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”القديس يوسف“ نظمت لقاءها السنوي مع شركائها

لقطة جامعة يتوسطها دكاش وفرنجية       الوكالة الوطنية

صدى البلد  

نظمت جامعة القديس يوسف في 
الشمال اللقاء السنوي مع شركائها 
مــن مؤسسات تــربــويــة، مصرفية، 
في  فية  ثقا و صحية   ، عية جتما إ
”الشاطئ الفضي“ في الميناء، في 
حضور رئيس جامعة المنار الوزير 
السابق سامي منقارة، رئيس الجامعة 
رئيسة  ليسوعي،  ا دكـــاش  سليم 
جمعية North Autism Center ريما 
سليمان فرنجية، نقيب المهندسين 
ماريوس بعيني، نقيب األطباء ايلي 
حبيب، رئيس غرفة الصناعة والتجارة 
في الشمال توفيق دبوسي، رئيس 
بلدية طرابلس عامر الرافعي، رئيس 
الصليب االحمر - فرع طرابلس صونيا 
قمر، كريستيان مكاري ممثال القاضي 

شكري صادر وفاعليات.
ــرة الــمــركــز  ــمــدي بــعــد كــلــمــات ل
فاديا علم الجميل بالحضور ونائب 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
البروفسور توفيق رزق ومدير دائرة 
بيار نجم ونــائــب رئيس  التوجيه 

الجامعة للشؤون االدارية وجدي نجم، 
قال دكاش: ”هذا اللقاء يشكل حدثا 
في زمن إكتشاف جديد للصداقة، 
وهو وقت لالصغاء والحوار، ويترك 
آثارا ويزيد من جرعة التفاؤل في القلب 
عندما نجد أنفسنا متضامنين في 
الرسالة والقضية نفسها، وهي رسالة 
التعليم المتميز الذي تحمله جامعة 

القديس يوسف على عاتقها“.
وتابع: ”عندما أسست الجامعة مركز 
الدروس الجامعية في لبنان الشمالي 

(CEULN) في العام ١٩٧٧، وحدها 
جامعة القديس يوسف تجرأت على 
إدخال التعليم العالي في طرابلس 
ومنطقة شمال لبنان. وأعقب ذلك ٢٠ 
جامعة أتت مع برامج جديدة ووسائل 
وطموحات كبيرة ومن بينها الجامعة 
اللبنانية التي تستعد الفتتاح مقرها 
ــد أن ألقي اللوم  الجديد، أنــا ال أري
على الجامعات التي تبيع األقساط 
الدراسية لتلبية حاجات أوجدتها 
األزمة اإلجتماعية واإلقتصادية التي 

ترزح األسر تحت وطأتها“.
وأردف: ”منذ األســاس، بقيت 
ــلــغــة الــفــرنــســيــة تــعــانــي من  ال
ضغوطات اللغة اإلنكليزية األكثر 
ــرب إلــى ســوق العمل  عملية واألق
والتجارة، األمر الذي أدى إلى تراجع 

لكي  معة  لجا ا ــى  ل إ لمنتسبين  ا
يتابعوا دراستهم باللغة الفرنسية. 
وعالوة على ذلك، ال تستطيع جامعة 
القديس يوسف التي تعتبر متطلبة 
وصعبة بالنسبة إلى بعض الشباب 
مواجهة وجهات نظر أولئك الذين 
يدافعون عن مبدأ الحصول على ما 

يريدون بأقل جهد“.

دكاش: بقيت الفرنسية 

تعاني من ضغوط 

اإلنكليزية األكثر عملية 

واألقرب إلى سوق العمل
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