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األب دكاش يفتتح العام الجامعي في حرم فرع الجنوب: 
ممنوع أن يترك أحد الجامعة ألسباب مالية

الربوفسور  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  زار 
األب سليم دكاش، ملناســبة بداية العام الجامعي 
2021-2022، الحرم الجامعي لفرع لبنان الجنوبي 
يف الربامية - صيدا. وعقد لقاء مع الطالب امللتحقني 
بكلياتــه لهذا العام: كلية الهندســة، كلية العلوم، 
كلية إدارة األعمال وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
يف حضور عميد كلية الهندســة الربوفسور وسيم 
ريشــار  الربوفســور  العلوم  كلية  وعميد  رفائيل 
مارون ومديرة الفرع الدكتورة دينا صيداني وجمع 

من األساتذة واالداريني واملوظفني يف الفرع.
اللبناني وكلمة  الوطني  اللقاء بالنشيد  استهل 
ترحيب مــن املديرة الدكتورة دينــا صيداني التي 
أعربت عن ســعادتها باللقاء الحضوري األول بعد 
ســنتني من التعلم عن بعد، لم تســمح خاللهما 
الظروف بعقد مثل هــذا اللقاء بني رئيس الجامعة 

وطالب فرع الجنوب.
وبعد كلمــات لكل من عميد كلية الهندســة 
وعميــد كلية العلــوم وعدد من األســاتذة، ألقى 
رئيس الجامعة اليســوعية كلمة من أبرز ما فيها: 
"يهمنــا أال تبقى هذه الجامعة صغرية وان تصبح 

كبرية، وبالفعل من خالل وجود كلية العلوم وكلية 
الهندسة تشعر ان فرع الجنوب يتطور أكثر فأكثر 
ويأخذ مكانه يف هذه املنطقة، ونحن نشــتغل عىل 

هذا األساس وســندخل اختصاصات وماستريات 
جديدة يف فرع الجنوب )...(. 

وتابع قائالً: "هناك كلمة سحرية نستعملها 

اليوم كثرياً، هي كلمــة التضامن، خاصة يف هذه 
الظروف الصعبــة ويف ظل األزمــة االقتصادية 
واملالية وارتفاع ســعر رصف الــدوالر الذي بات 
يســتنزفنا ويســتنزف جيوبنا )...( ونعرف أننا 
كل يوم مع تدهور سعر اللرية نخرس من القدرة 
الرشائية وقــدرة البقاء يف هذا الوطن ولذا نقول: 
ممنوع أن يرتك أحد الجامعة ألسباب مالية، فإذا 
كان قادراً عىل القيام بواجب التعلم واإلكتســاب 
يف الجامعة ســيبقى معنا وعلينا نحن كجامعة 
ان نؤمن له الالزم. نحن جيــل الرجاء، وممنوع 
ان نحبــط وان نعيش اليــأس، وأن نقول اّن كّل 
يشء انتهى أو "مــا هذا الوطن؟! وان نحكي عن 
لبنان بشكل ســيئ. ال... كلنا للوطن للعال للعلم. 
البداية ويجب ان تبقى يف اذهاننا  أنشــدناها يف 
وضمائرنا وان ندافع عن وطننا ونعيش املواطنية 

بأبعادها كلها".
بعد ذلك، اطلع الربفسور دكاش برفقة املديرة 
صيداني واألســاتذة عىل نماذج من بعض األنشطة 
الالمنهجية للطالب والتي يتم اإلعداد لها يف الجامعة 

اىل جانب الربنامج األكاديمي.
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