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اتفاقية بين جامعة القديس يوسف ومعهد بول بوكوز

صدى البلد  

وقع رئيس جامعة القّديس يوسف 
سليم دكاش اليسوعي اتفاقّية مع 
معهد بول بوكوز ممثًال بنائب رئيس 
المعهد هيرفيه فلوري، في مبنى إدارة 
الجامعة، بحضور مدير معهد إدارة 
األعمال في الجامعة جوزف شهاب 
والقنصل العام للجمهورية الفرنسّية 
سيسيل لونجيه ممثلة سفير فرنسا 
امانويل بون , خالد نزها من نقابة 
المطاعم ,جو كرم ممثل جمعّية قدامى 
معهد بول بوكوز ,كريم اسمر منسق 
رة  دا إ لفندقي في معهد  ا لقسم  ا
األعمال وعدد من مسؤولي الجامعة. 

تقنيات تطبيقية
نّصت االتفاقّية على تدريب طّالب 
من اليسوعّية في معهد بول بوكوز 
على تقنيات تطبيقّية في فن الطهو 
وصناعة الحلويات والمخابز، وعلى 
تبادل األساتذة. الجدير ذكره أن مدير 
معهد بوكوز كان قد وقع سابقا على 

االتفاقّية. 
ــب فيها  ّح ر لقى شهاب كلمة  أ
ه  وفخر فرحته  عن  وعّبر  لحضور  با
بالتعاون بين المؤسستين. من جهته 
أشار دكاش إلى أن ”انضمام معهد 

ــذي يضم القسم  إدارة األعــمــال ال
لمي  لعا ا لف  لتحا ا ــى  ل ا لفندقي،  ا
لمعهد بول بوكوز، يدل على إرادة 
بالشراكة والتعاون من أجل خدمة 
الصناعة الفندقّية وتدريب مهنيين 
لديهم الخبرة المعترف بها“. وتابع: 
”التحالف العالمي هو عائلة كبرى 
من المعاهد والمؤسسات الفندقّية 
منتشرة في كل الــقــارات. التعاون 
الذي ينتج من هذا التحالف يحفز 
الخبرة ويساهم بإشعاع المؤسسات 

محلًيا وعالمًيا“. 
لونجيه فعّبرت عــن فخرها  مــا  أ
بمرافقة هذه اللحظات السعيدة، التي 
تستكمل تاريخا طويًال من التعاون 
األكاديمي بين لبنان وفرنسا. وأشارت 

إلى أن هذه االتفاقّية هي األولى من 
نوعها في الشرق األوسط“، واعتبرت 
أن ”معهد بول بوكوز هو رمز حّي 
لطريقة  ا على  ة  لحيا ا حــب  يجّسد 

الفرنسّية وفن الطبخ فيها“.

نشر الفرح
ــوري على  ــل ــن جــهــتــه، شـــدد ف م
”أهمية التزام الجامعة اليسوعّية 
بالتنشئة األكاديمّية ”ألن االحتياجات 
في هذا اإلطار حول العالم ضخمة جدا، 
خصوصا في هذه الفترة المضطربة، 
ونحن لدينا دور نؤديه أال وهو تنشئة 
أن يصبحوا مهنيين  الشباب على 
وأيضا سفراء لديهم الرغبة في نشر 

الفرح في حياتنا“.
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