
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في العشاء الذي جمع 
، 2018تشرين األّول )أكتوبر(  13إّتحاد قدامى كلّية الصيدلة في جامعة القّديس يوسف في بيروت، في 

 في فندق "فينيسيا".

 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

كم عشاءكم السنوّي هذا ركشانأن ، Michel Scheuerكما يسّر نائب رئيس الجامعة ميشال شوير  ،يسّرني
قدامى جمعّيات  جورج سيلي، ورئيس إّتحاد من واجبي أن أحّيي رئيس نقابة صيادلة لبنان األستاذالمساء ؛ 

جامعة القّديس يوسف، األستاذ شكري صادر، والسّيدة عميدة الكلّية الدكتورة ماريان أبي فاضل، والسّيدة العميدة 
لّية الصيدلة السّيد ك جمعّية قدامى رئيسو ، Herminé Aydénianالفخرّية للكلّية الدكتورة هيرميني آيدنيان 

تلك  ة  ، وخاّص الثالثة هي أن نصافح جميع الموجودين هنا والفرحة. Krikor Sahakianيان قكريكور ساه
 لتخّرجهم ة الخامسة والعشريني للذكرى السنويّ باليوبيل الفّض  إّما الذين يحتفلون القدامى األجيال من الصيادلة 

حدث في هذا ال على تخّرجهما عام   50 لمرور الذين يحتفلون باليوبيل الذهبيّ  ا وأقدمّيةأولئك األكبر سن   وأ
 .الوقت الحاضر الذي أقمتموه على الرغم من صعوبات السنويّ 

 :ُجَمل  بضع كلمات في بضع دعوني أوّجه لكم

بادئ ذي بدء، أوّد أن أشكر رئيس لجنة الرابطة وأعضاءها على تنظيم هذا العشاء ودعم دينامّية الحياة الترابطّية 
 .ستمراراإلأوّجه تهانّي إلى الجميع وأدعوكم إلى . كما أطلقتها الّلجنة الحالّية

 دعوةلل جمعّية قدامى الكلّية أن أحّيي مبادرة أودّ . ثاني ا، ستوافقونني الرأي حين أقول إّن الشباب هم وعد المستقبل
ة الموجودين هنا معنا، كعالمة حّسية على اندماجهم في الرابط، 2018 العامة التي وّجهوها إلى شباب ُدفع

 .القدامى الكبيرة وأسرة

لتطوير  جمعّية القدامىسعى ت. شبكة قوّية وداعمة ضمن تموضعّي الذي ينجح هو الذي يثالث ا، العالم المهن
ا من أجل تنفيذ سياسة شبكات تهانينا ألّنكم تّتج. هذه الشبكات التي تضّم األجيال المختلفة إّتصال هون بعيد 

 .الجميع تخدم



ا، اعلموا أّن التضامن هو  القدامى  ت جمعّيةلقد سبق وأنشأ. لّية اإلجتماعّيةلمسؤو ا من أشكال زُمنجَ  شكل  رابع 
األستاذ شكري  مبادرةاإلّتحاد، ب تهّيأي. الذين يحتاجون إلى المساعدةمبلغ ا مالي ا لتقديم المساعدة إلى الطالب 

 سةدراستهم في مؤسّ  لتكملةمساعدة ب الذين يحتاجون إلى صادر، على إيداع مبلغ كبير من المساعدات للطاّل 
 .جامعة القّديس يوسف

لنكن أسخياء بحيث . مسؤولّية تترّتب على الجميعونتحّمل  ينتضامنم كون كذلك واجبكم أن نو يقتضي واجبنا 
ا ويرفرف في السماء  .يرتفع علم جامعة القّديس يوسف عالي ا جد 


