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طالب يف القديس يوسف يشاركون
يف نشاطات دعم ًا للتالمذة السوريين الالجئين

طالب العلوم السياسية في اليسوعية في المركز في الشمال.

ّ
حل عيد الربيع في مركز اإلحسان
للتربية الذي تتولى جمعية "إغاثة
ومصالحة من أجل سوريا" تمويله
في سهل عكار .فقد قامت مجموعة
م ��ن األوالد ال �س��وري �ي��ن ال��الج�ئ�ي��ن
ف��ي ل�ب �ن��ان ب�ج�م�ل��ة م��ن ال�ن�ش��اط��ات
شملت التمثيل المسرحي واألداء
ال �م��وس �ي �ق��ي ب ��إش ��راف م�ت�ط��وع�ي��ن
ف ��ي ج�م�ع�ي��ة ""Decostamine
السورية ،إضافة إلى ألعاب تربوية
وترفيهية أقامها طالب من جامعة
ال �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف .وس �ي �ت��م ب�ي��ع
األع�م��ال الحرفية ف��ي معرض يقام
في جبيل في أيار المقبل.
وت�ط��وع م��ا ي�ق��ارب  15طالبًا من
معهد العلوم السياسية في جامعة
القديس يوسف بغية المساهمة
خ� ��الل ال �ح �ف��ل ف ��ي ه� ��ذه األل� �ع ��اب.

وقام الطالب بإنشاء مكتبة صغيرة
ت �ت��أل��ف م ��ن ح ��وال ��ى  500ك �ت��اب
تبرع بها الطالب أو أص��دق��اء لهم،
ً
فضال عن كتب تقدمت بها جمعية
"إغ��اث��ة ومصالحة" ك��ي يفيد منها
األوالد في المركز التربوي.
وأش � ��ارت م��دي��رة م�ع�ه��د ال�ع�ل��وم
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � ��دك� � �ت � ��ورة ك� � ��ارول
ال �ش��رب��ات��ي إل� ��ى أن �ه ��ا ت �ع ��ول ع�ل��ى
ال �ش �ب �ي �ب��ة ك� ��ي ت �س ��اه ��م ف� ��ي ب �ن��اء
الوطن.
وقال مدير الفرع الدولي لجمعية
"إغاثة ومصالحة" التي استحدثت
ه ��ذا ال �م��رك��ز ف��ري��دي��رك ب��وك��رن إن
"ال��وض��ع ط ��ارئ ل�ل�غ��اي��ة ك ��ون أكثر
م��ن ث��الث��ة أرب ��اع األوالد السوريين
ال��الج �ئ �ي��ن ف��ي ل �ب �ن��ان ل��م يلتحقوا
بمدرسة بعد".

وأش � � ��ار م ��دي ��ر ال� �م ��رك ��ز ال �ش �ي��خ
ع�ب��ده إل��ى أن�ه��م "ق��ام��وا بالتحضير
ل �ه��ذه ال�ح�ف�ل��ة خ ��الل  15ي��وم��ًا من
أج��ل ال�ب��ره�ن��ة للجميع ب��أن األوالد
ال �س��وري �ي��ن ي�م�ك�ن�ه��م أن ي�ت��أل�ق��وا
ف ��ي ال� �ظ ��روف ك �ل �ه��ا .ف�ن�ح��ن ن�ق��وم
باستبدال الدموع بابتسامة".
وت� �خ� �ل� �ل ��ت ال � �ح � �ف ��ل ن� �ش ��اط ��ات
م � �ت � �ن� ��وع� ��ة ،ك� ��ال � �غ � �ن� ��اء وال � ��رق � ��ص
وت ��أدي ��ة ع ��رض م �س��رح��ي .وأل �ق��ت
ه �ي ��ام ق �ص �ي��دة أه��دت �ه��ا ل��وال��ده��ا
ال � � � � ��ذي ف � �ق� ��دت� ��ه خ � � � ��الل م � �ع� ��ارك
ال�ق�ص�ي��ر .وك��ان��ت ه�ي��ام م��ن أوائ��ل
ال ��ذي ��ن اس �ت �ض��اف �ه��م ال �م��رك��ز ف��ي
ب��رن��ام �ج��ه ال �ت��رب��وي ب �ع��دم��ا أج��ري��ت
ل �ه��ا وب �م �س��اع��دة ج �م �ع �ي��ة "إغ ��اث ��ة
ومصالحة" عملية جراحية لذراعها
التي أصيبت بقذيفة.

