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اإلتقى طالب »الي�سوعية» الناجحني باملباراة اإىل »البوليتكنيك»

التطور بالربامج التعليمية
ملالقاة
ب
خ
ن
ال
إىل
ا
بحاجة
لبنان
عون:
َ
ُ
ّ

ك ّرم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون الطالب االربعةِ :رند
احلاج وإيليا عازار وهادي احلاج
ً
الهندسة
والياس خلوف من كلية
( )ESIBالـــتـــابـــعـــة للجامعة
الــيــســوعــيــة فـــي بـــيـــروت ،الذين
ً
ً
تفوقوا فــي مــبــاراة الــدخــول الى
جامعة البوليتكنيك الفرنسية
في
،Ecolepolytechnique
ـجــل في
بـــاريـــس ،فــي ســابــقــة تــسـ ّ
َ
واالكادميي.
تاريخ لبنان التربوي
ً
والتقى الرئيس عــون الطالب
االربـــعـــة فـــي قــصــر بــعــبــدا قبيل
ـــى فــرنــســا ،بحضور
ســفــرهــم الـ ُ
رئــيــس جــامــعــة الــيــسـ ًـوعــيــة االب
البروفسور سليم دكــاش يرافقه
عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة الدكتور

فادي جعاره ومدير قسم املرحلة
ً
ــدكـــتـــور مــــروان
الــتــحــضــيــريــة الـ
بروش.
وش ـ ّدد االب دكــاش على اهمية
هـــذا الــتــفــوق املــمــيــز الـــذي حققه
الـــطـــالب االربـــعـــة ًبــإســم لبنان،
ً
مــقــدمــا ايـــاه الـــى الــرئــيــس عون،
«تأكيدا على ان النبوغ اللبناني
مستمر» ،مؤكد ًا على اهمية «ايفاء
التعليم العالي ح ّقه في لبنان».
ً
ً
ً
اجلمهورية عنايته
لرئيس
ً
وشكر ً
واهتمامه بالتفوق اللبناني في
مختلف ميادين العطاء.
ثـــم حتــــ ّدث الـــدكـــتـــور جعاره،
فأبرز اهمية النجاح الــذي حققه
الــطــالب االربـــعـــة ،املــنــتــمــن الى
جــامــعــة واحـــــدة« ،بــوصــفــه امرا

فريدا يحصل للمرة االولــى على
مستوى الــشــرق االوســـط وليس
فقط في لبنان» ،واعتبر االجناز
«فــــخــــرا لـــلـــبـــنـــان» حـ ًــيـــث للمرة
االولــــى كــذلــك تــنــجــح فــيــه طالبة
مــن لبنان بامتحان ًالــدخــول الى
هــذه اجلامعة الفرنسية ،فتكون
بذلك الطالبة احلــاج هــي االولى
بتحقيق هذا االجناز بهدف تأكيد
دور املرأة اللبنانية وحضورها»،
مشددا على «انه وفقا ملا نردد في
نشيدنا الوطني :سيفنا والقلم،
فلقد س ّلمتهم كلية الهندسة القلم،
امـــل ٍان تس ّلمهم اجلامعة
عــلــى ٍ
الــفــرنــســيــة ،وهـــي مبــثــابــة كلية
حربية سيف املعرفة ،ليستخدموا
اقــالمــهــم والــســيــوف فـــي سبيل

ً
وليس اي وطن آخر».
خدمة لبنان
ور َّد عــــون بــكــلــمــة هــنــأ فيها
الــطــالب االربـــعـــة عــلــى تفوقهم،
واجلــامــعــة الــيــســوعــيــة عــلــى ما
مت اجنـ ًــــازه فـــي كــلــيــة الهندسة
التابعة لها« ،ألنه يبرز مرة جديدة
ً
املستوى التعليمي الذي مي ّيزها
وهو متواصل لبلوغ القمم».
وأمـــــل أن ً تــســتــمــر اجلامعة
الــيــســوعــيــة وســـائـــر اجلامعات
الــلــبــنــانــيــة فـــي بـــلـــوغ التفوق،
«فلبنان بحاجة الى النخب ملالقاة
ســرعــة الــتــطــور وتــقــدم البرامج
التعليمية االكادميية ،وال بد من
نكون س ّباقن في هــذا املجال
أن
ً
لتقدمي ابداعات جديدة وابتكارات
متق ّدمة».

