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قدامى «الي�سوع ّية» يف اململكة املتحدة
اأقاموا حفلهم ال�سنويّ دعم ًا ل�سندوق املنح

أقامت رابطة خ ّريجي جامعة الق ّديس يوسف احلديثة العهد
بهمة مجموعة من اخل ّريجن
في اململكة املتحدة والتي ولدت ّ
املتطوعن واملندفعنَ ،
حفل عشاء ساهر في فندق الفور سيزن
اجلماعي بهدف
– ل�ن��دن .هَ � � َد َف العشاء إل��ى حتفيز التضامن
ّ
تشجيع املساواة في فرص التعليم العالي في لبنان ،وحتديدا
في جامعة الق ّديس يوسف بغض النظر عن األصول االجتماعية
والدينية .أثمر العشاء عن جمع ثالثمائة ألف جنيه إسترليني
بفضل عمل فريق عمل جمعية اخلريجن في اململكة املتحدة،
وك��ذل��ك اجل��وائ��ز الق ّيمة ق� ّدم�ه��ا متعهدون لبنانيون ،وكبار
الصاغة والفنانون املعاصرون أصحاب الشهرة العاملية مثل
نبيل نحاس وأمين بعلبكي وبفضل املشاركة الكرمية للمانحن
اآلخرين.
تخلل العشاء خطاب ترحيبي لرئيسة راب�ط��ة اخل ّريجن
في اململكة املتحدة السيدة جويل عساف التي ذ ّك��رت بأهمية
ال�ت�ض��ام��ن اجل�م��اع��ي اخل ��اص ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ه��دف مت��وي��ل املنح
اجلامعية للط ّالب املوهوبن واصحاب املوارد املالية احملدودة.
ثم حت ّدثت السيدة إنعام عسيران سفيرة لبنان في اململكة
وخ��ري �ج��ة ك�ل� ّي��ة احل �ق��وق وال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس� ّي��ة ف��ي اجلامعة

اليسوع ّية التي توقفت في كلمتها على رسالة اجلامعة ودورها
في احلفاظ على القيم اللبنان ّية منذ تأسيسها في العام .1875
بعد ذلك اعتلى املسرح املغني العاملي سالفاتور ادامو الذي
أدفأ القلوب بأغنياته التي تعود إلى ستينات القرن املاضي.
رئيس ّ
احت��اد جمع ّيات اخل ّريجن الرئيس شكري صادر
تناول في كلمته أهمية دور اخلريجن في اجلامعة كقوة متحدة
ف��ي خ��دم��ة امل��واط�ن��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،ث��م حت�� ّدث ال��رئ�ي��س التنفيذي
لتحالف رينو-نيسان ك��ارل��وس غصن م��ذ ّك��را بتم ّيز التعليم
العالي في لبنان وحتديدا في جامعة الق ّديس يوسف وكذلك
تأ ّلق اللبنانين في اخلارج.
أما السيدة سيلفي برمان وسفيرة فرنسا في اململكة املتحدة
مرحبة بازدهار
فذكّرت بعالقات الصداقة التاريخ ّية بن البلدين ّ
الفرنكوفون ّية في لبنان.
رئيس اجلامعة البروفسور دكّاش ختم اللقاء الودي واحلا ّر
مذكّرا بانه أبعد من دوره الضامن ملستوى التعليم العالي في
جامعة الق ّديس يوسف فهو يهدف إل��ى توفير الطاقة واألمل
ل �ك��وادر ال �غ��د ب �ه��دف ب �ن��اء ل�ب�ن��ان غ��د ع �ص��ري ،ل�ب�ن��ان احلوار
والتضامن.

