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خرجت طالب العلوم والتكنولوجيا
القديس يوسف ّ
إدة :نشارك نهضة األسواق انطالق ًا من لبنان
اح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
ب � �ت � �خ� ��ري� ��ج ط � � � ��اب ح � � � ��رم ال � �ع � �ل� ��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ب��اح��ة ال �ح��رم في
مار روكز ،في حضور رئيس الجامعة
البروفسور سليم دك��اش اليسوعي
وض� �ي ��ف ال � �ش ��رف م ��ؤس ��س م�ت�ح��ف
"م�ي��م" للمعدنيات وأح��د مؤسسي
ش ��رك ��ة "م� ��وري � �ك� ��س" س �ل �ي��م إدة،
وعمداء الكليات وجمع من األساتذة
وأهالي الطاب.
اس � �ت � �ه� ��ل االح � � �ت � � �ف � ��ال ب� ��دخ� ��ول
ال �م �ه �ن ��دس �ي ��ن واالخ �ت �ص ��اص �ي �ي ��ن
م � � ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف ال � �م � �ه� ��ن ال �ع �ل �م �ي ��ة
والتكنولوجية ،ثم النشيد الوطني،
وبعد الترحيب بالضيوف الحاضرين
وب��ال �ط��اب وذوي� �ه ��م ،وج ��ه دك ��اش
كامه إل��ى المتخرجين ال�ج��دد" :في
ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي ��وس ��ف ،يتعلم
الطالب أن يكون متواضعا وأن يتمتع
ب ��روح واس �ع��ة ،تنتشر ع�ل��ى ام �ت��داد
ال� �ع ��ال ��م ،وي �ت �ع �ل��م ك ��ذل ��ك أن يفكر
ب��إن�ج��از العمل ال�ك�ب�ي��ر" .وب�ع��دم��ا دعا
ال�ط��اب ال��ى العمل اإلن�س��ان��ي ،ق��ال:
كونوا شهودا على القيم المشتركة
في جامعة القديس يوسف ولبنان،

الطالب خالل احتفال التخرج في حرم مار روكز.

وعلى العيش المشترك والمواطنة،
وعلى قيم الحرية والعدالة والصداقة
واالحترام المتبادل والرغبة في الدفاع
عن دولتنا وأرضنا".
من جهته ،قال إدة" ،إن ثورة رقمية
ستحدث في قطاع األسواق المالية،
م��ا سيسمح ل�ل�ش��رك��ات وال�ح�ك��وم��ات
والمستثمرين بتبادل رؤوس األموال
وتمويل االقتصاد العالمي ،وستحتاج
ه � ��ذه ال � �ث � ��ورة إل � ��ى ق� �ط ��اع ال �ب��رم �ج��ة

المعلوماتية .لذلك نحن نطمح إلى أن
نكون شركاء قطاع األس��واق المالية
في هذه المغامرة ونسعى إلى قيادة
ج ��زء م��ن ه ��ذه ال�م�غ��ام��رة ان �ط��اق��ا من
لبنان ،واعتمادا على م��وارده البشرية
المميزة ول��دي�ن��ا م�ث��ال على ذل��ك في
كلية الهندسة ف��ي اليسوعية التي
ي ��وازي مستواها مستوى الجامعات
الغربية واآلسيوية".
أم��ا كلمة اتحاد جمعيات قدامى

(ميشال صايغ)

ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف ف��أل�ق��اه��ا
المهندس عصام الحاج ،الذي رحب
ب��"ان�ض�م��ام المتخرجين ال �ج��دد إل��ى
المئة ألف متخرج من الجامعة".
وبعد كلمة باسم الطاب ألقاها
ج��ان أشقر من كلية العلوم وبعدما
ت � ��ا س � �ت ��ة ط � � � ��اب ،ب � ��اس � ��م ج �م �ي��ع
ال �م �ت �خ��رج �ي��ن ،ق�س�م��ا ت �ع �ه��دوا فيه
"القيام بواجباتهم المهنية بشرف
ون ��زاه ��ة" ،س�ل��م دك ��اش ال�ش�ه��ادات

