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اتحاد خريجي ”القديس يوسف“ يزيل الستار عن هويته الجديدة

صدى البلد  

في متحف ميم في حــرم كلّية 
االبتكار والرياضة، إختار رئيس اتحاد 
جمعيات خريجي جامعة القديس 
يوسف في بيروت، الرئيس شكري 
صـــادر، أن يزيل الستارعن هوّية 
االتحاد الجديدة التي تعكس بامتياز 
ــّوة المواطن في  شعاره الجديد: ق
خدمة الوطن لبنان، في حضور رئيس 
جامعة القديس يوسف، سليم دكاش 
اليسوعي، وأعضاء مجلس الجامعة 
االستراتيجي وعمدائها، باإلضافة 
إلى عدد كبير من أبرز الشخصيات 
السياسّية والدبلوماسّية ولجنة االتحاد 
التنفيذّية ورؤساء مختلف جمعيات 
خّريجي الجامعة مع حشد واسع من 

القدامى.

استراتيجة التطور
عرض الرئيس شكري صادر في 
تيجية  ا ستر ا ها  لقا أ لتي  ا لكلمة  ا
التطور الجديدة لالتحاد، كما تحدث 

عن أهدافه وشبكاته وانفتاحه على 
في  يجين  لخّر ا ت  جمعّيا مختلف 
الخارج، قبل أن يختم بعرض خطة 
د  تحا ال ا ها  سيعتمد لتي  ا لعمل  ا
العام القادم. وتتناول هذه الخطة 
بشكل أساسي تطّور القدامى على 
الصعيد المهني من خالل مجموعة من 
النشاطات بما في ذلك عقد مؤتمرات، 
واعداد لقاءات حول“ عملية استخدام 
ج  لتي ستتوَّ ا لمعلومات“  ا شبكة 

بتنظيم أحد أكبر منتديات األعمال، 
واالنخراط المهني في شهر تشرين 

األول من سنة ٢٠١٦. 
من جهته عّبر سليم إده، رئيس 
متحف ميم وأحــد مؤسسي شركة 
موريكس، عن فرحه الكبير باستقبال 
قدامى جامعة القديس يوسف في 
هذا المتحف. ثم انتقل إلى تقديم 
لتهاني التحاد جمعيات خريجي  ا
جامعة القديس يوسف على هويته 

البصرّية الجديدة ”التي ستعكس من 
دون أدنى شّك إلتزام االتحاد بمساندة 

قدامى الجامعة في لبنان والخارج“.

تغيير المجرى السياسي
ــا دكـــاش فسلط الــضــوء على  أم
المهّمة الوطنية التي يتعهد القدامى 
لفاعل  ا لقيام بها وعلى دورهـــم  ا
في تغيير مجرى الحياة السياسية 
واالجتماعّية. وذكر بأن روح جامعة 
لقديس يوسف في قلب قدامى  ا
ؤها  كا وشر فخرها  فهم  معة  لجا ا
ا ال  ــم يشكلون جـــزًء وســفــرؤهــا وه
أ من هيكلّية الجامعة إلى جانب 

ّ
يتجز

األساتذة والهيئة االدارّية والطالب. 
وأكد أن ”الجامعة التي تسعى إلى 
إنماء روح االنتماء إلى الجامعة األم 
لدى طالبها قبل مغادرتهم الجامعة 
هي دائما حاضرة لالصغاء إلى آراء 

القدامى وهواجسهم“.
بدوره قّدم ناجي بولس شرحا عن 
الهوّية البصرّية الجديدة، أما الموقع 
ح  شر فتولى  لجديد  ا ني  و إللكتر ا

مضمونه باسكال وتوات.
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