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”اليسوعية“ تنظم منتدى المهن وتكرم القصار

USJ       ا عادل وعدنان القصار  عقب تكريمهما
ً
دكاش متوسط

صدى البلد  

للسنة الـ١٣ على التوالي وبرعاية 
البروفسور سليم دكــاش اليسوعي 
نظمت كلية إدارة األعمال والعلم 
اإلداري في جامعة القّديس يوسف 
لعلوم  ا حــرم  فــي  لمهن  ا منتدى 
 ٥٥ االجتماعّية، بمشاركة اكثر من 
المصرفية  لقطاعات  ا مؤسسة من 
والصناعية والتجارية واالجتماعّية. 
ــّالب الجامعة لــدى ممثلي  أودع ط
هذه الشركات اكثر ٤٠٠ بيان سيرة، 
١٠٠ منها تعود لطّالب من المراكز 

الجامعية التابعة لليسوعّية في زحلة 
وتعنايل وطرابلس وصيدا.

كما اقامت الكلية عشاًء ساهرا في 
اوتيل فينيسيا برعاية وحضور رئيس 
الجامعة ولفيف من رجــال األعمال 
يمثلون شركات لبنانّية عريقة، تكريًما 

لعادل وعدنان قّصار. 
قال دكاش: ”من دواعي سروري أن 
نلتقي كل سنة في حفل العشاء هذا 
بدعوة من عائلة كلّية إدارة األعمال 
والعلم اإلدارّي في جامعتنا، وعميدها 
طوني جبيلي وفريق منتدى المهن 
وعلى رأسه البروفسور كميل عساف. 

في الواقع، هذا اللقاء هو أكثر من 
مجّرد عشاء، إّنه حدث حقيقّي نعيشه 
في كل عام. أنتم ال تنظمون نشاطا 
أو عشاًء كسائر حفالت العشاء: إّنها 
ا  لحظة حاسمة تقولون فيها شكًر
للشركات من أجل روح الشراكة بينها 
أجل  أيضا من  ولكن  لكلّية  ا وبين 
حملة التوظيف الفّعالة التي تقومون 
بتنظيمها لما فيه خير الطالب ال سيما 
من أجل الخّريجين المتمّيزين الذين 
كلّيتنا تنشئتهم في  يتلقون في 
التمّيز من أجل خوض عالم األعمال“.

وتابع:“ال يندرج الحدث هذه السنة 
في إطار العادي أو التقليدّي، كما أّنه 
ليس في صيغة الحاضر أو الماضي 
يم شخصين  بتكر يتعلق  ألمــر  فــا
مميزين من قدامى جامعة القّديس 
يوسف، وتحديًدا من قدامى كلّية 
الحقوق في العامين ١٩٥١ و١٩٥٥. 
هما صديقان ورائــدا أعمال كبيران 
في عالم اإلدارة، والمصارف واالقتصاد 
م شخصّيات  رِّ

َ
والقانون. في كل عام، ُنك

خالل هذا العشاء السنوّي، لكن تكريم 
ل 

ّ
عدنان وعادل القّصار هذا العام يشك

ا. سوف تّتفقون معي في  حدثا نوعّيً
التأكيد أّن عادل وعدنان هما نموذج 
ا  ناجح لألخّوة وللحضور الممّيز جّدً
ة النادرة واألخالق الُمعاشة  وللكفاء

والمخَتَبرة“.

إشراك في الذاكرة
وختم: ”هدّيتي لكما هي ميدالّية 
سُتضاف إلى القائمة الطويلة للميزات 
التي تتمّتعان بها، ولكن لها طعم 
ا ألّنها تأتي من جامعة  ــّدً ممّيز ج
القّديس يــوســف، أّمــكــم المرّبية. 
نحن بذلك نريد إشراككما بذاكرتنا، 
باالحتفال هذا العام بمرور ١٤٠ سنة 
م  لعا ا فــي  لجامعة  ا تأسيس  على 
١٨٧٥. الرجاء من كــل واحــد منكما 
الحصول عليها كرمٍز للصداقة وتكريًما 
للشهادة التي عشتموها في تنظيم 
المشاريع اإلنسانّية والوحدة والتي 

قمتما بها وال تزاالن تقومان بها“.

«لحظة حاسمة تقولون 

فيها شكًرا للشركات من 

أجل روح الشراكة»
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