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أقامت الجامعة اللبنانية-االلمانية حفل تخريج لطالبها لعام 2017 برعاية وحضور نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني في مجمع اده ساندز- جبيل. 

وألقى نائب الرئيس لشؤون التطويرالدكتور بيارالخوري كلمة الجامعة التي أشار فيها
الى مميزات مؤسس الجامعة الدكتور فوزي عضيمي، وشّدد على إهتمام الجامعة

بتخريج طالّب جاهزين لدخول سوق العمل الشديد التنافس. 
ثّم تحّدث رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور إسكندر نّجار مستذكرًا الدكتور فوزي

عضيمي الفتًا الى ان الجامعة صلة وصل بين الحياة األكاديمّية والمهنية في زمن
ارتفعت فيه نسبة البطالة.كما أشار إلى أنها تشّكل جسرًا تربويًا وثقافيًا بين لبنان

وألمانيا. 
أّما القائم باألعمال األلماني الوزيرالمستشار كارستن ماير فيفهاوزن فحّيا المتخريجين

وهم على وشك دخول عالمًا مليئًا بالتحدّيات مشّددًا على ثقته بقدرتهم على النجاح
بفضل المستوى األكاديمي الرفيع الذي تتمتع به الجامعة. 

وقال الوزير حاصباني: «إنكم تنطلقون الى عالم تحدث فيه تحوالت كبيرة، تحوالت
في األربعين عام القادمة ستفوق تحول العالم في األربعمئة عام الفائتة. انكم درستم
وتتخرجون اليوم لتعملوا في أعمال ما زالت لم تنشأ بعد، أعمال لم نعرف ما هي، قد

تبدأون في عمل ما ولكن في العقدين القادمين سيكون هناك أعمال كثيرة كثيرة، ال نعلم
وال ندري بها اآلن…. نتجه الى عالم متحول بشكل متسارع فالكثير من الوظائف

الموجودة اليوم ستتبخر في المستقبل، وظائف عرفناها جميعا، ونصحهم بـ»التحلي
بالثقة بالنفس والتي ال تصل الى حد الوقاحة»… واعتبر أن «الخريجين هم مواطنون

كونيون، فالعالم والكون هما حدودهم»، متوجها اليهم بالقول إّنه مهما عال شأنهم
وجالوا في العالم وحققوا النجاحات، عليهم أن يتذكروا أن جذورهم راسخة هنا في

لبنان.
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