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حفل ع�ساء يجمع قدامى مركز
الدرو�س اجلامع ّية يف لبنان اجلنوبي

من حفل عشاء القدامى
بحضور رئيس جامعة الق ّديس يوسف البروفسور
اليسوعي التقى ما يزيد على  150شخص ًا
سليم دكّ ــاش
ّ
من قدامى مركز الــدروس اجلامع ّية في لبنان اجلنوبي
 صيدا ،في حفل عشاء ساهر ُأقيم في استراحة صيدا،تخ ّلله إعــالن مديرة املركز الدكتورة دينا صيداني عن
تأسيس جمعية قدامى املركز ،وذلك بحضور نائب رئيس
احتــاد جمعيات قدامى خريجي جامعة الق ّديس يوسف
الدكتور كريستيان مكاري ممث ً
ال رئيس االحتاد القاضي
شكري صادر.
بعد الكلمة الترحيب ّية التي ألقتها صفية سنبل بإسم
املؤسسة جلمع ّية قدامى املركز ،ع ّبرت الدكتورة
اللجنة
ِّ
دينا صيداني في كلمتها عن فرحتها لتنامي الشعور
وتتوسع
باالنتماء إلى اجلامعة ،وأن عائلة القدامى تكبر
ّ
على كل األراضي اللبنانية».
مــن جهته نــقــل الــدكــتــور كريستيان مــكــاري حت ّيات
الرئيس شكري صـــادر ،مشير ًا فــي كلمته إلــى أنّ «سنة
 2017ستشهد بلوغ عدد اخل ّريجني أكثر من مئة ألف ،وأن
مشروع «بيت القدامى» في طور التنفيذ».

أما البروفسور دكّ ــاش فاعتبر أن احلفل هو «انطالقة
جلمع ّية متخ ّرجي املــركــز الـــذي خـــ ّرج االختصاص ّيني
وأرباب العمل واملديرين ورؤساء األقسام والعاملني في
ـص حقل إدارة األعــمــال .هــذا املركز
حقول شتّى وبــاألخـ ّ
الــذي يع ّيد هــذه السنة عيد تأسيسه األربــعــني حيث ّ
مت
لتطور
وضــع حجر أساساته فــي السنة  ،1976دعــامـ ًة
ّ
اجلنوب».
ّ
ووجــه رئيس اجلامعة الدعوة إلــى كــل متخ ّرج ميلك
ّ
صور ًا أو وثائق عن الدفعات السابقة للمركز بهدف إعادة
بناء محفوظات املركز وإلصـــدار عــدد خــاص من مجلته
احتفا ًال بالعيد األربعني لتأسيسه.
وختم بالقول« :أ ّيها األح ّباء جميعنا نعرف أنّ الوطن
ّ
مرشحة
ميـ ّر اليوم بأزمة اقتصاد ّية ( )...إ ّال أنّ األزمــة
لالستمرار ولــذلــك يتضاعف عــدد املتق ّدمني إلــى املنح
اجلامع ّية في جامعتنا فبلغ في السنة الفائتة  2735طالب ًا
وسوف يكونون أكثر من ذلك هذه السنة فأؤكّ د لكم أنّ كل
ليرة متنحونها لصندوق املنح اجلامع ّية االجتماع ّية ّ
إمنا
تساعدون طال ًبا وتكونوا مساندين لنا».

