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 فرعون مجتمعًا بوفد جتار مار الياس برئاسة فاكهاني

ع��اد م��ي��اوم��و ك��ه��رب��اء لبنان إلى 

دكا�س يف تخريج طالب »الي�سوعية«: 

احتفظوا ب�سغفكم للبنان احلريات 
بتسليم شهادات  يوسف  القديس  جامعة  احتفلت 
إلى خريجي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، في حرم 
كلية العلوم والتكنولوجيا - م��ار روك���ز، ف��ي حضور 
الكاتب  رئيس اجلامعة سليم دك��اش وضيف الشرف 
احل��ائ��ز على ج��ائ��زة ج��ان جيونو األدب��ي��ة ل��ع��ام 2015 
البروفسور شريف مجدالني، وعمداء الكليات وحشد 

من األساتذة وأهالي الطالب.
بعد النشيد الوطني، قال دك��اش:« أيها املتخرجون 
في مواصلة  الثمينة  الرغبة  بهذه  احتفظوا  األع���زاء، 
متقدة  إحتفظوا بشعلة  احل��ي��اة،  م��دى  والتعلم  العلم 
النتمائكم إل��ى راب��ط��ة ق��دام��ى كليتكم، أو معهدكم أو 
مدرستكم، منضمني بالتالي إل��ى ه��ذا املجتمع الكبير 
املؤلف من 100،000 طالب متخرج من القدامى والطالب 

إحتفظوا  يوسف.  القديس  الذين حملوا ختم جامعة 
بتعلقكم بأمكم املربية، جامعة القديس يوسف، بيتنا 
بشغفكم  دوم��ا  إحتفظوا  ستكونون،  وأينما  املشترك، 

للعائلة ولبنان احلريات والتعايش«.
وحتدث مجدالني فاعتبر أن »في عاملنا اليوم تبسط 
البربرية أجنحتها املشؤومة في كل االجتاهات، فيرد 
عليها بالقوقعة وبالبحث الطهراني عن النقاء. وحده 
الفكر اإلنساني الذي حتدده العلوم اإلنسانية ميكنه أن 
يقف سدا منيعا في وجه هذا التراجع املعمم للذكاء، عبر 
السماح للفرد بأن يفكر وأن يفهم صيرورة املجتمعات 
وأن  وب��اآلخ��ري��ن،  بنفسه  وعالقته  فيها،  يعيش  التي 
االختزاالت  من  بعيدا  للتاريخ،  بتفسير عقالني  يقوم 

الهوياتية والدينية«.

وختم: »أْن نتعلم التفكير بحرية، من أجل أن نعيش 
أح��رارا وسعداء وأن نبني مجتمعا سعيدا وح��را، هذا 

هو هدف العلوم اإلنسانية ».
وأل��ق��ت ك���ارول نعمة كلمة احت���اد جمعيات قدامى 
جامعة القديس يوسف وعزت جناح االحتاد، ليس فقط 
الى مهنيته، »بل ألنه متكن من أن يصبح عائلة تعرف 
كيف ت��واج��ه ال��ت��ح��دي��ات«، ث��م تلت س��ارة ط��ب��ارة قسما 
االجتماعي  للتدريب  اللبنانية  امل��درس��ة  ط��الب  باسم 
تعهدت فيه احترام أدبيات العمل االجتماعي وممارسة 
املهنة بفطنة وعدل من أجل تنمية اجتماعية وانسانية 

أفضل.
كذلك ألقت أمل بعلبكي من كلية اللغات كلمة باسم 

الطالب قبل أن يسلم دكاش الشهادات إلى اخلريجني.

بالساعة،  امل���ت���ع���اق���دون  األس�����ات�����ذة  وّج������ه 
كليات  مختلف  ف��ي  التفرغ،  ش��روط  واملستوفون 
اجلامعة اللبنانية، وعددهم 403 متعاقدين كتابا 
مفتوحا الى وزير التربية والتعليم العالي إلياس 
بو صعب ناشدوه فيه املساعدة للعمل على فتح 

ملف تفرغ جديد.
وأش��ار الكتاب ال��ى »مضي سنتني على صدور 
 وزميلة 




