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الع�ساء ال�سنوي لدعم �سندوق املنح اجلامعية يف «الي�سوعية»

�سيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

رعى رئيس «اجلامعة اليسوعية»
البرفسور األب سليم دكاش اليسوعي
العشاء السنوي لـــ»رابــطــة خريجي
اجلامعة» فــي لبنان اجلنوبي لدعم
صندوق املنح اجلامعية لطالب حرم
لبنان اجلنوبي الــذي مت اطــالقــه في
مــركــز اجلــنــوب مبـــبـــادرة مــن جعان
غفري ليضاف الى املنح املوجودة في
املركز وفي اجلامعة ،وذلك في «مطعم
املختار» – جنسنايا ،بحضور النواب
بــهــيــة احلـــريـــري ،الــدكــتــور ميشال
موسى وعلي عسيران وفاعليات .
وكان في استقبالهم عن اجلامعة
رئــيــســهــا الـــبـــرفـــســـور األب سليم
دكاش ومديرة مركز لبنان اجلنوبي
الـــدكـــتـــورة ديــنــا صــيــدانــي واســـرة
املركز .وعن اخلريجني :رئيس «احتاد
جمعيات خريجي جامعة القديس
يوسف» الدكتور كريستيان مكاري،
وصــاحــب مـــبـــادرة اطــــالق صندوق
املــنــح اجلــديــد خــريــج اليسوعية –
اجلنوب رجل األعمال سجعان غفري
ورئيس «رابطة خريجي مركز لبنان
اجلنوبي» هاني بيضاوي والهيئة
االداريـــــة لــلــرابــطــة وحــشــد كبير من
اخلريجني واملدعوين.
بــعــد النشيد الــوطــنــي اللبناني
ونــشــيــد الــيــســوعــيــة ،وتــرحــيــب من
عــريــف احلــفــل فـــادي يــوســف حتدث
مــــكــــاري ،فـــأكـــد عـــلـــى مـــــدى تعمق
وانـــصـــهـــار اجلــامــعــة فـــي املناطق
اللبنانية وفي لبنان ككل .وقال :أولى
بشائره هذه املبادرة التي بدأت منذ
سنة في ميشيغان في اميركا حتى
وصــلــت الــــى صــيــدا وهــــي مبادرة
سجعان غفري ،احد قدامى خريجي
اليسوعية وخــريــج مــركــز اجلنوب
والـــذي مبــبــادرة منه اطلق صندوق
مــنــح لــطــالب املـــركـــز فـــي اجلنوب،
وال يسعنا اال ان نثني على جهوده

جانب من املشاركني في عشاء «رابطة خريجي اجلامعة اليسوعية»
ونــشــجــع الــقــدامــى الــذيــن يقومون
مببادرات كهذه.
{ وحتـــــــــدث رئـــــيـــــس «رابـــــطـــــة
خــريــجــي اجلــامــعــة الــيــســوعــيــة» في
اجلنوب هاني بيضاوي فأشار الى
أن «اجلــمــعــيــة تــأســســت مــنــذ سنتني
ونـــصـــف الـــســـنـــة ،وكــــانــــت الهيئة
املــؤســســة بــرئــاســة الــدكــتــورة صفية
سنبل ومعها املجموعة التي عملت
وتــعــبــت حــتــى تبصر هـــذه اجلمعية
النور».
{ والـــــقـــــت مـــــديـــــرة اجلـــامـــعـــة
الــيــســوعــيــة – فـــرع لــبــنــان اجلنوبي
الــــدكــــتــــورة ديـــنـــا صـــيـــدانـــي كلمة
اعــلــنــت فــيــهــا عـــن اطـــــالق شهادات
اخــتــصــاصــات جـــديـــدة متــاشــي ـ ًا مع
الــتــطــور واالســـتـــشـــراف األكادميي
والثقافي لفرع اجلامعة في اجلنوب
وتــلــبــيــة إلحــتــيــاجــات ســـوق العمل
فــي املنطقة ،فقالت« :بــاإلضــافــة إلى
اختصاصات إدارة االعــمــال ،وعلوم
احلــــيــــاة واألرض ،اخـــتـــصـــاص:

الـــكـــيـــمـــيـــاء احلــــيــــويــــة ،واآلداب
الفرنسية ،أطلقنا منذ الــعــام 2017
اإلجــازة التعليمية ،على أن نبدأ في
العام الدراسي  2020-2019تدريس
مــقــررات السنتني االولــــى والثانية
املعتمدة فــي كلية الهندسة (املعهد
الــعــالــي للهندسة فــي بـــيـــروت) إلى
جانب الدبلوم اجلامعي فــي الوخز
باإلبر».
{ وحتــــــدث صـــاحـــب املــــبــــادرة
ســجــعــان غــفــري الـــذي رأى أن «هذا
اللقاء هــو مبثابة االنــطــالقــة األولى
ملـــشـــروع دعــــم صـــنـــدوق طــــالب فرع
اجلنوب ..انطلقت الفكرة سنة .2017
وفي  2018وقعت برتوكول مع األب
ســلــيــم دكـــــاش وهــــو هــــدف املليون
دوالر ،معلن ًا انه حتى اآلن هناك في
صندوقنا  200الف دوالر .وباملقابل
اجلامعة اليسوعية حتت ادارة ابونا
دكاش قدموا  200الف دوالر فأصبح
لــديــنــا  400الــــف دوالر والـــتـــي من
فائدتها كل سنة نعلم بعض الطالب

احملتاجني .وبذلك نكون لليوم حققنا
من حلمنا  %20وال يزال هناك .»%80
{ وألقى البرفسور دكــاش كلمة
استهلها بتحية الى صيدا واجلنوب
وأحباء وأصدقاء وقدامى متخ ّرجي
اجلامعة والى حضور احلفل ،فقال:
أصبح هذا الصندوق يق ّدم أكثر من
منحة مستح ّقة لطالبات وطـ ّ
الب من
اجلامعة في صيدا مع العلم أنّ عدد
املستفيدين مــن املــنــح االجتماع ّية
كــكــل عــلــى مــســتــوى كـــل اجلامعة
هـــو بـــحـــدود  4000طــالــب وبلغت
ميزان ّيتها أكثر مــن عشرين مليون
دوالر أمــيــركــي الــســنــة الــفــائــتــة ،أي
املع ّدل العام للمنحة الفرد ّية هو أكثر
من  50باملئة من القسط السنوي في
حني أنّ  47باملئة من طالب اجلامعة
فــي صــيــدا يستفيدون مــن برنامج
املنح السنوي.
بعد ذلك قدم األب دكاش ميدالية
االستحقاق بإسم رئــاســة اجلامعة
اليسوعية الى سجعان غفري.

