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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال خ����ادم 

14757   -- العدد    2016-09-28 األربعاء 

»الي�صوعية« ت�صرتي مكتبة �صور فاروجان

خالل توقيع االتفاقية

خالل تسليم الدرع

ب��األس��ود واألب��ي��ض أّرخ فاروجان 
ينتقل  أن  قبل  سيبتيان ملرحلة غنية 
إل����ى األل��������وان، إذ رص�����دت عدسته 
لبنان احلديث من  تاريخ  شخصيات 
والثقافة وصواًل  الفن  إل��ى  السياسة 
التي ميزت  املهرجانات واملعالم  إلى 

بلد األرز.

وتقديرًا ألهمية إرثه اشترت جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��ي ب��ي��روت مكتبة 
صوره، ووّقع االتفاقية رئيس اجلامعة 
ال��ب��روف��س��ور سليم دك���اش اليسوعي 
وه����اروت راف���ي ه��وس��ب استبانيان، 
اب��ن زاروه���ي شقيقة ف��اروج��ان التي 
عملت معه في التحميض والتصحيح 

احل��ي��ات��ي��ة وه���و ث��م��رة التعاون 
ال��وث��ي��ق وال��ت��ن��س��ي��ق ال���ت���ام بني 
والسلطات  اإلي��ط��ال��ي��ة  الكتيبة 

احمللية في منطقة عملها.
بكلمة  احل��س��ي��ن��ي  وت����وّج����ه 
ال��ك��ت��ي��ب��ة اإليطالية  ف��ي��ه��ا  ش��ك��ر 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا م��ن أج���ل السالم 
واإلس��ت��ق��رار ف��ي ج��ن��وب لبنان، 
منّوهًا بدعمها املتواصل للبلدات 
وال��ق��رى اجل��ن��وب��ي��ة إض��اف��ًة إلى 
املبادرات  عبر  ب 

بيروت العربية - 
فانيسا  البريطانية  وال��ن��اش��ط��ة  وامل��خ��رج��ة  املمثلة  تعقد   {
ردغريف مؤمترًا صحفيًا الساعة الواحدة من ظهر اليوم األربعاء 
في قاعة عصام فارس في املركز الطبي في اجلامعة األميركية في 

 .)AUB( بيروت
وكانت ردغ��ري��ف قد وصلت إل��ى بيروت لتقدمي ع��رض أدائي 
لرواية »دنيا أحببتها: قصة إم��رأة عربية«، وذلك يومي اجلمعة 
30 أيلول والسبت 1 تشرين األول 2016، وهو من تنظيم املدرسة 
األهلية مع دعم من فريق »مبادرة املسرح« في اجلامعة األميركية 

في بيروت.

)روت������وش( ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك م���ن أوائ���ل 
النساء اللواتي عملن في هذه املهنة 

في لبنان واملنطقة. 
ج�����رى ح���ف���ل ال���ت���وق���ي���ع ف����ي حرم 
االب��ت��ك��ار وال��ري��اض��ة – طريق الشام، 
وصادف في ذكرى وفاة فاروجان )26 
أيلول 2003(، وحضرته مديرة املكتبة 
الشرقية ميشلني بيطار و مدير مكتبة 
لوفون  الشرقية  املكتبة  ف��ي  ال��ص��ور 
نورديكيان ، وزاروه��ي وولداها رافي 

وسنان. 
وستضم مجموعة صور فاروجان 
األص���ل���ي���ة ال����ى م��ك��ت��ب��ة ال���ص���ور في 
التراث  جتمع  التي  الشرقية  املكتبة 
وتبرزه. عليه  الفوتوغرافي وحتافظ 
وه��ي تهدف ال��ى إع��ادة نبض احلياة 
ل����70000 ص��ورة جمعتها أج��ي��ال من 
اآلب��اء اليسوعيني منذ القرن التاسع 
ع��ش��ر ف��ي ب��ل��دان ع���دة م���ارس���وا فيها 

رسالتهم. 


