
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 

ال���ش���ري���ف�
ع���ب���دال���ع���زي���ز آل س���ع���ود أم���س 
إل��ى اململكة املغربية ف��ي إج��ازة 

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

احلرمني الشريفني لدى وصوله 
ال�����ى م����ط����ار اب�����ن ب���ط���وط���ة ف��ي 
ط��ن��ج��ة، رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
باململكة املغربية رشيد الطالبي 
ال��ع��ل��م��ي، ووال����ي طنجة ت��ط��وان 
م���ح���م���د ي���ع���ق���وب���ي، وال���ق���ائ���د 
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حفل ع�ساء يجمع قدامى مركز 

الدرو�س اجلامعّية يف لبنان اجلنوبي

من حفل عشاء القدامى

البروفسور  يوسف  القّديس  جامعة  رئيس  بحضور 
سليم دّكــاش اليسوعّي التقى ما يزيد على 150 شخصًا 
ــدروس اجلامعّية في لبنان اجلنوبي  من قدامى مركز ال
- صيدا، في حفل عشاء ساهر ُأقيم في استراحة صيدا، 
دينا صيداني عن  الدكتورة  املركز  إعــالن مديرة  تخّلله 
تأسيس جمعية قدامى املركز، وذلك بحضور نائب رئيس 
احتــاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القّديس يوسف 
الدكتور كريستيان مكاري ممثاًل رئيس االحتاد القاضي 

شكري صادر.   
بعد الكلمة الترحيبّية التي ألقتها صفية سنبل بإسم 
سة جلمعّية قدامى املركز، عّبرت الدكتورة  اللجنة املؤسِّ
الشعور  لتنامي  فرحتها  عن  كلمتها  في  دينا صيداني 
باالنتماء إلى اجلامعة، وأن عائلة القدامى تكبر وتتوّسع 

على كل األراضي اللبنانية«.
مــن جهته نــقــل الــدكــتــور كريستيان مــكــاري حتّيات 
الرئيس شكري صـــادر، مشيرًا فــي كلمته إلــى أّن »سنة 
2017 ستشهد بلوغ عدد اخلّريجني أكثر من مئة ألف، وأن 

مشروع »بيت القدامى« في طور التنفيذ«. 

أما البروفسور دّكــاش فاعتبر أن احلفل هو »انطالقة 
االختصاصّيني  خـــّرج  الـــذي  املــركــز  متخّرجي  جلمعّية 
وأرباب العمل واملديرين ورؤساء األقسام والعاملني في 
حقول شّتى وبــاألخــّص حقل إدارة األعــمــال. هــذا املركز 
الــذي يعّيد هــذه السنة عيد تأسيسه األربــعــني حيث مّت 
وضــع حجر أساساته فــي السنة 1976، دعــامــًة لتطّور 

اجلنوب«. 
ــه رئيس اجلامعة الدعوة إلــى كــّل متخّرج ميلك  ووّج
صورًا أو وثائق عن الدفعات السابقة للمركز بهدف إعادة 
بناء محفوظات املركز وإلصـــدار عــدد خــاص من مجلته 

احتفااًل بالعيد األربعني لتأسيسه. 
وختم بالقول: »أّيها األحّباء جميعنا نعرف أّن الوطن 
ميــّر اليوم بأزمة اقتصادّية )...( إاّل أّن األزمــة مرّشحة 
املنح  ــى  إل املتقّدمني  عــدد  يتضاعف  ولــذلــك  لالستمرار 
اجلامعّية في جامعتنا فبلغ في السنة الفائتة 2735 طالبًا 
وسوف يكونون أكثر من ذلك هذه السنة فأؤّكد لكم أّن كل 
ليرة متنحونها لصندوق املنح اجلامعّية االجتماعّية إمّنا 

تساعدون طالًبا وتكونوا مساندين لنا«. 


