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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 

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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�شندوق ِمنح طالبّية باإ�شم مارون �شّما�س

البروفسور دّكاش وشّماس خالل توقيع البروتوكول

وّقع رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم 
دّكاش ورئيس ومدير »بيريتك« مارون شّماس بروتوكوال 
لتأسيس صندوق منح لطالب كلية إدارة األعمال والعلم 
واملدرسة  الهندسة  وكلية  ال��ص��ي��دل��ة،  وكلية  اإلداري، 

اللبنانية للتدريب االجتماعي.
ي��ن��ص ال��ب��روت��وك��ول ع��ل��ى أن يحمل ال��ص��ن��دوق إسم 
»م����ارون ش���ّم���اس«، وس��ُت��خ��ّص��ص امل��ن��ح ل��ل��ط��الب الذين 

ميلكون مشاريع ريادية تعالج مشكالت اجتماعية.
كرمل   Fondation USJ�ل لعامة  األمينة  وحت��ّدث��ت 
غفري واكيم عن صندوق املنح ال��ذي ينضم إلى »جائزة 
مارون شّماس للتمّيز« كونهما من املشاريع التي »حتمل 
العزيز وال��ذي��ن عقدوا  األم��ل للشباب املؤمنني بلبناننا 
العزم على العيش هنا ومواجهة األنواء واألم��واج مهما 

اشتدت«.
واعتبر دّك��اش أّن إسم »م��ارون شّماس« لطاملا ارتبط 
ولكنه  واالقتصادية  والتجارية  الصناعية  بالنشاطات 
أهم  ب�»بيريتيك«  مرتبطا  أساسي،  وبشكل  دائما،  يبقى 

إجن��ازات شماس املتعددة فبيريتيك جتسد املقاومة من 
خالل املرونة«.

وشرح أّن »االنتفاضة الوطنية عّلمتنا أن نتحرك ونقوم 
بأفعال، وأنت اليوم عن طريق صندوق املنح قمت بفعل 
يعبر عن تعلقك بقيم اجلامعة التي حتتفل بعيدها ال�145

والتي تتابع رسالتها معتمدة على أصدقائها وشركائها 
خلدمة شباب الوطن والوقوف إلى جانبهم«.

من جهته، قال شّماس: »من املهم اليوم أن نعطي األمل 
للناس، ليس للمحتاجني فحسب، بل للجميع. وقد أثبتت 
»بيريتيك« أّنها هيكل أساسي لريادة األعمال في لبنان. إن 

الدول التي متنحنا التمويل تتمتع بحوكمة جدية«.
وطالب مجلس جامعة القديس يوسف أن يعزله إذا 
ما أخفق في التزاماته، وق��ال: »ألننا في »بيريتيك« منلك 
هيكلية تعطي نتائج للبنان وللخارج، وذلك بفضل فريق 

عمل موهوب يجب احملافظة عليه«.
وبعد توقيع البروتوكول قّدم دّكاش إلى شّماس كتاب 
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