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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 

16221العدد    2021- 10-20األربعاء 

دكا�س: ممنوع اأن يتك اأحد 

اجلامعة الأ�سباب مالية

البروفسور دكاش متوّسطًا احلضور

�سيدا - ثريا ح�سن زعيت:

زار رئ��ي��س جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف البرفسور 
األب سليم دك���اش، ملناسبة ب��داي��ة ال��ع��ام الامعي 
2021-2022، احلرم الامعي لفرع لبنان النوبي 
في البرامية- صيدا.  وعقد لقاء مع الطالب امللتحقني 
بكلياته لهذا العام كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية 
إدارة األعمال وكلية الداب والعلوم اإلنسانية، في 
حضور عميد كلية الهندسة البرفسور وسيم رفائيل 
وعميد كلية العلوم البرفسور ريشار مارون ومديرة 
الفرع الدكتورة دينا صيداني وجمع من األساتذة 

واالداريني واملوظفني في الفرع.
وأش��ارت املديرة الدكتورة دينا صيداني الى أن 
القديس  التربوية واألك��ادمي��ي��ة لامعة  »ال��رس��ال��ة 
يوسف حتمل 3 أه��داف أساسية تتميز بها هي: ان 
يتخرج الطالب فيها وهو يتقن ثالث لغات ما يجعل 
من طالب اليسوعية طالبا عامليا وميكنه من السفر 
والعمل والتأقلم أينما كان، ان الامعة اليسوعية 
تسعى دائ��م��ا للتميز ول��ألف��ض��ل ل��ط��الب��ه��ا، تسعى 

الامعة اليسوعية لتخرج مواطنا مسؤوال«.
وبعد كلمات لكل من عميد كلية الهندسة وعميد 
كلية العلوم وعدد من األساتذة، ألقى رئيس الامعة 
كلمة ق���ال ف��ي��ه��ا: »مم��ن��وع أن ي��ت��رك أح���د الامعة 
ألسباب مالية، ف��إذا ك��ان ق��ادرا على القيام بواجب 
التعلم واإلكتساب في الامعة سيبقى معنا وعلينا 

نحن كجامعة ان نؤمن له الالزم«.
بعد ذل��ك، اطلع البرفسور دك��اش برفقة املديرة 
صيداني واألساتذة على ناذج من بعض األنشطة 
الالمنهجية ل��ل��ط��الب وال��ت��ي ي��ت��م اإلع����داد ل��ه��ا في 

الامعة الى جانب البرنامج األكادميي.
*ف���ي س��ي��اق اخ���ر، وب��ح��ض��ور رئ��ي��س الامعة، 
وعميد كلّية الهندسة البروفسور وسيم رفاييل، تقام 
طاولة مستديرة يجيب خاللها رجل األعمال كارلوس 
غصن على أسئلة طاّلب جامعة القّديس يوسف في 
ب��ي��روت، ك��ل��ّي��ة ال��ه��ن��دس��ة، وذل���ك ي���وم اخل��م��ي��س 28 
الاري بني الرابعة والنصف بعد الظهر والسادسة 
م���س���اء، ف���ي م��س��رح ج���ان دوك���ري���ي���ه، ح���رم العلوم 

والتكنولوجيا – مار روكز –الدكوانة.  
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