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«الي�سوعية» خ ّرجت طالب العلوم والتكنولوجيا

احتفلت جامعة القديس بتخريج طالب حرم العلوم
والتكنولوجيا في باحة احلــرم في مــار روكــز ،بحضور
رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وضيف
مؤسس متحف «ميم» للمعدنيات وأحد
الشرف سليم إدة،
ِّ
مؤسسي شركة موريكس ،وعــمــداء الكليات وجمع من
ّ
َ
األساتذة وأهالي الطالب.
بعد الترحيب بالضيوف احلاضرين وبالطالب وذويهم،
وجه دكاش كالمه إلى املتخرجني اجلدد قائ ً
ال« :في جامعة
متواضعا وأن
القديس يوسف ،يتعلم الطالب أن يكون
ً
يتمتع بروح واسعة ،تنتشر على امتداد العالم ،ويتعلم
كذلك أن يفكر بإجناز العمل الكبير ..حضارتنا في القرن
الواحد والعشرين تشدد على الناحية اخلارجية وعلى
دوما أن نؤكد
املظاهر؛ في جامعة القديس يوسف ،أردنا ً
على أهمية احلياة الداخلية )...( .إن سحركم احلقيقي
يأتي من الداخل».
وختم كلمته بتوجيه الشكر إلــى الضيف سليم إدة
وبرسالة إلــى املتخ ّرجني إذ قــال لهم« :أنتم نخبة الغد.
هوذا لبنان وحدة املواطنني يدعوكم .يقول لكم ببساطة:
كونوا شهو ًدا على القيم املشتركة في جامعة القديس
يوسف ولبنان.»....

من جهته اختار سليم إدة في كلمته التي ألقاها أن
يكون «متفائ ً
ال .فالبلد الــذي اختبر احملــن ،حسب قوله،
«وما زال صام ًدا في وسط محيط من الدمار هو بحد ذاته
رسالة أمل».
وتــابــع« :إن ثــور ًة رقمية ستحدث في قطاع األسواق
املالية ،مما سيسمح للشركات واحلكومات واملستثمرين
بــتــبــادل رؤوس األمـــــوال ومتــويــل االقــتــصــاد العاملي،
وستحتاج هذه الثورة إلى قطاع البرمجة املعلوماتية.
لذلك نحن نطمح إلــى أن نكون شــركــاء قطاع األسواق
املالية في هذه املغامرة».
أما كلمة احتاد جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف
رحب بانضمام
فقد ألقاها املهندس عصام احلاج ،الذي ّ
املتخ ّرجني ُ
اجلــدد إلــى الـمئة ألــف متخرج من اجلامعة
وطالبهم باحلفاظ على البطاقة املوحدة للمتخ ّرجني».
وبعد كلمة بإسم الطالب ألقاها جــان أشقر من كلية
قسما
العلوم ،وتالوة ستة طالب ،بإسم جميع املتخ ّرجني،
ً
تعهدوا فيه القيام بواجباتهم املهنية بشرف ونزاهة ،س ّلم
البروفسور دكاش الشهادات إلى الطالب ،ثم ُو ِّز َع ْت جوائز
على حائزي املراتب األولى من مختلف املعاهد والكليات.
كما سلمت جوائز ملتفوقني من قبل شركات خاصة.

