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دك��ض يف تخريج طالب الي�سوعية:
ل تتو ّقفوا عند الإنق�س�م�ت الط�ئفية وال�سي��سية

احتفلت جامعة القديس يوسف في
بيروت بتخريج طاب كلية إدارة األعمال
والعلم اإلداري ومعهد إدارة الشركات
في ح��رم كلية العلوم والتكنولوجيا في
مار روك��ز (الدكوانة) ،في حضور ضيف
الشرف املدير العام التنفيذي ملجموعة
ماجد الفطيم آالن بجاني ،رئيس اجلامعة
البروفسور سليم دك ��اش ،عميد الكلية
جورج عون ومدير املعهد جو شهاب.
ب �ع��د دخ� ��ول امل �ت �خ � ّرج��ني وال�ن�ش�ي��د
ال��وط �ن��ي ،أل �ق��ى دك���اش كلمة ه � ّن��أ فيها
ورح ��ب بضيف
ال�ط��اب على تخ ّرجهمّ ،
الشرف ،وق��ال« :عاملنا اليوم بحاجة إلى
مديري أعمال استثنائيني ،لديهم املهارات
التقنية والعلمية إلدارة أزمات اجتماعية
واقتصادية ولابتكار في عالم يبحث عن
مبتكرين في جميع املجاالت .لكن إعلموا
أن القيمة األخاقية للعاقات بني الناس
هي قوتكم..»..
وت��اب��ع« :ال يسعني إال أن أوج��ه لكم
النصيحة أال تتوقفوا عند االنقسامات
الطائفية والسياسية التي يتخبط بها
ال�س�ي��اس�ي��ون واإلي��دي��ول��وج �ي��ون ال��ذي��ن
ل��دي �ه��م م �ص��احل �ه��م ف ��ي ت��ب��وء السلطة
وال �س �ي �ط��رة م ��ن خ��ال��ه��ا .اع��ل��م��وا أن
السلطة تكمن فيكم ،في علمكم ومهاراتكم
وكفاياتكم وف��ي القيم ال�ت��ي حتملونها
م��ن ه ��ذه اجل��ام �ع��ة ،ه�ن��ا تكمن طاقتكم
اإلي��ج��اب��ي��ة ال� �ت ��ي ي �ت��وج��ب ع �ل �ي �ك��م أن

جتعلوها تشع من حولكم».
ثم حت ّدث بجاني فاعتبر أنّ «مسؤولية
اخل��ري�ج��ني ال�ك��ام�ل��ة ،ه��ي دع��م اآلخ��ري��ن
ليصلوا الى القمم التي يطمحون إليها.
وإال تصبح القيادة تعظيما للذات وفرصة
ضائعة للخدمة ولتحفيز تغيير حقيقي»،
مضيف ًا« :أمت�ن��ى عليكم أن تنطلقوا في
رحلتكم املهنية ب��روح�ي��ة ال�ق�ي��ادة التي
تخدم وبانطباع مفاده أنه مهما حصل،
س�ت�ش�ك�ل��ون ف��رق��ا ع �ب��ر مت �ك��ني اآلخ��ري��ن

اخلريجني
متوسط ًا
األب دكاش
ّ
ّ

ودعمهم في رحلتهم اخلاصة» ،ومشيرا
ال ��ى «ان ال� ��ذي س�ي�م�ي��ز ق� ��ادة ال �غ��د هو
شعور كبير بالهدف والقدرة على تخطي
الفشل».
أم���ا ك�ل�م��ة احت� ��اد ج �م �ع �ي��ات ق��دام��ى
اجلامعة فألقاها رئيس جمعية مديري
رحب بانضمام
األعمال شربل خليل الذي ّ
املتخرجني اجل��دد إلى املئة ألف متخرج
م��ن اجل��ام �ع��ة وط��ال�ب�ه��م ب��احل �ف��اظ على
البطاقة املوحدة للمتخرجني.

وبعد كلمة الطاب التي ألقتها كارول
ع��اك��وم ت��ا ج� ��ورج ال �ي��و االش��ق��ر ول�ي��ا
ال�ص��اي��غ م��ع اخل��ري�ج��ني قسما تعهدوا
فيه اح �ت��رام ال�ق��واع��د املهنية واحل�ف��اظ
على مصالح من يسلمهم إدارة أعماله،
ثم س ّلم دكاش الشهادات إلى املتخرجني
من الكلية في بيروت ومن مركز الدروس
اجلامعية ف��ي صيدا وطرابلس وزحلة
وامل �ع �ه��د ،واخ�ت�ت��م احل �ف��ل ب �ش��رب نخب
املناسبة.

