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وي�

اإعالن �صندوق ب�صري اجلميل 

للمنح الدرا�صية يف »الي�صوعية«

لتطبيق الربجمة وم�

النائب ندمي اجلميل خالل اطالق صندوق املنح

متحدثون في مؤمتر »تقومي النفايات« في جامعة الكسليك

دس - 

البروفسور سليم دكاش  وقــع 
اليسوعي ممثال جامعة القديس 
يـــوســـف وميـــنـــى اجلــمــيــل زكـــار 
اجلميل،  بشير  مــؤســســة  ممثلة 
روتــوكــول تــعــاون بــني اجلامعة  ب
تأسيس  على  ينص  واملــؤســســة 
»صـــنـــدوق بــشــيــر اجلــمــيــل« من 
أجل احلصول على »منحة بشير 
اجلــمــيــل«، فــي قــاعــة اجتماعات 
مبنى رئــاســة اجلــامــعــة - طريق 

الشام. 
النائب  التوقيع  حفل  وحضر 
نــدمي اجلميل والــوزيــر السابق 
ابراهيم جنار ورئيسة املؤسسة 
ومستشار  اجلــمــيــل  صـــــوالجن 
داود  الدكتور  احلريري  الرئيس 
الصايغ وفـــادي أفـــرام والدكتور 
فؤاد أبو ناضر والدكتور جورج 
فــريــحــة وفـــرنـــســـوا أبــــي صعب 
لـ«مؤسسة  الـــعـــامـــة  واألمـــيـــنـــة 
جــامــعــة الــقــديــس يــوســف« كرمل 
غـــفـــري واكـــيـــم وعــــمــــداء بعض 
الكليات في اجلامعة وحشد من 
الرئيس  ـــــاق  ورف الــشــخــصــيــات 
اجلامعة  من  ومسؤولني  الراحل 

واملؤسسة.
وألـــقـــت ميــنــى اجلــمــيــل زكار 
كــلــمــة بــاملــنــاســبــة اعــتــبــرت فيها 
توقيع  تــــاريــــخ  »اخــــتــــيــــار  أن 

البروتوكول لم يكن صدفة، فهو 
يصادف عيد ميالد بشير، كذلك 
ـــرى تــأســيــس مــؤســســة بشير  ذك
ـــم تــكــن صدفة،  اجلــمــيــل كــمــا ل
القديس  جلـــامـــعـــة  اخـــتـــيـــارنـــا 
يوسف كشريك، فعلى هذه املقاعد 
أمضى بشير أجمل أيام شبابه، 
بارزا  دورا  اجلامعة  لعبت  كما 

في تأهيله العلمي واملهني«.
واضافت:»سننطلق هذه السنة 
مبنحة جامعية واحــدة مع األمل 
للوصول الى تقدمي خمسة عشر 

منحة سنويا كمرحلة أولى«.
من جهته أشــار دكــاش إلــى أن 
»جــامــعــة الــقــديــس يــوســف قررت 
أن تستقبل في حرمها، صندوق 
للمنح  املخصصة  اجلميل  بشير 
الدراسية، ألن اجلامعة كانت لها 
مكانة خاصة في قلب الرئيس من 
الشباب،  كل  الشباب،  جهة وألن 
كانوا  منهم  املتعلمني  سيما  ال 
إليه وعــد مستقبل هذا  بالنسبة 

البلد من جهة أخرى«.
واضـــاف:» بــروح مــن الشراكة 
متت اليوم إعــادة إنشاء صندوق 
املـــوارد املالية هــذا بفضل مينى 
وزوجها روجيه اللذين استخدما 
ــــداة من  ــــه هــــدايــــا عــرســهــمــا امل
أصــدقــائــهــمــا وأهــلــهــمــا لتشكيل 

هـــذا الــصــنــدوق الــتــمــويــلــي وكل 
قــــرش يــدفــع مـــن قــبــل املؤسسة 
تدفعها جامعة  قـــرش  ســيــرافــقــه 
القديس يوسف، يجب أن نعتمد 
العدد  لدعم  املدني  املجتمع  على 
املــتــزايــد مــن املــتــقــدمــني بطلبات 
احلـــصـــول عــلــى مــنــح دراســـيـــة 
وســوف يكونون أكثر مــن 3000 
طــالــب هـــذا الـــعـــام مـــع ميزانية 
ال تــــزال تــتــطــور نــتــيــجــة األزمــــة 
ترزح  التي  واملالية  االجتماعية 

األسر حتت وطأتها«.
كما القى عميد كلية الهندسة 
فــادي جعارة شهادة مؤثرة شكر 
فــيــهــا »املــؤســســة عــلــى تقدميها 
املنحة الــتــي أتــاحــت لــه التخرج 
والتخصص فــي اخلـــارج والتي 
أوصلته الى عمادة كلية الهندسة 

في اجلامعة اليسوعية«.
ثــم وزع النائب نــدمي اجلميل 
دروعــــا تــقــديــريــة لــلــذيــن أمضوا 
فــي خدمة املؤسسة  ثالثني سنة 
وهــــــم: نـــــدى فـــرنـــيـــنـــي، جــــوزف 
توتوجني، جان بسمرجي، رفيق 
ــــادي افــــــرام، وزاهـــي  ضـــومـــط، ف
ــــدرع  ــــد تــســلــمــت ال بــســتــانــي وق
السيدة هيام بستاني، بعدها وقع 
دكـــاش ونــائــبــة رئــيــســة مؤسسة 

بشير اجلميل البروتوكول.


