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حقوقيو اليسوعية يكرمون الحلبي
جامعته كما  الــوزارة  كسبار: سيعطي 
اإلنهيارات ووقــ  إنــجــازات  الحلبي: 

كرمت لجنة متخرجي كلية الحقوق والعلوم السياسية 
واالقتصادية يف جامعة القديس يوسف اليسوعية رئيسها 
القايض عباس الحلبي ملناسبة تعيينه وزيراً للرتبية الوطنية. 
le Maillon فأقامت عىل رشفه حفل عشــاء يف مطعــم
االرشفية. ويف املناسبة القى املحامي نا كسبار، عضو 
الهيئة االدارية كلمة الهيئة، كا القى الوزير الحلبي كلمة  
تم عىل اثرها تقديم درع تكرميي سلمه اياه رئيس الجامعة 
اليسوعية االب الدكتور سليم دكا واعضاء الهيئة االدارية.

{ كسبار {

وقال املحامي كســبار يوم ُعني معايل الشــي عباس 
الحلبي وزيراً للرتبية كتبت ما مفــاده ليت جميع الوزراء 
يكونون مثله. معايل رئيس جمعية متخرجي كلية الحقوق 
يف الجامعة اليسوعية يجمع بني العلم والثقافة. وهاتان 
الصفتان مهمتان حيث يقول ساحة املفتي مالك الشعار ان 
ء والثقافة هي معرفة  ء عن ال العلم هو معرفة كل 
ء. كا يتمتع بصفــات املحبة واالعتدال  ء عن كل 
باالضافة اىل النزاهة والشفافية. وهاتان الصفتان سوف 
تســاعدان وزارته عىل تلقي املســاعدات ملا يوحي إسمه 

وصيته وتاريخه وطريقة عمله من ثقة واحرتام.
اضــاف نعم... لــو كان معظم املســؤولني، ولن نقول 
جميعهم... مثل معايل الوزير الحلبي، لرأينا املحبة وااللفة 
والتســامح والعطاء والتطور واالزدهار يف جميع ارجاء 
الوطن. وملا سمعنا املقاربات التحريضية واملقاربات املضادة، 

واملناقشات السخيفة والخطابات الرنانة الفارغة.
كلنا امل بأن معاليه ســوف يضع اللِّبنة االوىل  وتابع 
ِ من الطني املشوي الذي يّبنى  واللِّبنة االوىل هي واحدة اللّ
به يف مســرة االلف ميل يف وزارة الرتبية التي تعترب اهم 
وزارة يف لبنان، لالنطالق بها ضمن حملة تطويرية شاملة 
بعيداً عن الروتني االداري ان لجهة الربامج وتطويرها متاشياً 
مع متطلبات العــرص، او لجهة الهيكلية االدارية والعالقة 
مع املؤسسات.نشــكر الله بأنه وصل اىل مركز يستطيع 
ان يعطي فيه مثلا اعطى من جهد واعال خر لجامعتنا 

وطالبنا والذي يشكر عليه.
وختم  ألف مبارك معايل الوزير لك ولنا ولجامعة القديس 
يوسف. اليسوعية وللوطن. وبالتوفيق والنجاح والتألق بإذن 

الله.

{ الحلبي {

كا القــى الوزير عباس الحلبي كلمة شــدد فيها عىل 
الروابــط العائلية التي تجمعه بالخريجــني من الجامعة 
اليسوعية. وتكلم عن إنجازات جمعية الخريجني قائال انه 

ا بطيف املحبة يبسط عىل اجتاعاتها. كان يشعر دا
واضاف ســوف اتكلم كفرد منكم وليس كوزير. الرتبية 
هي االساس. وعندما دخلت وجدت عدة جهات داخل املبنى. 
واكتشفت كم ان االحداث قد القت بثقلها عىل االدارات يف 
 . الدولة. ان وزارة الرتبية هي اهم وزارة كا قال اخي نا
ومنذ اليوم االول عرفت انني اســتطيع القيام باالنجازات 
الكبرة ولكن عىل االقل وقف االنهيــارات. مفهوم الدولة 
داخل الوزارة غائــب. لدي مهمة اعادة قيام الدولة يف هذه 
الوزارة ومن يعمل معي يشــهد كيف نعمل. كانت مهمتي 
تكسر الحواجز بني الناس يف ادارة النزاعات وحلها. ونحن 
عىل الطريق الصحيــح للوصول اىل هذه الغاية. اما املهمة 

االخرى التي قمنا بها فهي عودة التالميذ اىل املدارس.
بعد كلمة الحلبي، قدم رئيــس الجامعة دكا واعضاء 
الهيئة االدارية درعاً تكرمياً له متمنني له النجاح يف مهمته 

يف الوزارة.


