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العماد ميشال عون

ف���ا للنص 

ماذا يجري داخل احلزب »القومي«؟

الية الرئا�سة الثالثة حلردان

حني ي�

ب�� احل���زب، 
معه بعيدا عن التجاذبات السياسية 
وعن احملاصصة، فال ميكن للمواطنني 
تأجيل  وراء  الكامنة  األس��ب��اب  فهم 
للبنان في  امللف احليوي  بهذا  البت 
واالقتصادية  امل��ال��ي��ة  األزم�����ات  ظ��ل 
املتفاقمة«، ولفت الى »طمع إسرائيل 
ب���ال���ث���روة ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��د أن ب���دأت 
استخراج الغاز وتأمني االسواق له«، 
رافضًا »أي استفراد في معاجلة هذه 

املسألة احلساسة«.

لع�سكري:

ي��ؤث��ر ع��ل��ى احل��ق��وق األساسية 
وحرياتهم.  االت���راك  للمواطنني 
للدولة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  البنية  إن 
في  وسنستمر  محمية  ستكون 

ء سيادة القانون«.

�إعالن 

نوق وجعجع:

السفيرة األميركية اليزابيث ريتشارد مع الرئيس احلريري في »بيت الوسط« )تصوير: داالتي ونهرا(
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»الي�سوعية« خّرجت 292 طالبًا

إدارة الأعمال  يف 
احتفلت جامعة القديس يوسف بتخريج طالب كلية إدارة األعمال 
والعلم اإلداري، في حرم كلية العلوم والتكنولوجيا في مار روكز، في 
حضور ضيف الشرف جيلبير غسطني، رئيس اجلامعة البروفسور 

سليم دكاش اليسوعي وعميد الكلية طوني جبيلي.
استهل احلفل بدخول املتخّرجني ثم النشيد الوطني، بعدها ألقى 
البروفسور دكاش كلمة، توجه فيها إلى الطالب، قائال: »كيف ال أعبر 
عن فرحنا واعتزازنا ألننا سنستقبل جميعا ومعا ضيف الشرف لهذه 
بقيادته  املعروف  غسطني  جيلبير  العام  واملدير  الرئيس  األمسية، 

وإدارته«.
والتحديات  املهنية  »النجاحات  جبيلي  البروفسور  ّدد  ع دوره،  ب
التي اجتازها غسطني والذي نقل إقامته بني أربع قارات، وصوال إلى 
الشركات  كبريات  دة من  »فيرمينيك« وهي واح قيادة شركة  تسلمه 
العاملية البتكار العطور«، فيما تناول غسطني مواضيع تشكل بالنسبة 

إليه »مفاتيح النجاح« من بينها مقاومة الضغوط.
وتوّجه رئيس جمعية قدامى كلية إدارة األعمال شربل خليل إلى 
ذلك عدد  بعد  املستقبل«،  انفتاح على  بداية  »إنها  قائال:  اخلريجني 

»املكتسبات التي يحققها الطالب خالل دراساتهم في الكلية«.
وألقى جاد ميشال سعادة كلمة اخلريجني، هنأ فيها »كلية إدارة 
األعمال ألنها عرفت كيف حتفز طموح الطالب ألن يكونوا قادة صلبني، 

يستطيعون مساعدة بلدهم على تطوير موارده املادية والبشرية«.
وختامًا تلت جويل جبور واخلّريجون قسما تعهدوا فيه »احترام 
أعماله  إدارة  يسلمهم  من  مصالح  على  اظ  ف واحل املهنية  القواعد 

ورفض االشتراك في أي عملية فساد أو منافسة غير شرعية«.
 


