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احتفل  لكان  ُيرزق   
ً
حّيا اليوم  بشير 

عيد  فرح  فرحتين:  بمناسبتين  معنا 
مساعدات  تقديم  وفرح  الـ68  ميالده 
الذي  وهو  المنحة،  ون 

ّ
يستحق ب 

ّ
لطال

كلّية  قدامى  قائمة  في  اسمه  ُيدَرج 
قائاًل:  وتابع  الجامعة«.  في  الحقوق 
السّيدة   

ً
وخصوصا بشير  »مؤّسسة 

يمنى، ابنة الشيخ بشير الجمّيل، أعربا 

تقليٍد  إحياء  إعادة  في  رغبتهما  عن 
قديم كان أعطى نتائجه الجّيدة على 
مّر الزمن: في جامعة القّديس يوسف، 
مؤّسسة  من   

ً
طالبا  76 مساعدة  تّمت 

لألقساط  كامل  تسديد  مع  بشير 
الدراسّية  السنة  من  ابتداًء  الدراسّية 

الثانية«.
قائاًل:  الجامعة  رئيس  وختم 

إعادة  اليوم  تّمت  الشراكة  من  »بروح 
هذا،  المالّية  الموارد  صندوق  إنشاء 
اللذين  روجيه  وزوجها  يمنى  بفضل 
استخدما هدايا عرسهما المهداة من 
هذا  لتشكيل  وأهلهما  أصدقائهما 
ع 

َ
 قرش ُيدف

ّ
الصندوق التمويلّي، وكل

 تدفعها 
ٌ

من المؤّسسة سيرافقه قرش
أن  يجب  يوسف.  القّديس  جامعة 

لدعم  المدنّي  المجتمع  على  نعتمد 
العدد المتزايد من المتقّدمين بطلبات 
وسوف  دراسّية  منح  على  الحصول 
يكونون أكثر من 3000 طالب هذا العام 
مع ميزانّية ال تزال تتطّور نتيجة األزمة 
األسر  ترزح  التي  والمالّية  االجتماعّية 

تحت وطأتها«.

فادي جعارة
كما ألقى عميد كلّية الهندسة فادي 
فيها  شكر  رة 

ّ
مؤث شهادة  جعارة 

المؤّسسة على تقديمها المنحة التي 
في  والتخّصص  التخّرج  له  أتاحت 
الخارج، والتي أوصلته إلى عمادة كلّية 
اليسوعية.  الجامعة  في  الهندسة 
وأنهى قائاًل: »إغتالوا الجسد ولكّن روح 

بشير وقضية بشير باقية«.

كرمل غفري واكيم
واكيم  غفري  كرمل  السّيدة  وكانت 
بالحضور،  فيها  رّحبت  كلمة  ألقت  قد 
دعم  في  المشاركة  يريد  َمن  وَدَعت 
بالجامعة  االتصال  إلى  الصندوق  هذا 
على الرقم 01421151 أو بمؤسسة بشير 
ع 

ّ
وز ثّم   ،01610452 الرقم  على  الجمّيل 

تقديرية   
ً
دروعا الجمّيل  نديم  النائب 

خدمة  في  سنة   30 أمضوا  للذين 
المؤّسسة.

سليم  البروفسور  األب  ع 
ّ
وق ثّم 

دكاش رئيس الجامعة ونائبة رئيسة 
السيدة يمنى  الجمّيل  مؤسسة بشير 
وشرب  البروتوكول،  ار 

ّ
زك الجمّيل 

الجميع نخب المناسبة.

