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زمكحل رئيسC للمجلس االقتصادي
واالجتماعي للفرانكوفونية العالمية 

 انُتخب رئيس االتحاد الدويل لرجال وسيدات األعامل 
يف  األعامل  إدارة  كلية  وعميد   MIDEL اللبنانيني 
زمكحل  فؤاد  الدكتور   USJ يوسف  القديس  جامعة 
رئيساً للمجلس االقتصادي واالجتامعي التابع للوكالة 
الجامعية الفرانكوفونية العاملية AUF، خالل إجتامعه 
باريس.  الفرنسية  العاصمة  يف  إنعقد  الذي  األخري 
 ١٠٠٧ ،AUF الفرانكوفونية الجامعية  الوكالة  وتضّم 
بحث  ومراكز  جامعية،  وشبكات  وكليات  جامعات 
علمي فرانكوفونية يف اكرث من ١١٩ دولة يف العامل. وقد 
تأسست منذ ٦٠ عاماً، وهي واحدة من أكرب جمعيات 
مؤسسات التعليم العايل والبحث يف العامل. وهي أيضاً 
الجمعية  والبحث يف  العايل  للتعليم  األسايس  املحرّك 
 .Sommet de la Francophonie الفرانكوفونية 
يف هذا السياق، تُنّفذ الوكالة الجامعية الفرانكوفونية 
إتخذها  التي  القرارات  إختصاصها،  مجال  يف   ،AUF
مؤمتر رؤساء دول وحكومات البلدان الفرانكوفونية. 
شخصيات  واالجتامعي  االقتصادي  مجلسها  ويضمُّ 
القارات  مُتثل  عاملية،  إقتصادية وسياسية ذي سمعة 
الخمس يف العامل، ومن مهامتها تقديم إرشادات حول 
 Ecosystème واالبتكاري  الريادي  النظام  إنفتاح 

وخلق فرص عمل للخريجني، وأيضاً الرتكيز عىل القضايا 
االجتامعية الدولية. بعد انتخابه، شكر زمكحل أعضاء 
املجلس االقتصادي واالجتامعي عىل ثقتهم ودعمهم، 
الرئيسية لواليته، والتي ستكون من  وحّدد الخطوط 
أولوياتها «مساعدة الشباب عىل خلق أماكن لهم يف 
عن  البحث  من  بدالً  الجديد  اإلقتصادي  العامل  هذا 
الوظائف الشاغرة، والتي ستكون نادرة بشكل متزايد 
يف ظل التغريات واعادة الهيكلية الدولية». وقال «إننا 
نتجه نحو عامل اقتصادي واجتامعي جديد، مع تغرّيات 
جميع  ويف  املستويات،  جميع  عىل  كبرية  بُنيوية 
القطاعات. وسيكون من واجبنا وأولوياتنا التكّيف مع 
هذا العرص الجديد، من أجل إنشاء الجسور والتآزر 
املثمر بني املدارس والجامعات والرشكات، وأيضاً بغية 
تأسيس قنوات االتصال املبارشة بني الطالب واملعلمني 
وقادة األعامل، يف سبيل تحضري ومواكبة رواد األعامل 
وتوجيههم بشكل صحيح يف املستقبل لُيصبحوا رّواد 

االقتصاد الجديد».
يف النهاية نهنئ اللبنانيني بهذا االنجاز العاملي ونزيد 
ان صديقنا دكتور زمكحل اثبت بجدارة انه أهل لهذا 

املنصب.
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