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اإطالق املرحلة الأوىل 

USJ Verte من م�سروع
أطلقت كرسي التربية على املواطنة البيئية والتنمية 
املستدامة ملؤسسة »ديــان« في جامعة القديس يوسف، 
املــرحــلــة األولـــى مــن مــشــروع »USJ verte«، املتعلقة 
بــإدارة فرز النفايات في اجلامعة، برعاية وزير البيئة 
طارق اخلطيب ممثال بالدكتور جوزف األسمر، وحضور 
اليسوعي،  دكــاش  سليم  البروفسور  اجلامعة  رئيس 
مدير  فاضل،  ديانا  »ديـــان«  ورئيسة مؤسسة  مؤسسة 
الكرسي الدكتور فادي احلاج، ومسؤولة دائرة احلياة 

الطالبية في اجلامعة غلوريا عبدو ومهتمني.
البروفسور  شكرت  أن  بعد  االفتتاحية  كلمتها  فــي 
دكاش على إعطائه »الضوء األخضر« إلطالق املشروع 
البيئية، حتدثت  املواطنة  ثقافة  بنشر  الــذي سيساهم 
ديانا فاضل عن »عزم احلكومة على إنشاء محارق حلل 
احلل  هــذا  »استعمال  أن  واعتبرت  النفايات«،  مشكلة 
وضرورة  أهمية  أكثر  النفايات  فــرز  ثقافة  مــن  يجعل 
ملحة، إذ يجب عــدم حــرق أي علبة كــرتــون أو زجاجة 
أدوات  أو  بطارية  أو  بالستيكية  أو  معدنية  علبة  أو 
الكترونية، كذلك يجب تفادي وصول أي من هذه املواد 

إلى آالت املوت تلك«.
من جهته، أشار البروفسور سليم دكاش في كلمته إلى 
»ثالثة مستويات تسترعي انتباهنا في هذا املشروع. 
املستوى األول يتعلق بضرورة أن جتد الهيئات احمللية 

أفضل السبل ملعاجلة النفايات، وذلك حتت سقف اخلير 
الثقافة  بنشر  فيتعلق  الــثــانــي  املــســتــوى  ــا  ــعــام...أم ال
على  والعمل  اجلامعة  مؤسسات  مختلف  في  البيئية 
إنشاء بنية حتتية حتترم البيئة في األحـــرام. ويبقى 
املستوى الثالث الناجت عن قدرة اجلامعة على أن تكون 

القدوة في مجتمعها«.
ــادي احلــاج شرحا للمرحلة  ــّدم الدكتور ف بـــدوره، ق
األولى من املشروع املتعلقة بفرز النفايات، فأشار إلى 
»توزيع مستوعبات للفرز على مختلف األحرام، لدراسة 
حجم ونــوع ما يجمع فيها من مخلفات. كما سيصار 
خالل العام األكادميي 2017-2018 إلى إطالق حمالت 
واملوظفني«،  الــطــالب  ــى  إل موجهة  الــفــرز  على  توعية 

وحتدث عن املراحل املستقبلية للمشروع.
وأشارت غلوريا عبدو إلى أن »دائرة احلياة الطالبية 
في اجلامعة ستتولى حمالت التوعية على الفرز، كما 
أجمل  كمسابقة  بيئية  نــشــاطــات  على  ستشرف  أنــهــا 
ديكور من نفايات أعيد تدويرها، وحملة احلد من تبذير 
الطعام، وبيع أو استبدال أغــراض لم يعد املوظف أو 

الطالب بحاجة إليها ونشاطات أخرى«.
وبعد عرض فيلم قصير عن ثقافة فرز النفايات، جال 
املشاركة  واألنــديــة  اجلمعيات  منصات  على  احلضور 

باملشروع.




