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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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الي�س�عّية اأقامت غداًء تكرمييًا على �سرف �سفري

االب دكاش ود. صفير يتوّسطان املشاركني في حفل الغداء التكرميي

»أوصيكم  بالقول:  كالمه  وختم 
باألحّباء جميًعا، ال بجامعتنا فقط 
بل بالتعليم العالي الذي يستحّق أّن 
ُيسّمى عالًيا. مهّمتنا ومهّمتكم هي 
احلفاظ على هــذه الثروة اللبنانّية 
التي كانت ومــا زالــت فــي أساسات 
نشأة دولــة لبنان الكبير،مًعا نعمل 
ـــروة في  ـــث مـــن أجــــل تــوفــيــر هــــذه ال
مساعدة الطاّلب احملتاجني لتمويل 
دروسهم وهم لألسف يتكاثرون سنة 
بعد سنة بفعل األزمة التي تعيشها 

بالدنا وعائالتها....«. 
ــدكــتــور صفير  مــن جــهــتــه، رّد ال
ــــى رئيس  ــهــا  ال ــي ـــه ف ـــوّج بــكــلــمــة ت
الساهرون  »أنتم  بالقول:  اجلامعة 

بحرفية وعناية على جامعة القّديس 
التربوي  ـــصـــرح  ال هــــذا  ـــوســـف،  ي
التمّيز،  بثقافة  والــالمــع  املــتــنــّوع 
تفانيكم  أحــيــي  أن  لـــي  اســمــحــوا 
وعملكم الدؤوب للحفاظ عليه معقاًل 
للفرونكوفونّية وللغة الفرنسّية في 

لبنان«.    
وعن الوضع الراهن قال صفير: 
وزمالء  كأصدقاء  معًا  »إن وجودنا 
دليل  هو  ومصرفيني  واقتصاديني 
اجِلسام  املسؤوليات  برغم  صمود 
والتي  جميًعا  عاتقنا  على  امللقاة 
والتفاؤل،  االبتسام  مــن  لــم متنعنا 
القاسم املشترك بيننا.  الــذي يبقى 
التي  »لبنانيتنا«  طبعًا  ننسى  وال 

أزمة  فــي ظــّل  تتجسد بكل معناها 
ــك نحن  ــذل ــتــي نــعــيــشــهــا. ل الــثــقــة ال
مــدعــوون أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
للحفاظ على ثقتنا بوطننا وبقدرة 
اقتصادنا على النهوض. فال ننسى 
أن قــطــاعــنــا اخلــــاص وعــلــى رأسه 
في حماية  املصرفي جنحا  القطاع 
أحلك  فــي  حتى  واللبنانيني  لبنان 

الظروف«. 
وخـــتـــم كـــالمـــه بــتــوجــيــه رسالة 
إلى احلاضرين فقال: »أدعوكم إلى 
ومستقبله،  بوطننا  الــثــقــة  تــعــزيــز 
هذه الثقة هي التي ستعطينا الدفع 
جميًعا ملواصلة املسير واجتياز هذه 

املرحلة بتفاؤل وثبات وشجاعة«. 

الــبــروفــســور سليم دّكاش  ـــام  أق
في  يوسف  القّديس  جامعة  رئيس 
بــيــروت غــــداًء تــكــرميــًيــا عــلــى شرف 
اللبنانّية  املــصــارف  جمعية  رئيس 
ــرئــيــس املـــشـــارك ملــجــلــس إدارة  وال
املصرفّية  للدراسات  العالي  املعهد 
فــي اجلــامــعــة الــيــســوعــّيــة الدكتور 
»التلييه«  مطعم  فــي  صفير،  سليم 
ــعــهــد الــتــطــبــيــقــّي ملــعــهــد إدارة  )امل
املؤّسسات في اجلامعة اليسوعّية( 
مصرفّية  شخصيات  فــيــه  شــاركــت 

وأكادميّية وإعالمّية. 
ترحيبّية  بكلمة  الــغــداء  استّهل 
لدّكاش قال فيها: »أطلب البركة لنا 
جميًعا مــن الــعــلــّي مــصــدر احلياة، 
أطلبها على هذه املائدة ومن أعّدها، 
مــع الــدعــوة لتوفير اخلــبــز للفقراء 
واملتروكني، وفي ذلك مسؤولّية تقع 

على كاهلنا«. 
ثم توّجه بالشكر إلى كل من حضر 
للمشاركة في هذا الغداء التكرميي 
لـ«شخصّية محّببة ممّيزة، الدكتور 
سليم صفير رئيس جمعّية مصارف 
رأس  على  انتخابه  ملناسبة  لبنان 
اجلمعّية، بل احتفااًل بهذه الشراكة 
ــة بــني اجلــمــعــّيــة واجلامعة  ــوّي ــق ال
وهـــي دائــمــة وســتــدوم مــنــذ اثنتني 
وخمسني سنة...أوّجه إليكم التحّية 
هذا  لتبّؤئكم  صفير  سليم  دكــتــور 
املنصب في هــذه الــظــروف الصعبة 
بل  وال  أملنا  فــإمّنــا  جميعنا،  على 
يقيننا أّنكم رجل املرحلة، إلى جانب 
األعّزاء الرؤساء السابقني للجمعّية 
ورؤساء  الكرمي  مجلسها  وأعضاء 

املؤّسسات.