»بشير  مؤسسة  رئيسة  حضور  في 
الجمّيل  صوالنج  السيدة  الجمّيل 
لفيف  وأمام  الجمّيل،  نديم  والنائب 
السياسية  والشخصيات  الوزراء  من 
السّيدة  ألقت  والفكرية،  واإلعالمية 
بالمناسبة  كلمة  ار 

ّ
زك الجمّيل  يمنى 

تاريخ توقيع  اختيار  أّن  اعتبرت فيها 
فهو  صدفة،  يكن  »لم  البروتوكول: 
يصادف يوم عيد ميالد بشير، كذلك 
»بشير  مؤّسسة  تأسيس  ذكرى 
الجمّيل«. كما لم يكن صدفة اختيارنا 
كشريك،  يوسف  القديس  لجامعة 
فعلى هذه المقاعد أمضى بشير أجمل 
 
ً
دورا الجامعة  لعبت  كما  شبابه،  أيام 

 في تأهيله العلمي والمهني«.
ً
بارزا

الحرب  بت 
ّ
تطل »لقد  وتابعت: 

السلم  زمن  لكّن  مقاومة،  أساليب 
يمكننا  كيف  آخر:   

ً
منطقا ب 

ّ
يتطل

في  الصمود،  على  الشباب  مساعدة 
أوقات عصيبة كتلك التي نمّر بها، مع 
التدريب  على  الحصول  تحديد هدف 
للنجاح  الضامن  الجّيد  األكاديمي 
الشخصي  الصعيد  على  واالزدهار 
على  األكيد  اإليجابي  وانعكاسهما 

الصعيد الوطني«.

: »لذا، فإّن المؤسسة 
ً
وختمت قائلة

الهادفة  سياستها  استئناف  تعتزم 
ب 

ّ
الطال إلى  المساعدات  تقديم  الى 

مالّية  صعوبات  من  يعانون  الذين 
عبر منح جامعّية. القرار لم يكن وليد 
األمس، إذ إّن المؤّسسة ومنذ نشأتها 
حتى  المنح  مئات  توزيع  الى  عمدت 
بمنحة  السنة  هذه  سننطلق  تاريخه. 
الوصول  في  األمل  مع  واحدة  جامعّية 
كمرحلة   

ً
سنويا منحة   15 تقديم  الى 

أولى. وبالمناسبة، ندعو جميع أصدقاء 
صندوق  تعزيز  في  للمشاركة  بشير 
المنح هذا، ألنه شكل آخر من أشكال 
 
ً
الصمود... كما صمدتم وقاومتم سابقا

الى جانب بشير«.
الجمّيل  يمنى  أّن  ذكره  والجدير 
ار أطلقا فكرة إنشاء 

ّ
وزوجها روجيه زك

تقديم  عبر  الجمّيل  بشير  صندوق 
ماها بمناسبة 

ّ
جميع الهدايا التي تسل

هذا  بتمويل  للمباشرة  زواجهما 
الصندوق.

اش
ّ
سليم دك

سليم  البروفسور  ألقى  جهته،  من 
اش كلمة أشار فيها إلى أّن »جامعة 

ّ
دك

تستقبل  أن  قّررت  يوسف  القّديس 
الجمّيل«  »بشير  صندوق  حرمها  في 
ألّن  الدراسّية،  للمنح  ص  المخصَّ
في  خاّصة  مكانة  لها  كانت  الجامعة 
الشباب،  وألّن  جهة  من  الرئيس  قلب 
مين 

ّ
المتعل سّيما  ال  هم، 

ّ
كل الشباب 

منهم كانوا بالنسبة إليه وعد مستقبل 
كان  فلو  أخرى.  جهة  من  البلد  هذا 

إطالق »صندوق بشير الجميّل« 
للِمنح الدراسيّة في اليسوعية

وّقع البروفسور سليم دّكاش اليسوعي 
ممثاًل جامعة القّديس يوسف والسّيدة 

يمنى الجمّيل زّكار ممثلًة مؤّسسة 
بشير الجمّيل، بروتوكوَل تعاون 

بين الجامعة والمؤسسة ينّص على 
تأسيس »صندوق بشير الجمّيل« 

من أجل الحصول على »منحة بشير 
الجمّيل«، في قاعة اجتماعات مبنى 

رئاسة الجامعة.

تّمت مساعدة 76 
طالبًا من مؤّسسة 

بشير مع تسديد كامل 
لألقساط الدراسيّة

سليم دّكاش ويمنى الجمّيل


