
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف غداٍء تكرميّي 
تقيمه اجلامعة على شرف الدكتور سليم صفري، رئيس مجعّية املصارف اللبنانّية، والرئيس املشارك 

تشرين  2الواقع فيه جمللس إدارة املعهد العايل للدراسات املصرفّية يف اجلامعة اليسوعّية، يوم األربعاء 
املعهد  ،"التلييه"مطعم ظهر، يف من بعد ال، عند الساعة الواحدة والنصف 2019 )أكتوبر( األّول

 ملعهد إدارة املؤّسسات يف اجلامعة اليسوعّية. التطبيقيّ 
 

أعّدها، ، أطلبها على هذه املائدة ومن مصدر احلياة يف مستهّل كلميت، الربكة أطلبها علينا مجيًعا من العليّ 
 ويف ذلك مسؤولّية تقع على كاهلنا.مع الدعوة لتوفري اخلبز للفقراء واملرتوكني، 

 أّما بعد، 
 ال فقط حول شخصّية حمّببة ممّيزة، ،أرّحب بكم ابسم اجلامعة وأنتم منها إىل هذا اللقاء، الغداء التكرمييّ 

 على ترّأس اجلمعّية،الدكتور سليم صفري رئيس مجعّية مصارف لبنان ملناسبة انتخابه 
 ثنتني ومخسني سنة،ابل احتفاالً هبذه الشراكة القويّة بني اجلمعّية واجلامعة وهي دائمة وستدوم منذ 

املعهد العايل للدراسات املصرفّية اليت ختّرجت لصاحل احلياة  عرب وءةرد الكفامع الثمار الصاحلة واملو 
 االقتصاديّة واملصرفّية. 

ا كم هذا املنصب يف هذه الظروف الصعبة على مجيعنا، فإنّ ئؤّ ّية دكتور سليم صفري لتبأن أوّجه إليكم التح
إىل جانب األعزّاء الرؤساء السابقني للجمعّية وأعضاء جملسها الكرمي  ،ل املرحلةأملنا وال بل يقيننا أّنكم رج

 ي حضوركم بيننا اليوم، نحيّ فورؤساء املؤّسسات، 
 قام به آنًفا، شاكرًا ومثنًيا الدور الذي 

 الدكتور جوزف طربيه كرئيس جمللس إدارة املعهد عند انطالقته معهًدا أكادمييًّا يوّفر الشهادات اجلامعّية،
 وإن يف ختام واليته، على االلتزام الذي عرّب عنه ابلتفاين واحلكمة،  والدكتور فرانسوا ابسيل الرئيس احلايلّ 
 مكرم صادر األمني الذي خيّص املعهد حبضور متواصل وجهد مشكور،ولفتة أقوم بـها جتاه الصديق الدكتور 

 واليوم وغًدا دكتور سليم سوف نعمل سويّة خلري هذا املعهد، وكسروان الفتوح جتمعنا، هذه املنطقة العريقة،
 واالسم سليم جيمعنا، 



للمارونّية الروحّية االجتماعّية )ال السياسّية( جتمعنا ابلرغم من يسوعّييت ورّّبا ّبساعدهتا، وأنتم ابحملّبة  وحمّبتنا
 والفكر الثاقب على رأس املؤّسسة البطريريكّية املارونّية للتنمية الشاملة، 

عايل الذي يستحّق أّن فقط بل ابلتعليم ال جبامعتناال  ،اء مجيًعاألحبّ اب أوصيكموأهني هذه الكلمة أبن 
كم هي احلفاظ على هذه الثروة اللبنانّية اليت كانت وما زالت يف أساسات فمهّمتنا ومهّمتسّمى عالًيا. ي  

لبنان الكبري فمًعا نعمل من أجل توفري هذه الثروة يف مساعدة الطاّلب احملتاجني لتمويل دروسهم  دولة نشأة
 السنة بفعل األزمة اليت تعيشها بالدان وعائالهتا. دوهم لألسف يتكاثرون سنه بع

 Almaالـ الذي حتتفي به هذه السنة، تضّمكم اجلامعة اليسوعّية إىل صدرها، وهي  145يف عيدها الـ 
Mater ،األم املغذيّة 

أجل  داء واجبها ورسالتها رسالة التمّيز منأأبهّنا مستمرّة يف  للدكتور سليم ولكم لنقول كلمة حّق وعاطفة
 الوطن ومن أجل اإلنسان، 

 من أجل القيم اللبنانّية الوطنّية والروحّية
 عشتم، 

 عاشت اجلامعة،
 .عاشت اجلمعّية وليحيا لبنان


