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اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15574العدد    2019-07-25 الخميس 

دكاش متوّسطًا اخلّريجني
ُتّوجت جامعة القديس يوسف - اليسوعية جهود 
طالبها وجناحهم في 5 احتفاالت تخرج امتدت لشهري 
حزيران ومتوز 2019 منحت خاللها الشهادات لطالب 
الــعــلــوم الــطــبــيــة، والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، والعلوم 
اإلنسانية، والعلوم االجتماعية، وإدارة األعمال وإدارة 

املؤسسات.
قبعات في الــهــواء، هتافات فــرح، تصفيق، حماسة 
وتــبــادل تــهــان، هــذا املــنــاخ الــذي غلب على االحتفاالت 
اخلمسة التي نال خاللها 2082 طالبا وطالبة الشهادات 

في دفعة العام 2019. 
وحــل فــي كــل احــتــفــال ضيف شـــرف، حضر وحتدث 
ــتــه وكـــان الضيوف:  إلــى الــطــالب مقدما خبرته ورؤي
مدير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( 

فيليب شولتس، سفير لبنان إلى األمم املتحدة في جنيف 
سليم بـــدورة، مؤسس ورئيس قسم جراحة األعصاب 
فــي جامعة تكساس رميــونــد صــوايــا، وزيـــر االقتصاد 
والتجارة منصور بطيش، والرئيس السابق للمجلس 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  واالجتماعي  االقــتــصــادي 

»أكسا« الشرق األوسط روجيه نسناس. 
وأصـــرَّ رئــيــس اجلــامــعــة الــبــروفــســور سليم دكاش 
اليسوعي في كلماته )في االحتفاالت اخلمسة( على بث 
رسالة أمل مليئة باملسؤولية، وحتدث عن البيئة التي 
»سيتعني على اخلريجني تطويرها ودفعها نحو التقدم« 
وقال: »إن األزمة االجتماعية واالقتصادية في بلدنا تدل 
على العجز السياسي فــي إدارة شؤوننا ملــا فيه خير 
اجلميع. علينا اآلن أن نتعلم كيف نعيش في عالم معقد 

للغاية، مفاجئ في بعض األحيان، ومتطلب دائما. في 
أثناء دراستكم في جامعة القديس يوسف وفي كلياتكم، 
حاولنا أن نقدم اليكم الوسائل واألدوات الالزمة ملواجهة 

حتدي مثل هذا املوقف«. 
أما ضيوف الشرف فاستلهموا من مساراتهم املهنية 

وحضوا الطالب على »الفخر واملثابرة والنزاهة«. 
وتخللت االحتفاالت كلمات ملمثلي الطالب وجلمعيات 
القدامى الذين شددوا في كلماتهم على »أهمية االلتزام 
الشخصي والدعم العائلي والتميز األكادميي في جامعة 

القديس يوسف«. 
 USJPROMO2019# جتدر اإلشــارة إلى أن وسم
حقق جناحا كبيرا وزخر بالصور والتعليقات وعالمات 

اإلعجاب التي عكست فرحة اإلجناز والتخرج.

تخريج 2082 طالبًا من »الي�سوعية«


