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لمناسبة عيد االم والطفل زار عدد 
من االطفال المصابين بالسرطان من 
جمعية ”االطفال اوال – كيدز فيرست 
لجون في مستشفى  يعا لذين  ا  ”
سيدة المعونات الجامعي - جبيل 

ً

ــم... صحيح ان الدنيا قد تكون  اراك
ظلمتهم بمرضهم انما ثمة يد امتدت 
لتساعدهم ليحبوا الحياة مجددا اعني 
يد االطباء وادارة مستشفيي اللبناني 
والمعونات جبيل ومستشفيات لبنان 
التي تعنى بهؤالء االوالد. انا ازوركم 
نتم  وا لفطر  وا لميالد  ا فــي عيدي 
تزورونني بعيد االم. ان فكرة زيارتي 
تركت اثرا كبيرا لدي كما تركت أثرا 
في قلبي“. وختمت: ”هديتي الوحيدة 
شفاء االوالد اليوم وغدا وبعده“. ثم 

عت الصلح الهدايا على االطفال.
ّ
وز

جامعة القديس يوسف تحتفل بعيد شفيعها
صدى البلد  

احتفل رئيس جامعة القديس 
يــوســف األب ســلــيــم دكـــاش 
اليسوعي يعاونه لفيف من اآلباء، 
بالذبيحة اإللهية في حرم العلوم 
والتكنولوجيا في مار روكز، لمناسبة 
عيد الــقــديــس يــوســف، شفيع 
الجامعة، بمشاركة وزيــر اإلعالم 
وليد الــداعــوق، السفير البابوي 
تشيا  كا لي  يا غبر ر  نسنيو لمو ا
وحشد من الفاعليات واألساتذة 

والطالب.
قال دكاش: ”أن نحتفي اليوم 
بهذه المؤسسات فهذا يعني، 
بالنسبة الينا، ثالثة واجبات، من 
غير أن يغيب عن بالنا المغزى الذي 
نستخلصه، أال وهو واجب العرفان 

ة  ــراء بالجميل، وواجـــب إعـــادة ق
ماضينا ليس كمتحف إنما بمثابة 
تجربة حياة والتزام، وفي نهاية 
المطاف واجب االمانة واالستمرار 
في مهمة، واالبتكار الذي يستمد 

المستقبل منه رؤياه“.
وتابع: ”ال يــزال عمل الخالص 
لــة جامعة القديس  عصب رســا
يوسف، وكلياتها الثالث المئوية، 
“ارادة 

ً
وكامل مؤسساتها“، مؤكدا

عدم الرضوخ للشدائد“.

ملكة الثقافة
وختم: ”نحن مصممون، أكثر 
من أي وقت مضى، على الصعيد 
االكــاديــمــي، أن نساهم فــي أن 
تبقى بيروت، عاصمة للبنان، إحدى 
الملكات العظيمات على شاطئ 
الثقافة،  لبحر المتوسط، ملكة  ا
أميرة تجمع وال تفرق، مثاال للعدالة 

.“
ً
ولفرح الوجود والتعلم معا

وختم: ”من أجل طالبنا ومعهم، 
ومن أجل شعبنا ومن أجل منطقتنا 
العربية، لنراهن معا على قدرة 
الــروح والعقل والقلب كي تبقى 
جامعة القديس يوسف كفيلة 
االمتياز واالخالقيات والمواطنة 
وكــي تحمل دومــا لهب الشباب 

واإليمان والرجاء“.

من االحتفال الذي تلى القداس االحتفالي في مار يوسف      الوكالة الوطنية
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