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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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تخريج 250 طالبًا من »الي�شوعية«

نسناس يلقي كلمته امام اخلريجني

احتفلت جامعة القديس يوسف بتخريج 250 طالبًا 
وطــالــبــة مــن كــلــيــات الــعــلــوم الــســيــاســيــة واالقتصادية 
ــوق ومــعــهــد الــتــأمــن فــي مـــار روكـــز وكـــان ضيف  واحلــق
الــشــرف رئــيــس مجلس ادارة- مــديــر عــام اكــســا الشرق 
واالجتماعي  ــتــصــادي  االق املــجــلــس  االوســــط  ورئيس 
باملتخرجن  كلمة  القى  الــذي  نسناس،  روجيه  السابق 
وسلمهم مع رئيس اجلامعة االب سليم دكــاش شهادات 

التخرج.
وقال دكاش: »نحتفل بالتخّرج هذا املساء بـ59 طالبا 
في كلية احلقوق و84 من خريجي كلية االقتصاد و45 من 
خريجي معهد العلوم السياسّية و17 من اخلريجن من 
املعهد العالي لعلوم التأمن«، مضيفًا: »إّن هذه الشهادة 
في احلقوق وفي االقتصاد والعلوم السياسّية والتأمن 
ــد خــاصــة مسؤولّيتكم  ــؤّك ُتــعــلــي مــن شـــأن اجلــامــعــة وت
ــة، واجلــامــعــة حتافظ  ــة واجلــمــاعــّي ــردّي ــف الشخصية ال
على هــذا املستوى الراقي ألننا نريد املساهمة في بناء 
االجتماعية  والضائقة  أســاســي،  فالتضامن  املجتمع، 

ــك، والتربية  واالقــتــصــادّيــة التي نعيشها تشهد على ذل
والصحة من املواضيع األساسّية التي يجب معاجلتها 

إضافة إلى موضوع النفايات.
د.  االقتصادية   العلوم  عميد  قبل  مــن  ترحيب  وبعد 
جوزف  اجلميل، أكد نسناس في انه ال يوجد فصل  بن 
املهنة وخدمة املجتمع، داعيًا املتخرجن للمشاركة في 
انشاء برنامج  تنمية وطني من اجل تعيز  ثقافة املواطنة 
وبناء احلالة املدنية حيث يشكل التعليم نقطة  االنطاق 
لهذا املــشــروع مــركــزا« على ثــاث ركــائــز: حرية التعليم، 
العاقة بن التعليم وســوق العمل والتقدم االجتماعي، 
تــعــزيــز دور املــــرأة فــي احلــيــاة االقــتــصــاديــة والوطنية 
من خال إتاحة الفرصة لها للمشاركة بنشاط في دورة 

اإلنتاج في الباد.
وكانت كلمات لرئيس رابطة  قدامى كليات احلقوق  
وممثلة  احللبي،  عباس  القاضي  والعلوم  السياسية 
اخلرجن نــور فاخر، ثم جــرى توزيع شهادات  التخرج 

على الطاب، وقدم دكاش هدية تذكارية  لنسناس.  
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