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تكرمي متطّوعي »عملية اليوم ال�ضابع« يف »الي�ضوعية«

البروفسور دكاش يتوّسط متطّوعي »اليوم السابع«

ن��ّظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ف���ي البرنامج 
التطّوعي في جامعة القديس يوسف »عملية اليوم 
السابع«، حفاًل تكرمييًا ملتطّوعي العملية في حرم 
ال��ع��ل��وم الطبية، ط��ري��ق ال��ش��ام، بحضور رئيس 
اجل��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور سليم دك���اش اليسوعي 
واملدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي 
ي��رق، وكبير خبراء التنمية احمللية في صندوق 
عرابي  محمد  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
وأعضاء اللجنة التوجيهية ومسؤولي اجلامعة. 

ث رئيس اجلامعة  في كلمته اإلفتتاحية حت��دّ
ع��ن أه��م��ي��ة عملية ال��ي��وم ال��س��اب��ع ف��ق��ال: »نحن 
نعلم اليوم أن العملية متكنت من جمع أكثر من 
16 هيئة ومؤسسة من جامعة القديس يوسف، 
فهو مشروع موحد جمع أكثر من 250 مشاركا 
من جامعة القديس يوسف و1000 مستفيد من 
أصدقائنا الساكنني في عكار. لقد كان برنامًجا 
تعليميا بالنسبة إلى معلمي 100 مدرسة رسمية 
وخاصة في عكار. ففيها متكنا ومتكنتم من إجناز 

الوطنية  التربية  وزارة  دع��م  بفضل  برنامجكم 
وم��دي��ره��ا ال��ن��م��وذج��ي ف���ادي ي��رق ال���ذي مينحنا 

شرف رعاية هذا احلفل«. 
وأض����اف: »ل��ق��د ك��ان��ت عملية توعية وتدريب 
للشباب في املنطقة من حيث الوعي واالستشارات 
وال��ت��ن��ش��ئ��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ م��واق��ف ب��ش��أن الصحة 
اجليدة ومضار املخدرات ومخاطر حوادث الطرق 

ونتائجها«.
وش���ّدد ي��رق على أهمية العمل التطّوعي في 
استنهاض الطالب وتأطير إسهاماتهم في خدمة 
اليوم  ال��ت��ط��ّوع��ي  العمل  »ب���ات  املجتمع، وق���ال: 
املجتمعات واستقرارها، وتزداد  ركائز  أه��م  من 
احلاجة إليه مع تعقد ظروف احلياة وتشابكها«، 
كما شكر »املسؤولني والقيمني على هذه املبادرة 

املبتدعة في ميدان العطاء والتربية«. 
وحت�����ّدث ع���راب���ي ع���ن ع���ك���ار م���ن ن�����واٍح ع���ّدة 
مشيرًا ب��األرق��ام إل��ى واق��ع املنطقة الدميوغرافي 
متوقًفا  والسياسي  واالج��ت��م��اع��ي  واجل��غ��راف��ي 

على أهمية دورها على الصعيد الوطني، وتفاقم 
احلرمان فيها على رغم مرور األيام وتغير العهود 
فقال: »وحدها جامعة القديس يوسف – من بني 
األمنية والسياسية  الظروف  أقرانها حتدت كل 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ع���ان���ت م��ن��ه��ا ال���ب���الد في 
الثمانينات ودخلت عكار عبر املدرسة اللبنانية 
1983 وحتديًدا  ال��ع��ام  ف��ي  االجتماعي  للتدريب 
لتتعامل مع احتياجات منطقة أكروم املجتمعية. 
وتوالت التدخالت، وها هي اليوم تدخل مجدًدا 
إلى عكار من بابها العريض في إطار عملية اليوم 

السابع«.   
وف��ي كلمة عضوة جلنة إرش��اد »عملية اليوم 
السابع« الدكتورة غرايس أبي رزق، التي القتها 
ليليان بركات، مت التذكير بأن احلفل هو لتكرمي 
املجهود الذي بذله الطالب خالل العام األكادميي 

في مختلف النشاطات التطّوعية.
وف���ي ن��ه��اي��ة احل��ف��ل وزع���ت ش��ه��ادات ودروع 

تكرميية على املتطّوعني.




