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تخريج الدفعة الثانية من حملة
املاستر يف النفط والغاز يف اليسوعية
احتفلت ّ
كلية الهندسة في جامعة
ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف بتخريج الدفعة
الثانية من حملة الماستر في النفط
وال �غ��از ف��ي ح��رم اإلب�ت�ك��ار وال��ري��اض��ة
في بيروت.
وق��ال رئيس الجامعة البروفسور
ّ
دك� � � ��اش" :ه� �ن ��اك ن � � ٌ
�وع م��ن
س �ل �ي��م
ّ
األس� � � ��ف ي �م �ك �ن �ن��ا أن ن� �ع ��ب ��ر ع �ن��ه
�يء م� ��ن ال� �غ� �ض ��ب .ف �ف ��ي ه ��ذه
ب � �ش� � ٍ
ال �ق �ض� ّ�ي��ة ،ك�ن�ت��م وم ��ا ّ زل �ت��م ،مثلنا،
مؤمنين ّ
بأن الدولة الل ّ
بنانية كانت
ّ
ّ
السياسي
ت� ّ�ت�ج��ه إل��ى ات �خ��اذ ال �ق��رار
ال �م �ن��اس��ب ل� �ب ��دء اس� �ت� �خ ��راج م�ل�ي��ار
برميل من النفط والغاز .نعم ،نحن
م��ؤم �ن��ون ،أن��ا وأن �ت��مّ ،أن ال�ش��رك��ات

ال�ع��ال�م� ّ�ي��ة وال�م�ح�ل� ّ�ي��ة وف ��رص العمل
ال�ج��دي��دة س�ي�ت� ّ�م إي�ج��اده��ا بالمئات
ل�ت�ل�ب�ي��ة ح ��اج ��ات ال �ش �ب��اب األك �ف��اء
وال �م �س �ت �ع� ّ�دي��ن إلظ� �ه ��ار ق��درات �ه��م
ورغبتهم في خدمة البادً ،
بدال من
الذهاب إلى الخارج".
وختم" :ومع ذلك ،سنكون دائماً
مؤمنين بالوعد م��ن أج��ل مستقبل
أف�ض��ل .ف��ي ً ع��ال� ٍ�م وب�ل� ٍ�د مثل لبنان
يعيش ت��وازن��ا غ�ي��ر م�س�ت�ق� ّ�ر ،هناك
ٌ
حالة من التأرجح بين األمل واليأس.
أكثر من ذلكّ ،ربما في هذه األوقات
التي نرزح فيها تحت وطأة المآسي
والعنف ،يميل البعض إلى اإلحباط
وتثبيط العزيمة".

م��ن ج �ه �ت��هّ ،
وج� ��ه ع�م�ي��د ال�ك�ل� ّ�ي��ة
ال�ب��روف�س��ور ف ��ادي ج �ع��ارة ن � ً
�داء إل��ى
السلطات من أجل التعجيل بالبدء
ب��أع�م��ال االس�ت�ك�ش��اف واالس�ت�ث�م��ار،
لتشجيع ال�م�ت�خ� ّ�رج�ي��ن ع�ل��ى العمل
واالس �ت �ث �م��ار ف��ي ل�ب�ن��ان ول �ي��س في
ال� �خ ��ارج .أم ��ا ال �م��دي��ر ال �ع��ام ل�ت��وت��ال
ل�ب�ن��ان ف�ي�ل�ي��ب أم �ب��ار ف �ش� ّ�دد على
أهمية الشركة بين ّ
مؤسسته ّ
ّ
وكلية
ال �ه �ن��دس��ة ف ��ي م � �ج ��االت ال�ت�ع�ل�ي�ّ�م
وال�ت��دري��ب والتوظيف .وش� ّ�دد كل
من رئيس هيئة إدارة قطاع البترول
وسام ذهبي والمديرة العامة للبترول
في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي
على ّ
أهمية هذا القطاع.

