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خرجت طالب إدارة األعمال
القديس يوسف ّ
اح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
ف ��ي ب� �ي ��روت ب �ت �خ��ري��ج ط� ��اب ك�ل�ي��ة
إدارة األعمال والعلم اإلداري ومعهد
إدارة الشركات في حرم كلية العلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي م ��ار روك � ��ز ،في
حضور ضيف ال�ش��رف المدير العام
التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم
أالن بجاني ،رئيس الجامعة سليم
دك ��اش ،عميد ال�ك�ل�ي��ة ج ��ورج ع��ون
ومدير المعهد جو شهاب.
وأل �ق��ى دك� ��اش ك�ل�م��ة ه �ن��أ فيها
الطاب على تخرجهم ورحب بضيف
الشرف ،وقال":عالمنا اليوم في حاجة
إل ��ى م��دي��ري أع �م��ال اس�ت�ث�ن��ائ�ي�ي��ن،
لديهم المهارات التقنية والعلمية
إلدارة أزمات اجتماعية واقتصادية،
ول ��اب� �ت� �ك ��ار ف� ��ي ع ��ال ��م ي �ب �ح��ث ع��ن
مبتكرين في جميع المجاالت .لكن
إعلموا أن القيمة األخاقية للعاقات
بين الناس هي قوتكم".
أض ��اف" :ال يسعني إال أن أوج��ه
ل �ك��م ال �ن �ص �ي �ح��ة أال ت �ت��وق �ف��وا ع�ن��د

الطالب المتخرجون.

االنقسامات الطائفية والسياسية
ال� �ت ��ي ي �ت �خ �ب��ط ب� �ه ��ا ال �س �ي��اس �ي��ون
واإلي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ون ال ��ذي ��ن ل��دي�ه��م
م� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ف � ��ي ت � �ب � ��وؤ ال �س �ل �ط��ة
وال �س �ي �ط��رة م��ن خ��ال �ه��ا .اع �ل �م��وا أن
السلطة تكمن فيكم ،ف��ي علمكم
ومهاراتكم وكفاياتكم وف��ي القيم
التي تحملونها من هذه الجامعة".
ث��م ت �ح��دث ب �ج��ان��ي ،ف��اع�ت�ب��ر "أن

(ميشال صايغ)

مسؤولية المتخرجين الكاملة ،هي
دعم اآلخرين ليصلوا الى القمم التي
يطمحون إليها .وإال تصبح القيادة
ت �ع �ظ �ي �م��ًا ل� �ل ��ذات وف ��رص ��ة ض��ائ�ع��ة
للخدمة ولتحفيز تغيير حقيقي".
أض��اف" :أتمنى أن تنطلقوا في
رحلتكم المهنية ب��روح�ي��ة ال�ق�ي��ادة
التي تخدم وبانطباع مفاده أنه مهما
حصل ،ستشكلون فرقا عبر تمكين

اآلخ � ��ري � ��ن ودع� �م� �ه ��م ف� ��ي رح �ل �ت �ه��م
الخاصة".
وأل� �ق ��ى رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة م��دي��ري
األع �م��ال ش��رب��ل خ�ل�ي��ل ك�ل�م��ة ات�ح��اد
ج�م�ع�ي��ات ق��دام��ى ال�ج��ام�ع��ة ،فرحب
ب��ان �ض �م��ام ال�م�ت�خ��رج�ي��ن ال �ج��دد إل��ى
ال �م �ئ��ة أل � ��ف م �ت �خ��رج م ��ن ال �ج��ام �ع��ة
وط��ال �ب �ه��م ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ب�ط��اق��ة
ال � � �م � ��وح � ��دة ل� �ل� �م� �ت� �خ ��رج� �ي ��ن ال� �ت ��ي
يتسلمونها م��ع ش�ه��ادت�ه��م" ،ألن�ه��ا
ت�ش�ك��ل رم ��زا ل��ان�ت�م��اء إل ��ى الجامعة
األم".
وبعد كلمة ال�ط��اب التي القتها
كارول عاكوم ،تا جورج اليو االشقر
ول�ي��ا ال�ص��اي��غ م��ع المتخرجين قسما
تعهدوا فيه احترام القواعد المهنية
والحفاظ على مصالح من يسلمهم
إدارة أعماله.
ث��م سلم دك��اش ال�ش�ه��ادات إلى
المتخرجين م��ن الكلية ف��ي بيروت
وم ��ن م��رك��ز ال� ��دروس ال�ج��ام�ع�ي��ة في
صيدا وطرابلس وزحلة والمعهد.

