
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

كثيرون ممن ال يجرؤون على قولها في 
المأل يؤمنون بأن الجميل ”مش رح يطلع 

بإيدو شي“ من خارج السلطة.

مزاٌج خاص يحكم ”الكتائب”... 
4110العدد    2016- 07-16 السبت لكسب المزاج العام!

جولة على مرافق ومشاريع
والحقا، تفقد السنيورة، يرافقه السعودي، مرفأ الصيادين 

وسوق بيع السمك، واطلع على أوضاع القطاع والسوق 
والعاملين فيهما، بحضور رئيسة المرفأ ميريام سليمان.
وانتقال إلى معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في 

سينيق، وعقدا اجتماعا مع المهندس المشرف من قبل شركة 
IBC المشغلة للمعمل سامي بيضاوي، قبل أن يقوما برفقته 

بجولة تفقدية على خطوط الفرز والمعالجة في المعمل.

 في العلوم والتكنولوجيا
ً
”القّديس يوسف“ خّرجت ٤٦٤ طالبا

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس بتخريج 
طّالب حرم العلوم والتكنولوجيا في 
باحة الحرم في مار روكز، في حضور 
رئيس الجامعة البروفسور سليم 
ــاش اليسوعي وضيف الشرف 

ّ
دك

ء  غــر وعمدا لمهندس حبيب دا ا
ت وجمع من األساتذة وأهالي 

ّ
الكليا

الطّالب.

ميزة أساسية
اش الى الطّالب قائال: 

ّ
توّجه دك

مــن جامعة  الشهادة  ”إكتساب 
القّديس يوسف هو حصيلة سنواٍت 
من المواظبة والمثابرة على العمل، 
ــٍت مضى،  ولكّنه أكثر مــن أي وق
ثمرة تنشئة الفكر والقلب، والذكاء 
واإلرادة. أكتفي بميزة واحدة لهذه 
التنشئة التربوّية: جامعة القّديس 
م 

ّ
يوسف كانت وال تزال مكاًنا تعل

ر، أي أن يعرف 
ّ
فيه الطالب أن يفك

ويفهم، ويعلم ويمّيز ويحكم على 
األمور“.

اء، 
ّ
وأضاف: ” أّيها األصدقاء األعز

ستالحظون على شهادتكم وجود 
ِتب عليه اسم جامعة 

ُ
ختٍم ذهبّي ك

القّديس يوسف. هــذا يعني أّن 
شهادتكم تحمل قيمة كبيرة، قيمة 
ُمضافة، ال يستطيع أحد أن يأخذها 
منكم. هــذا يعني أّن هــذا الختم 
المغموس بالذهب اكتسبتموه بعرق 
الجبين وبما هو األثمن فيكم، وهما 
الذكاء والثقة. هذا يعني أّن جامعة 

usj     ا الخريجين والخريجات
ً
دكاش متوسط

د، برمز الذهب، 
ّ
القّديس يوسف تؤك

على كفاحكم من أجل العلم والتمّيز 
ج  وِّ

ُ
وأّن كفاحكم الذي هو كفاحها ت

لنصر. إحتفظوا بهذه  وا لنجاح  با
الرغبة الثمينة في مواصلة العلم 
م، احتفظوا بشعلة انتمائكم 

ّ
والتعل

إلى أّمكم المربّية، جامعة القّديس 
يوسف، مّتقدة، وأينما ستكونون، 
ــا بشغفكم للعائلة  احتفظوا دوًم

ولبنان الحرّيات والتعايش“.

نجاح واندماج
أما داغر فقال: ”غادرت لبنان الى 
الواليات المتحدة منذ ٤٠ سنة. منكم 
لبنان ومنكم من  من سيبقى في 
سيغادر. (...) ال يهم مدى نجاحكم 
أو اندماجكم في بلدكم الجديد، ألنه 
سيبقى هناك مكان واحد يمكنكم 
أن تعتبروه بيتكم وتنتمون اليه. 

 أن 
ً
إنه لبنان. إنه تحدٍّ لنا جميعا

نحافظ على هذا البلد الرائع وأن 
نتخطى اختالفاتنا من أجل أوالدنا 

كي يتمكنوا من العيش هنا“.

جودة البرامج
وتابع: ”أعــرف جامعة القّديس 
 ومدى جودة برامجها 

ً
يوسف جيدا

األكــاديــمــّيــة والمستوى العالي 
 ما يلزم للنجاح 

ّ
لطّالبها. لديكم كل

من  بسرعة  يتغّير  لــم  لــعــا ) ا . . . )
 بثورة تكنولوجّية 

ً
حولكم مدفوعا

غير مسبوقة. كيف سيبدو العالم 
بعد ٤٠ سنة؟ كيف سيبدو لبنان؟ 
الجواب الحقيقي هو سؤال سأوجهه 
إليكم: كيف تريدون أن يبدو العالم 
بعد هذه المدة؟ كيف تريدون أن 
يبدو لبنان؟ يمكنكم أن تكونوا من 
يحّدد المستقبل. ولكي تنجحوا في 

ذلك أقترح عليكم خمس خطوات: 
ا، أن تبنوا  أن تمتلكوا حلًما كبيًر
صداقات أينما وجدتم وأن تنشئوا 
فرق عمل حولكم، وأّال تستسلموا قط 
وأّال تخافوا الفشل، أن تعملوا بجهد، 
 دقيقة من 

ّ
 أن كل

ً
وأن تعتبروا اخيرا

حياتكم هي هبة“.
من جهته دعــا رئيس جمعّية 
قدامى كلّية الهندسة عصام الحج، 
إلــى ”الــوحــدة مــن أجــل أن نصبح 
كقدامى، وفي عيد جمعيتنا الـ ٩٢، 
قّوة مواطنّية في خدمة لبنان“، وأعلن 
أن الجمعّية ”تعمل من أجل خلق 
عالقات بين الجامعة وسوق العمل، 
ألن انفتاح الشركات والجامعات 
على بعضها البعض يخلق فرص 

عمل جديدة“.

صناعات غذائية
وبعدما تلى خمسة طّالب، باسم 
جميع المتخّرجين، قسًما تعهدوا 
لمهنية  ا بواجباتهم  م  لقيا ا فيه 
ـــاش 

ّ
ــم دك

ّ
ـــزاهـــة، ســل ــشــرف ون ب

الشهادات إلى ٤٦٤ طالًبا تخّرجوا 
من الكلّيات والمعاهد اآلتية: معهد 
الهندسة العالي في بيروت، معهد 
الهندسة الزراعّية العالي لدول البحر 
المتوسط؛ معهد هندسة الصناعات 
الغذائّية العالي؛ المعهد الوطني 
كلّية  ؛  تّية لمعلوما ا و لالتصاالت 
العلوم ومن معهد إدارة الشركات. 
بعد ذلك وزعت جوائز على الحائزين 
المراتب األولى من مختلف المعاهد 
م عــدٌد من 

ّ
 ُسل

ً
والكلّيات. وختاما

الجوائز.
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