
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

11
3895العدد    2015-10-23 الجمعة   

”اليسوعية“ تخرج دفعة جديدة من الوسطاء

صدى البلد  

USJ     الوسطاء الخريجون يتوسطهم دكاش

أقــام المركز المهني للوساطة 
التابع لجامعة القّديس يوسف حفل 
تخّرج للدفعة الثامنة من الوسطاء 
تابعوا دورات في بيروت وطرابلس، 
بحضور رئيس الجامعة سليم دكاش 
اليسوعي ورئيس جامعة الحكمة 
األب خليل شلفون ومديرة المركز 
جوانا هــواري بورجيلي وحشد من 

األهل واألصدقاء.

خدمة اللبنانيين وتنوعهم
 توّجه دكاش الى ٥٢ وسيطا من 
بيروت و١٥ من طرابلس معتبرا ”أن 
الوسيط هو صاحب رسالة وهو عامل 
مؤثر في التغيير االجتماعي، ألن 
بلدنا وحتى البلدان المجاورة بحاجة 

إليكم وإلــى خبراتكم ونصائحكم 
وتوجيهاتكم“. كما ذكر دكاش أن 
فريقا مؤلفا من الطّالب الوسطاء عمر 
كرم وميسا خطار وساندرا جحشان 
شاركوا في المسابقة العالمّية لحل 

النزاعات في فيينا وفازوا ضد المانيا. 
واعتبر دكاش ”أن مركز الوساطة 
باسم جامعة  ناطق حقيقي  هــو 
القّديس يوسف ورسالتها في خدمة 

اللبنانيين وتنوعهم“.
 بدورها، توجهت بورجيلي الى 
الطّالب: ”مع حصولكم على شهادة 
الوساطة ستصبحون قادرين على 
إبراز قدراتكم ومعارفكم وتقنياتكم. 
خالل التدريب أخذتم دور طرف في 
النزاع ووسيط ومراقب ومفاوض. 
لكن أدعوكم الى الصبر وتــرك ما 
تعلمتموه يتجذر فيكم“. كما أعلنت 
مديرة المركز عن انتقاله من حرم 
العلوم الطبّية الى مقر جديد في 
حرم العلوم االجتماعّية في شارع 

هوفالن“.
 

حل المشاكل الصغيرة
أما كلمة وسطاء بيروت فألقاها 
لـــذي اعتبر أن من  ا كــريــم منّير 

واجب الطالب الوسيط أن ”يوّحد 
ما قد تم تدميره وأن يسمع من ال 
يسمعهم أحد وأن يعلم اإلصغاء 
لمن لم يتعودوا عليه وأن يصالح 
من لم يعرفوا يوما أن يتصالحوا“. 
فيما ألقت رندة زريق بــارود كلمة 
باسم طّالب طرابلس أكدت فيها أن 
”الوساطة كانت خير مساعد لها من 
أجل حل المشاكل الصغيرة والتي، 
في حال تراكمها، تنتهي بتدمير 

الحياة اليومّية وجعلها ال تطاق“. 
بعد تــوزيــع الــشــهــادات سل

دكاش كًال من الطّالب الوسطاء عمر 
كرم وميسا خطار وساندرا جحشان 
والمدربتين نورما عاقوري ولميس 
ـــ١٤٠  نصر، ميداليات الــذكــرى ال
لتأسيس جامعة القّديس يوسف 
لمسابقة  ا فــوزهــم فــي  لمناسبة 
العالمّية لحل النزاعات في فيينا. 
واختتم الحفل بافتتاح المقر الجديد 

للمركز المهني للوساطة.

«واجب الطالب الوسيط 

أن يوحد ما قد تم 

تدميره وأن يسمع 

من ال يسمعهم أحد»
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