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تخريج حملة الماستر في النفط والغاز في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

USJ     ا الخريجين
ً
دكاش متوسط

لــهــنــدســة في  احتفلت كــلــّيــة ا
يج  بتخر يوسف  يس  لقّد ا معة  جا
لثانية من حملة الماستر  ا الدفعة 
في النفط والغاز خالل احتفال أقيم 
في اوديتوريوم فرانسوا باسيل في 
حرم االبتكار والرياضة في بيروت،في 
لبروفسور  ا حضور رئيس الجامعة 
سليم دكاش اليسوعي وعميد الكلّية 
فادي جعارة ورئيس هيئة إدارة قطاع 
البترول وسام ذهبي والمديرة العامة 

للبترول في وزارة الطاقة والمياه أورور 
فغالي ومدير عام توتال لبنان فيليب 
امبالر وحشد من األساتذة ومسؤولي 

الجامعة وأهالي الخّريجين.

عمل ذكي ودؤوب
ـــــاش: ”كــلــمــة تهنئة  ـــال دك ق
ائــي وعزيزاتي الخّريجين 

ّ
إلــى أعــز

والخّريجات، ليس ألّنكم استحقيتم 
هذه الشهادة بعملكم الذكّي والجاّد 
ـــدؤوب ولكن ألّنــكــم كنتم على  وال
مستوى التوقعات من ِقَبل معلميكم 

ومدّربيكم وكلّيتكم“.
وتابع: ”مع ذلــك، هناك نــوٌع من 
األسف يمكننا أن نعّبر عنه بشيٍء من 
الغضب. ففي هذه القضّية، كنتم 
وما زلتم، مثلنا، مؤمنين بأّن الدولة 

خاذ القرار 
ّ
اللبنانّية كانت تّتجه إلى ات

السياسّي المناسب لبدء استخراج 
مليار برميل من النفط والغاز. نعم، 
نحن مؤمنون، أنا وأنتم، أّن الشركات 
العالمّية والمحلّية وفــرص العمل 
الجديدة سوف يتّم ايجادها بالمئات 
ء  الشباب األكفا لتلبية احتياجات 
تهم  ا قدر ر  إلظــهــا ين  لمستعّد ا و
ورغبتهم في خدمة البالد، بدًال من 

الذهاب الى الخارج“.

توازن غير مستقّر
وختم دكاش: ”رغم ذلك سنكون 
ــن أجــل  ــا مؤمنين بــالــوعــد م ــًم دائ
مستقبل أفضل. في عالٍم وبلٍد مثل 
 ، ًنــا غير مستقّر ز لبنان يعيش تــوا
هناك حالة من التأرجح بين األمل 
واليأس. أكثر من ذلك، رّبما في هذه 
األوقات التي نرزح فيها تحت وطأة 
المآسي والعنف، يميل البعض إلى 
اعلموا،  العزيمة.  اإلحباط وتثبيط 
اء، أّننا نمتلك 

ّ
أّيها األصدقاء األعــز

في داخلنا وحولنا، وسائل للنمّو في 
التفاؤل والثقة بالنفس وبالقدرات 
الذاتّية. لدينا عائالتنا وتراثنا، وقيمنا 
ومعتقداتنا. هذه ليست ثقة عمياء 

ومتعجرفة معتّدة بنفسها، ولكّنها 
ثقة حقيقّية وعميقة تأخذ في االعتبار 
واقع وجودنا، ومخاوفنا، والعالم الذي 
يحيط بنا. هناك، بالنسبة إلى كل 
واحد مّنا، أسبابه الحقيقّية لإليمان 
بنفسه وبمستقبله. هناك دائًما لبنان 
الذي يوّحدنا ويزّودنا بالموارد، لبنان 
األسرة والضيافة والصداقة والفكر، 
لبنان الحرّيات وسعادة العيش فيه“.
من جهته، وّجه جعارة نــداًء الى 
السلطات المختصة من أجل اإلسراع 
بالبدء بأعمال االستكشاف واالستثمار، 
على  يجين  لخّر ا جــل تشجيع  أ مــن 
العمل واالستثمار في لبنان وليس 
في الــخــارج. أمــا أمبالر فشّدد على 
أهــمــّيــة الــشــراكــة بين مؤّسسته 
وكلّية الهندسة في مجاالت التعليم 
والتدريب والتوظيف. في المقابل، 
أكد كل من ذهبي وفغالي أهمّية 
هذا القطاع. وألقى المتخّرج روالن أبو 
جودة قَسم التخّرج وتعهد فيه باسم 
الخّريجين أن يحافظ خالل مسيرته 
المهنّية على الشرف والنزاهة. وبعد 
توزيع الشهادات تسلم أبو جودة 
جائزة المرتبة األولــى وألقى منيف 

عويدات كلمة باسم الخّريجين.

دكاش: رغم كل شيء 

سنكون دائما مؤمنين 

بالوعد من أجل مستقبل 

أفضل
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