اﻟﺴﺒﺖ

 2017-07-29اﻟﻌﺪد 14998

7

خريجي احلقوق يف «الي�صوعية»
من
جديدة
دفعة
ّ

احتفلت جامعة القديس يوسف في
بيروت بتخريج دفعة جديدة من طالب
ك�ل�ي��ة احل� �ق ��وق وال��ع��ل��وم السياسية،
ومعهد العلوم السياسية ،وكلية العلوم
االق �ت �ص��ادي��ة ،وامل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي لعلوم
ال��ض��م��ان ،ب �ح �ض��ور رئ��ي��س اجلامعة
ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م دك� ��اش اليسوعي
ون� � ��واب ال��رئ��ي��س وأع� �ض���اء مجالس
ال�ك�ل�ي��ات ،وح��ل ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ناصر
السعيدي ضيف شرف على االحتفال.
ب �ع��د دخ� ��ول امل �ت �خ � ّرج��ني والنشيد
الوطني اللبناني ألقى البروفسور دكاش
ك�ل�م� ًة م��وج �ه � ًة إل ��ى امل�ت�خ��رج��ني اجلدد
ق��ائ � ًال ل�ه��م« :أي �ه��ا ال �ط��الب املتخرجون
ف ��ي احل� �ق ��وق وال� �ع� �ل ��وم االقتصادية
والسياسية ،ضعوا علمكم ومعرفتكم
في خدمة رسالة وقضية .بالنسبة إلى
احل�ق��وق�ي��ني ،ت�ب�ن��وا قضية ال��دف��اع عن
حقوق اإلنسان والعمل على مناهضة كل
أنواع الفساد والتسيب».
وت��اب��ع« :بالنسبة إل��ى املتخصصني
ف��ي االق �ت �ص��اد ،ق��وم��وا مبهمة محاربة
األزم� � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة التي
تشكل خط ًرا على استقرار املجتمعات
والعائالت .وبالنسبة إلى املتخصصني

جاك نون يتس ّلم ميدالية فارس الزغبي من البروفسور دكاش
ف��ي ال�ع�ل��وم السياسية ،ض�ع��وا علمكم
نظام يخرج من االنقسامات
في خدمة
ٍ
الطائفية والسياسية التي يتخبط بها
السياسيون واإليديولوجيون .ومهنة
الضمان بالنسبة إلى من نال شهادة في
اهتماما وأولوية
علومها ،ستجعله يولي
ً

لسالمة األشخاص اجلسدية واملعنوية».
وختم« :اعلموا أن السلطة تكمن فيكم،
ف��ي علمكم ومهاراتكم وكفاياتكم وفي
القيم التي حتملونها من هذه اجلامعة».
من جهته ،ألقى ضيف الشرف ناصر
السعيدي كلمة دعا فيها املتخرجني إلى

أن ي�س��أل��وا أنفسهم ع��ن كيفية تغيير
مجتمعاتهم واقتصادهم ،وق��ال« :يجب
أن تصبحوا أدوات التغيير وأبطال
اإلص ��الح .إن ال��رأس�م��ال البشري الذي
حصلتموه ف��ي ه��ذه اجلامعة العريقة،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ط�م��وح�ك��م ومهاراتكم
اإلبداعية سيحددون مستقبل مؤسساتنا
السياسية واالق �ت �ص��ادي��ة والقضائية
واالج�ت�م��اع�ي��ة .ي�ج��ب أن ت�ك��ون��وا نواة
مؤسساتنا الرقمية وقوانينها وأطرها
التنظيمية».
كلمة احت��اد جمعيات قدامى جامعة
القديس ي��وس��ف ألقاها رئ�ي��س جمعية
قدامى كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ق��اض��ي ع�ب��اس حلبي،
ال��ذي رحب بانضمام املتخرجني ُ
اجلدد
إلى ال�مئة ألف متخرج من اجلامعة.
وب �ع��د ك�ل�م��ة ال� �ط ��الب ال �ت��ي ألقتها
مينى شام من معهد العلوم السياسية،
سلم البروفسور دك��اش الشهادات إلى
امل�ت�خ��رج��ني ،ك�م��ا س�ل��م م�ي��دال�ي��ة فارس
زغبي إلى احلائزين على املرتبة األولى
على دفعتهم في كلية احلقوق ،وهم جاك
ن��ون ع��ن فئة ال�ق��ان��ون اخل��اص ووسيم
الكالب عن فئة القانون العام.

