
 
 

 
جامعة خّرجيي شاء يف ع ،رئيس جامعة القّديس يوسف ،سليم دّكاش اليسوعيّ  الربوفسور كلمة

 ، يف أبو ظيب.2016نيسان  14 هالواقع في اخلميسيوم القّديس يوسف، 
  

 ،احملرتم مبارك آل هنيان بن مّسو الشيخ وصاحب املعايل هنيان 
 غّسان سالمة احملرتم،معايل الوزير  
 شكري صادر احملرتم،حضرة الرئيس  
 ،القدامى يف أبو ظيب عّيةحضرة األستاذ سامي كنعان رئيس مج 
 القدامى من جامعة القّديس يوسف، حضرات السعادة، أيّها املتخّرجون 

 األصدقاء،أيّها 
  
يكّلله وجيّمله حضور مسّو  ،االحتفال حتت اسم اجلامعة اليسوعّيةحتّيًة لكم يف هذا  

له أصدق مّ حنو كر، ة وشمبارك آل هنيان، فله مّنا ألف حتيّ  بن الشيخ وصاحب املعايل هنيان
نجاح ودميومة هلا دوام ال تمّننية، ماحملّبة والوالء لقادة هذه الدار، دار اإلمارات العربّية املّتحد

 ايد بن سلطانلشيخ ز اّو مسمن أمثال االزدهار واالشعاع، وثبات املسرية مسرية الكبار الكبار، 
 آل هنيان متويّل هذه البالد.

املقيمني يف وطنكم الثاين اإلمارات، أنتم إخواين قدامى  حتّيًة لكم أنتم إخواين اللبنانّيني 
وسف يف أبو يقّديس ال وا حول جامعةلقّديس يوسف املعروفة ابليسوعّية، جئتم لتلتفّ جامعة ا

ا خري عة، ولنا فيهالرفي ثقافةوالرتبية وال كمل مسرية العلمت  امعة وللبنان أن ظيب، لتقولوا للج
اي  ير، أكملري صادذ شكورئيس احّتاد القدامى األستا ن سالمةمنوذج مثل معايل الوزير غّسا

لوراء حدود اجلهل اإىل  لتعودسنة من ورشة املعارف  141من  بدأتهما  اليسوعّية جامعة 
 .اإلميانو الفكر ّز و ورموز العداوة، أكملي رسالتك يف االنفتاح الروحي وبناء أجيال الع
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مع من  حتّيًة لكم من جامعتنا فكلّ   الذين طالب  3000ساعدة الــ أجل مفلس جي 
وإاّيكم  ، فنحنألصحإمّنا ي صرف يف مكانه الصحيح ويف وقته ا ساعدون يف حتصيل علمهمي  

ارات اإلمدولة ن و ة لبنا خدميفعلى العهد عهد العلم واجلودة واالمتياز والتنمية واالبداع ابقون 
 كّلها.  والدول الشقيقة

شيخ زايد مرّة :"حنن ال نبين إمارات بل نبين دولة اإلمارات". فحّبذا لقد قال مسّو ال 
ريّة مواردها البشتـها و قدراو  منعتهانسمع ونسمع هذه الكلمة الذهبّية لنبين األوطان دولًة هلا 

 واملاديّة يف خدمة اإلنسان ويف خدمة الرايدة احلضاريّة.

 عشتم، 

 لبنان.وعاشت اإلمارات العربّية املّتحدة وعاش  

  
 
 


