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اأوغا�سابيان �سارك يف «اأم�سية التط ّوع»
وزار �سيدات معنفات يف مركز «اأبعاد»

الوزير أوغاسابيان متوسط ًا املتطوعني في اليسوعية
نظمت دائرة احلياة الطاب ّية في جامعة القديس
التطوع» في حرم العلوم
يوسف في بيروت «أمسية
ّ
والتكنولوجيا ،م��ار روك��ز ،برعاية وحضور وزير
الدولة لشؤون امل��رأة في حكومة تصريف األعمال
ج��ان أوغ��اس��اب��ي��ان ورئ��ي��س اجل��ام��ع��ة البروفسور
اليسوعي ومنسقة ال��دائ��رة اآلنسة
سليم دكّ ���اش
ّ
غلوريا عبدو واملرشد العام للجامعة األب جاد شبلي
اليسوعي واملدير املساعد لدائرة الرياضة مارون
ّ
ومنسقة عمل ّية ال��ي��وم ال��س��اب��ع الدكتورة
خ���وري
َّ
غرايس أبي رزق.
ون��وه ال��وزي��ر أوغ��اس��اب��ي��ان بالقيم التي تسعى
اجلامعة إلى ترسيخها وهي قيم إنسانية ترتكز على
إرس��اء احلرية وال��ع��دال��ة» ،مضيف ًا« :إن وطننا مير
في مرحلة صعبة جدا حافلة بالتحديات ومشوبة
بالتوتر ،إمنا يبقى األمل بتخطي هذه املرحلة بقوة
اإلن��س��ان اللبناني ،ه��ذا اإلن��س��ان ال��ذي جتسدونه
في هذا احلفل اليوم الذي يضم خيرة من الشابات
والشبان الذين ميثلون ثروة لبنان احلقيقية القائمة
على العلم واملعرفة والتنوع ال على اخلافات التي
يتم تسليط الضوء عليها ألهداف سياسية وآنية».
«مجتمعا
من جهته ،اعتبر البروفسور دكّ اش أن
ً
ومتطوعني هو مجتمع با حضارة
تطوع
من دون
ّ
ّ
ُّ
نعتز بحضارتنا ،حضارة
إنسان ّية! ونحن في لبنان
التضامن ،ألنّ في قرانا وبلداتنا ،كان هنالك عادة
حميدة هي حضارة التعاون بني األه��ل واجليران
فرد لوحده أن يقوم به» ،مضيف ًا
إلجناز ما ال يستطيع ٌ
�ي هو امل���وارد البشر ّية
«إنّ رأس��م��ال لبنان األس��اس� ّ

املث ّقفة جامعي ًا».
واش����ارت ع��ب��دو ال��ى أن «م��ا ي��زي��د على  %19من
ط ّ
يتطوعون داخل اجلامعة
اب اجلامعة اليسوع ّية
ّ
متطوعو النوادي وبرنامج
وخارجها ،ومن بينهم
ّ
عمل ّية اليوم السابع والرياضة والهيئات الطاب ّية
وامل��ن��دوب��ني األك��ادمي��ي��ني والعمل ال��رع��وي ودائرة
احلياة الطاب ّية».
{ في سياق اخر ،ومبناسبة اختتام حملة الستة
عشر يوما ملناهضة العنف ضد النساء ،قام الوزير
أوغاسابيان بزيارة تضامنية إلى أحد مراكز منظمة
«أب��ع��اد» التي تؤمن اإلي���واء اآلم��ن امل��وق��ت للنساء
املعنفات واملعرضات للخطر ،واستمع من السيدات
امل���وج���ودات ف��ي ال����دار إل���ى «م��ع��ان��ات��ه��ن وظ���روف
عيشهن» ،كما اطلع على «ال��ب��رام��ج التي يشاركن
فيها بهدف متكينهن» ،وش��ارك في تقدمي شهادات
للواتي أنهني دورات متكني مهنية هدفت إلى «تلقني
ال��س��ي��دات م���ه���ارات األش���غ���ال ال��ي��دوي��ة والتطريز
وإنتاج احللويات ما يفسح أمامهن فرصة حتقيق
اإلستقالية املادية واملعنوية ليتابعن مسيرتهن في
حياة كرمية خالية من العنف».
{ وف��ي إط���ار أس��ب��وع ح��ق��وق اإلن��س��ان ،يشارك
الوزير أوغاسابيان في حلقة نقاش حول محاربة
العنف ضد النساء ،تنظمها كلية العلوم السياسية
في جامعة القديس يوسف والسفارة الكندية في
لبنان ،وذل���ك ف��ي ح��رم اإلب��ت��ك��ار وال��ري��اض��ة التابع
للجامعة اليسوعية طريق الشام  -بلوك  - Bالطابق
اخلامس ،في التاسعة من صباح اليوم اخلميس.

