التطّوعي« املسنني والعجزة 
اهتمامًا كبيرًا، ويخّصص لهم عّدة أنشطة خالل العام، 
ملا لهم من قيمة كبيرة وممّيزة، فخالل برنامج »عطاء« 
ال��ذي ينّفذ ف��ي ه��ذا الشهر الفضيل وللسنة السابعة 
على التوالي، حتت عنوان »رمضان فرحتنا«، نّفذ املركز 
إف��ط��ارًا للمسنني وال��ع��ج��زة احتضن م��ا ي��ق��ارب املائة 
شخص، من تنظيم وجتهير ع��دد من متطّوعي املركز، 
حيث جهزت الطاوالت والكراسي ومّتت مرافقة املسنني 
ه جتهيز 


