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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 
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جامعات
} كّرمت جامعة سيدة اللويزة 
فرع الشمال، طابها املتفوقني في 
ح���رم اجل��ام��ع��ة ف��ي ب��رس��ا، وشمل 
ال��ت��ك��رمي أق���س���ام ك��ل��ي��ات��ه��ا كافة: 
والعلوم  االع��م��ال  إدارة  الهندسة، 
ال��ع��م��ارة والفنون  اإلق��ت��ص��ادي��ة، 
الطبيعية  ال���ع���ل���وم  اجل���م���ي���ل���ة، 
والتطبيقية، اإلنسانيات، والصحة 
والعلوم التمريضية، برعاية مدير 
اجلامعة في الشمال األب فرنسوا 
ح���ض���ور مسؤولي  وف�����ي  ع���ق���ل، 
واجتماعية،  ث��ق��اف��ي��ة  ج��م��ع��ي��ات 
وممثلني عن بنك بيبلوس والهيئة 
والوظيفية  والتعليمية  اإلداري����ة 
وال���ط���ال���ب���ي���ة ف����ي اجل���ام���ع���ة مع 

أهاليهم.
} أعلن املركز املهني للوساطة 
للوكالة  اإلق���ل���ي���م���ي���ة  واإلدارة 
اجلامعية للفرنكوفونية في الشرق 
األوس��ط في بيان اليوم، ان��ه »نظم 
في  لليونسكو  اإلقليمي  واملكتب 
الشرق األوسط املسابقة اجلامعية 
حول الوساطة للسنة الثالثة على 
التوالي وذل��ك بالشراكة مع وكالة 
 .GIZ-ZFD ال���دول���ي  ال��ت��ع��اون 
وف�����ازت ج��ام��ع��ة ال�����روح القدس- 
حواط،  بإيلينا  ممثلة  الكسليك 
ك���ارن احل���اج ول��ي��ا ل��ي��ون واملدربة 
ب��ول شيحا ب��اجل��ائ��زة األول���ى في 
الفرنسية،  باللغة  امل��ب��اراة  إط���ار 
اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  ف����ازت  ف��ي��م��ا 
ممثلة بجنى عبدالله باسيل ونيلي 
واملدربة  فغالي  وأل��ون��درا  عقيقي 
برناديت رحيم باجلائزة األولى في 

إطار املباراة باللغة العربية«.
اجلميلة  الفنون  كلية  دع��ت   {
وال��ع��م��ارة - ال��ف��رع ال���راب���ع، الى 
 2019 املفتوحة  االب����واب  أنشطة 
بعنوان »تطلعات ابداعية«، برعاية 
فؤاد  اللبنالنية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س 
اي����وب، ع��ن��د ال��س��ادس��ة والنصف 

مساء اليوم اجلمعة.
} وّق��������ع رئ����ي����س اجل���ام���ع���ة 
أيوب  ف��ؤاد  البروفسور  اللبنانية 
رئيسة جامعة  مع  تعاون  اتفاقية 
 North-Caucasus Federal
آلينا  البروفسورة    university
الفيتسكاي، وتنص االتفاقية على 
دعم تبادل الطاب واألساتذة ودعم 
امل��ش��اري��ع البحثية امل��ش��ت��رك��ة في 
مختلف املجاالت العلمية التي تهم 

الطرفني.
} أعلنت جمعية حنا حلود أنها 
»وبعد انطاقها بشكل رسمي، قد 
وقعت مع جامعة القديس يوسف 
مذكرة تفاهم الطاق صندوق حنا 
حلود للمنح الدراسية، خال حفل 
جرى في اجلامعة - طريق الشام. 
وأوضحت اجلمعية أن »هذه املنح 
الدعم  تقدمي  ف��ي  تساهم  اجلزئية 
االصرار  يشاركون  الذين  للطاب 
والقيم التي حتلى بها حنا حلود 
ليبقى لهم الدافع واحلماسة للتعلم 
وللمساهمة في مسيرتهم التعلمية 

متاما كما فعل حنا«.
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