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قدامى اليسوعية في المملكة المتحدة أقاموا حفلهم السنوي

صدى البلد  

لقطة من الحفل يتوسطها دكاش

أقــامــت رابــطــة خــّريــجــي جامعة 
القّديس يوسف الحديثة العهد في 
المملكة المتحدة والتي ولدت بهّمة 
مجموعة من الخّريجين المتطوعين 
ا  هًر ء سا لمندفعين، حفل عشا ا و
في لندن. َهَدف العشاء إلى تحفيز 
التضامن الجماعّي بهدف تشجيع 
المساواة في فرص التعليم العالي 
فــي لبنان، وتــحــديــًدا فــي جامعة 
النظر عن  القّديس يوسف بغض 

األصول االجتماعية والدينية.

مشاركة كريمة
نًيا  لبنا ا  مدعًو مئتان وخمسون 
وفرنكوفونًيا من عالم المال والصناعة 
والتجارة اجتمعوا في عشاء جمع 
التبرعات لدعم برنامج المنح الجامعّية 
ــى وفد  فــي اليسوعّية، إضــافــة إل
مهم جاء من لبنان وضــّم القاضي 
حاد جمعيات 

ّ
شكري صادر رئيس ات

لقّديس يوسف،  ا خّريجّي جامعة 
وشــارك في الحفل رئيس الجامعة 
البروفسور سليم دكاش اليسوعّي، 
وإنعام عسيران سفيرة لبنان في 
المملكة المتحدة، وسيلفي برمان 
سفيرة فرنسا في المملكة، والرئيس 
نيسان  ينو-  ر لف  لتحا لتنفيذي  ا
كارلوس غصن المتحدث الرئيسّي في 
العشاء الساهر، وأرنو دو بويفونتان 
الرئيس التنفيذي لفيفاندي، وأالن 
أفلولو رئيس ومؤسس أالن أفلولو، 
لتنفيذي  ا لرئيس  ا سمير عساف 
لــمــصــرف ”اتــــش اس بــي ســي“ 
لالستثمار المصرفي، وفيليب جبر 
رئــيــس ومــؤســس ”جــبــر كابيتال 
بــارتــنــرز“، وطـــارق شهاب المدير 
المعاون في بنك سوسيته جنرال في 

لبنان والراعي الرئيسي للحفل. 
أثمر العشاء عن جمع ثالثمئة ألف 
جنيه إسترليني بفضل عمل فريق 
عمل جمعية الخريجين في المملكة 
لقّيمة  ا الجوائز  المتحدة، وكذلك 
قّدمها متعهدون لبنانيون، وكبار 
الصاغة والفنانون المعاصرون أصحاب 
الشهرة العالمية مثل نبيل نحاس 
وأيمن بعلبكي وبفضل المشاركة 

الكريمة للمانحين اآلخرين. 

قيم لبنانية
حيبية  تر كلمة  ء  لعشا ا تخلل 
لرئيسة رابطة الخريجين في المملكة 
المتحدة جويل عساف التي ذكرت 
بأهمية التضامن الجماعي الخاص في 
لبنان بهدف تمويل المنح الجامعية 
للطّالب الموهوبين واصحاب الموارد 

المالية المحدودة. 

ثم توقفت عسيران على رسالة 
الجامعة ودورهــا في الحفاظ على 
القيم اللبنانّية منذ تأسيسها في 

العام ١٨٧٥. 
بعد ذلك اعتلى المسرح المغني 
العالمي سالفاتور ادامو الذي أدفأ 
لى  إ لتي تعود  ا ته  بأغنيا لقلوب  ا

ستينات القرن الماضي. 

قّوة متحدة
حاد جمعّيات 

ّ
ت ا وتناول رئيس 

لرئيس شكري صادر  ا يجين  لخّر ا
أهمية دور الخريجين في الجامعة 
كقوة متحدة في خدمة المواطنة في 
لبنان، ثم تحّدث الرئيس التنفيذي 
لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن 
مذكًرا بتمّيز التعليم العالي في لبنان 

وتحديًدا في جامعة القّديس يوسف 
وكذلك تألق اللبنانيين في الخارج. 

ــان فــذكــرت بعالقات  ــرم  أمـــا ب
لبلدين  ا بين  ريخّية  لتا ا قة  لصدا ا
مرحبة بازدهار الفرنكوفونّية في 

لبنان.
ــاش بأنه أبعد  وختاًما، ذكــر دك
من دوره الضامن لمستوى التعليم 
العالي في جامعة القّديس يوسف 
فهو يهدف إلى توفير الطاقة واألمل 
لكوادر الغد بهدف بناء لبنان الغد 

العصري، لبنان الحوار والتضامن.

تشديد على التضامن 

الجماعي الخاص في لبنان 

لتمويل المنح الجامعية 

للطالب الموهوبين
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