
 20قّديس يوسف في بيروت، في حفل عشاء مرور م دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة الكلمة البروفسور سلي
، في مطعم "لو 2019حزيران )يونيو(  23بيروت، في  ESMOD األزياءتصميم  مدرسة عاًما على إنشاء

 .le Maillonمايون" 
 

 بدأ بالتعبير عن أعمق تهانيّ أة الذكاء، كيف ال ، ووجود العقل وحدّ الفنّ  تدّفق بقّوةحيث تكون العاطفة  رائعةفي هذه األمسية ال
بيروت، اإلدارة، في  ESMOD "إسمود" األزياءتصميم  مدرسة ةأسر  ،بيروت إليكم جميًعا فييس يوسف وكذلك تهاني جامعة القدّ 

مها بشكل هذه المشاعر أقدّ  عاًما على وجود المدرسة وعملها في بيروت. 20والمعّلمين، والطالب، والقدامى والشركاء، لمرور 
 عملتهت مصير المدرسة، وكذلك إلى نيكول مسعود التي مارون وزوجته نهى التي طالما وجّ  األستاذعائلة مسعود، و إلى  خاّص 

أو الذي محظوظ الة غة الفرنسيّ ة يعني باللّ غة العربيّ باللّ  مسعود  المصطلح أنّ  لمون تع م. أنتدارةاإلة مسؤوليّ  هايبحماس وكفاءة لتولّ 
مسعود التي كانت عائلة في أحضان  محظوظة جًدا لتستقرّ بالتالي  ESMOD  األزياءتصميم  مدرسة . كانتالسعيد الحظّ يتمّتع ب

 الترحيب بالفنّ  مسعود محظوظين ألنّ آل كان و مسعود.  عائلةمن  الدعمكّل لة ومدعومة مدلّ  ّيةبيروتال خالل هذه السنوات
 العقل.كز االنفعال فينا وكذلك الذكاء و الخمس ومرا مس الحواّس الي الفنّ  ا ألنّ واحد منّ  والموضة يعطي معنى لحياة كلّ 

، السيد ساتورو الدوليّ ESMOD  األزياءتصميم  مدرسةألسرة حميمين  كبيرين ياتي بالسعادة والشكر أيًضا إلى صديقينطيب تمنّ أ
لى و  ،انالكبير والفنّ  ديروالم، ESMOD   األزياءتصميم  لمدرسة ة، رئيس المجموعة الدوليّ Satoru Nino نينو دة زوجته السيّ ا 

 ر.الوالء واالبتكامع الكثير من   األزياءتصميم  مدرسة ة فية والبشريّ جودة البيئة الماديّ  سهر علىالتي ت Mary  Ninoماري نينو 
 .ميعشقونك متالميذكو  مكنينو، لبنان يحبّ  ةدسيّ الد و سيّ الو مسعود،  عائلة

عام من بعيد، وهي التي تنتمي إلى جامعة القّديس يوسف منذ ال بيروتفي  ESMOD األزياءتصميم  مدرسة من خالل مرافقة
في الشرق األوسط وفي  إبداعيّ مرجع  يومها الوأنّ  والفنّ الرفيع الذوق  قائمة علىة مدرسة حقيقيّ  ها، يمكنني أن أشهد أنّ 2016

 الحاجة إليه. في أمّس  نحني ذة البنانيّ األزياء اللّ لفّن دعامة وهي تشّكل ط، حوض البحر األبيض المتوسّ 

جامعة القّديس  أنحاء جميععامين، وفي منذ و  Huvelin  التابع لجامعة القّديس يوسف في شارع "أوفلين"ي الحرم الجامعيّ ف
قلب الموضة هناك روح الملمس ففي ن النضارة والسالم م لمسةلألزياء والموضة  ESMOD مت مدرسة، قدّ في بيروت يوسف

 األزياءتصميم  مدرسة إنّ  .شيء ز في كلّ والمساعدة المتبادلة والبحث عن التميّ  ،دالجيّ  ختصاصوالجمال، وهناك قيم اإل
ESMOD وفًقا لمهاراته وأسلوبه. والنموّ  هطالب التعبير عن مواهب بحيث يمكن لكلّ  هتماممحور اال يه 

الذين  المدرسة قدامىيج من خرّ بألف  ، نحتفلبيروت في األزياءتصميم  مدرسةنشاء الذكرى العشرين إلب من خالل االحتفالليوم، ا
 قالبلبنان هو الو  ،حوار بين الثقافات واالختالفاتكلحياة، و ل فنّ ، ونحن نحتفل بالموضة ككفوءةالمبتكرة وال مهاراتهملنا  اظهرو أ



، من خالل إبداعاتهما، ببناء جسور الثقافة والثقة بين األزياءتصميم  ومدرسةتقوم الموضة  .هذه القيم بالكامل فيه عيشن الذي
 لجامعة.إلى االموكلة ة ة واألكاديميّ ة الثقافيّ ا في المهمّ تمامً  تندرجهذا  وفي .األجيال والحضارات

 المقبلةن سنة و عشر الآمل أن تحفل  .مدرسةال ةأسر مسعود و آلل عيد  سعيد و ،  ESMODاألزياءتصميم  لمدرسةعيد سعيد 
 لبنان.في ا للثروة الذي أصبح قيمة مضافة ومصدرً  بنانيّ اللّ   الموضةفنّ لدة بإنجازات جيّ 

 


