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الجامعة العالمية تحتفي بطالبها الخريجين
خرب لإلعالم
أقامت اجلامعة العادلية حفل ختريج طالهبا احلادي عشر للعام  0281يف صرح اجلامعة يف دوحة احلص حضره
نائب رئيس مجعية ادلشاريع اخلريية اإلسالمية الشيخ الدكتور عبد الرمحن عماش ،رئيس اجلامعة العادلية الدكتور
عدنان طرابلسي ،نائب رئيس اجلامعة ادلهندس غالب العريسي  ،نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية
الدكتور بدر الطبش  ،عمداء ورؤساء األقسام وأساتذة وإداريو اجلامعة وعدد من الشخصيات الرتبوية وحشد
كبري من أىايل وأصدقاء اخلرجيني واخلرجيات.
استهل احلفل بتالوة عطرة من القرآن الكرمي مث النشيد الوطين اللبناين ورحب العريف باحلضور واخلرجيني
وأىاليهم.
وألقى الدكتور طرابلسي كلمة قال فيها" :ىم النجوم اليوم كما األمس وكما الغد بإذن اهلل ،ىم جنوم قصة
مجيلة حقيقية امسها اجلامعة العادلية .قصتهم بدأت مع العادلية ،فإليها جاؤوا واثقني ،وفيها هنلوا من عيون العلوم
وادلعارف ،وفيها الليلة خترجوا جنوما بل سفراء للعلم وادلعرفة ،يزدىي هبم وطنهم ورلتمعهم وتعتز هبم جامعتهم،
فهل يكون حصاد الصدق إال الثقة؟ وىل يكون حصاد التعب واجلد إال النجاح؟ وىل يكون حصاد هنج
االعتدال إال رفعة الوطن واستقراره وازدىاره؟ إن احتفالنا الليلة ىو زلطة جندد فيها كل عام احتفالنا مببادىء
سامية قامت ألجلها اجلامعة العادلية ،وننظر إىل وجوه أبنائنا وبناتنا اخلرجيني واخلرجيات ال لنرى تألق الفرح
والسرور فحسب ،بل لنقرأ يف تلك الوجوه أمل اجملتمع والوطن واألمة ،ولنؤكد على سالمة ادلنهج وارتقاء
سلرجاتو اليت ما كانت لتتم لوال الكفاءة االستثنائية اليت يتمتع هبا الطاقم األكادميي يف اجلامعة العادلية بشهادة
واعرتاف كربى ادلرجعيات األكادميية احمللية والعربية والدولية".
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وقال" :وألننا يف لبنان وألننا حنب بلدنا الغايل لبنان وألننا منو ولو ومعو وإليو فنحن من أكثر الداعمني
وادلطالبني بتأمني فرص عمل للشباب والشابات خصوصا أىل الكفاءة من محلة الشهادات اجلامعية الذين
بات الكثري منهم يفكر يف اذلجرة ،وكثري منهم قد حزموا أمتعتهم ،يودعون آماال كبرية بنوىا على واقع كان
أشبو بالسراب يف وطن كربوا فيو وكربت فيو أحالمهم ...وأقول بكل صراحة إن األداء السياسي يف لبنان ال
يرقى إىل مستوى تطلعات الشباب اللبناين .والسؤال :أين ىي احلكومة ادلنتظرة؟ ودلاذا ىذا التأخري يف
تشكيلها؟ ودلاذا يسمع الشعب اللبناين الكثري من الوعود والكالم ولكنو ال يرى إال قليال من التنفيذ واألفعال؟
ودلاذا تؤدي ادلناكفات والكيديات السياسية إىل عرقلة حل أزمات الكهرباء وادلياه والبيئة وغريىا من أزمات
ومشكالت مزمنة ...إن الشباب اللبناين يريد وطنا من نوع آخر وأداء سياسيا من نوع آخر ،وال يريد مزيدا
من التسويف والصراعات وادلناكفات اليت ال تبين الوطن الذي لحلمون بو.
وختم طرابلسي بالقول" :تعلمنا يف مجعية ادلشاريع أن يكون يومنا أفضل من أمسنا ،وغدنا أفضل من يومنا وىا
ىي جامعتكم اجلامعة العادلية ختطو بثبات حنو مزيد من العطاء واإلجناز ،وىا ىي الليلة تقطف بعض مثار
إجنازاهتا ،فما أحالىا من مثرة ،خريج تلو خريج وتستمر ادلسرية إىل أن يتجدد لقاؤنا بكم يف العام القادم بإذن
اهلل".
كما ألقى كلمة اخلرجيني الطالب عمر قطاع شكر فيها األىل واجلامعة إدارة وأساتذة.
مث جرى تسليم جائزة محزة صبيدين إىل سبعة من الطالب ادلتفوقني من سلتلف الكليات.
ويف ختام االحتفال وزع الشيخ عماش والدكتور طرابلسي الشهادات على اخلرجيني واخلرجيات وسط أىازيج
ودموع األىايل.
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