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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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�صرية
- ولد سنة 1928.

- أمتَّ دراس��ت��ه ال��ث��ان��وي��ة ف��ي م��درس��ة اآلباء 
اليسوعيني ف��ي ب��ي��روت وان��ت��س��ب بعدها بكلية 
احل��ق��وق ب��ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وذل���ك عام 
1945. تخّرج من اجلامعة بعام 1948 والتحق 
مبكتب احملامي غبريال إده ابن كميل إده أشهر 
محامي الشرق في ذل��ك الوقت وتخّصص في 
العمل باملواضيع التجارية كالشركات والضمان 
والعقود التجارية. عمل وزي���رًا ألكثر م��ن مّرة 
وذل��ك بالفترة من 1966 حتى 1998 وذل��ك في 
عّدة حكومات. ترأّس الرابطة املارونية بالتكليف 
املباشر من البطريرك نصر الله بطرس صفير. 
مّت طرح اسمه لرئاسة اجلمهورية أكثر من مّرة 
وآخ��ره��ا سنة 2007 حيث وض��ع اسمه ضمن 
األسماء التي طلب من البطريرك املاروني نصر 
الله بطرس صفير حتديدها كمرشحني توافقيني 
وذلك إلنهاء الصراع الدائر بني حتالف 14 آذار 

وقوى 8 آذار اللبنانيتني.
} الوزارات التي تولها:

- وزي������رًا ل��أن��ب��اء ووزي������رًا ل��ل��ب��رق والبريد 

والهاتف بالفترة من 6 ديسمبر 1966 حتى 8 
فبراير 1968 في حكومة الرئيس رشيد كرامي 

في عهد الرئيس شارل حلو.
- وزيرًا لإلعالم بالفترة من 25 أكتوبر 1980 
حتى 7 أكتوبر 1982 في حكومة الرئيس شفيق 

الوازن في عهد الرئيس إلياس سركيس.
- وزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم العالي 
بالفترة م��ن 31 أك��ت��وب��ر 1992 حتى 25 مايو 
1995 في حكومة الرئيس رفيق احلريري في 

عهد الرئيس إلياس الهراوي.
- وزي�����رًا للثقافة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي م��ن 25 
مايو 1995 حتى 7 نوفمبر 1996 في حكومة 
الرئيس رفيق احلريري في عهد الرئيس إلياس 

الهراوي.
- وزي����رًا ل��ل��دول��ة م��ن 7 نوفمبر 1996 حتى 
4 ديسمبر 1998 ف��ي ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س رفيق 

احلريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
} حياته األسرية:

- متزوج من يول ضومط )ي��ول إده( وله ابنة 
وأربعة أولد.
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