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مكّرم6 في جامعة القديس 
يوسف (اليسوعية)  ص ١٣ 
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صفير متوسطا ادارة الجامعة

صفير مكرم6 في جامعة القديس يوسف:
لنثْق بقدرة اقتصادنا على النهوض

بريوت  يف  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  أقام 
الربوفسور سليم دكاش غداء تكرمييا عىل رشف رئيس 
ملجلس  املشارك  والرئيس  اللبنانية  املصارف  جمعية 
الجامعة  يف  املرصفية  للدراسات  العايل  املعهد  إدارة 
الدكتور سليم صفري، يف مطعم «التلييه»  اليسوعية 
(املعهد التطبيقي ملعهد إدارة املؤسسات يف الجامعة 
اليسوعية) شاركت فيه شخصيات مرصفية وأكادميية 

وإعالمية.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لدكاش الذي توجه بالشكر 
إىل كل من حرض للمشاركة يف هذا الغداء التكرميي 
ملناسبة  صفري  الدكتور  مميزة،  محببة  لـ»شخصية 
انتخابه عىل رأس الجمعية، بل احتفاال بهذه الرشاكة 
الجمعية والجامعة وهي دامئة وستدوم  القوية بني 
منذ اثنتني وخمسني سنة، مع الثامر الصالحة واملوارد 
التي  الكفوءة عرب املعهد العايل للدراسات املرصفية 

تخرجت لصالح الحياة االقتصادية واملرصفية».
«إنه  فيها:  قال  بكلمة  صفري  الدكتور  رّد  جهته  من 
لرسور بالغ ممزوج بالفخر أن أتواجد اليوم هنا يف 
حرضتكم جميعا. بداية أود أن أتوجه اىل األب دكاش 
بجزيل الشكر عىل استضافته هذا اللقاء الودي وعىل 

صداقته التي متّسني يف الصميم».

وتوجه اىل رئيس الجامعة بالقول: «أنتم الساهرون 
هذا  يوسف،  القديس  جامعة  عىل  وعناية  بحرفية 
التميز،  بثقافة  والالمع  املتنوع  الرتبوي  الرصح 
الدؤوب  وعملكم  تفانيكم  أحيي  أن  يل  اسمحوا 
الفرنسية  وللغة  للفرانكوفونية  معقال  عليه  للحفاظ 

يف لبنان».
معا  وجودنا  «إن  صفري:  قال  الراهن،  الوضع  وعن 
دليل  هو  ومرصفيني  واقتصاديني  وزمالء  كأصدقاء 
صمود برغم املسؤوليات الجسام امللقاة عىل عاتقنا 
جميعا والتي مل متنعنا من االبتسام والتفاؤل، الذي 
يبقى القاسم املشرتك بيننا. وال ننىس طبعا «لبنانيتنا» 
التي  الثقة  أزمة  ظل  يف  معناها  بكل  تتجسد  التي 
نعيشها. لذلك نحن مدعوون أكرث من أي وقت مىض 
إىل الحفاظ عىل ثقتنا بوطننا وبقدرة اقتصادنا عىل 
رأسه  وعىل  الخاص،  قطاعنا  أن  ننىس  فال  النهوض. 
القطاع املرصيف، نجح يف حامية لبنان واللبنانيني حتى 

يف أحلك الظروف».
قائالً:  الحارضين  إىل  رسالة  بتوجيه  كالمه  وختم 
هذه  ومستقبله،  بوطننا  الثقة  تعزيز  إىل  «أدعوكم 
الثقة هي التي ستعطينا الدفع جميعا ملواصلة املسري 

واجتياز هذه املرحلة بتفاؤل وثبات وشجاعة».




