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 27/5/2016دبي 
  جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسىرئيس كلمة 

 لقاء الخّريجين في دبيفي 
 

 أيها األصدقاء 
 من لبنان الجميل،

 لبنان الذي نحّب وال بديل عنه، رغم كل المحن والتحديات،
 لبنان الغارق، اليوم، في حّمى االنتخابات والصراعات،

من هذا اللبنان أحمل إليكم تحّيات أساتذتكم، وسالمات رفاقكم وزمالئكم، ونسمة حّب 
 ، ونداء:  اشتقنا لكم.الوطن الحبيبمن ربيع 

وشكرًا لكم على هذا اللقاء السنوي المميز، وأؤّكد لكم أّنكم طليعة العمل في رابطة 
ارج، انطالقًا من ُدبي وحتى الخّريجين التي أصبحت واقعًا شرعيًا، إن في لبنان أو في الخ

وكونوا على ثقة أن رابطة الخّريجين هذه، لن تكون إاّل صورة عن جامعتكم، برقّيها   مونلاير.
وترّفعها، وسيكون لها الدور الكبير في إبراز صورة الجامعة وفي المحافظة على كرامتها 

 ة.وسمعتها.  وقولوا لي، من هم الخّريجون، أقول لكم:  من هي الجامع
 

 ويا أيها األحّباء
جامعتكم تفخر بكم، وترى فيكم أماًل متجّددًا، وهي على ُخطاكم، تجّدد نفسها، يوميًا، 

وتطّور برامجها، بصورة مستمّرة، وصواًل الى احتالل المركز المرموق الذي تستحّق بين 
في  Accreditationوهذا ما يجّسده حصولنا على االعتماد   الجامعات اللبنانية والعالمية.

 السنة المقبلة.
لكم، أّن هذه الجامعة تعتّز بإنجازاتكم، في هذا الجزء العزيز من الخليج أؤّكد وانني، إذ 

العربي، فألّنكم تساهمون، بالفعل، ال بالقول، بإنماء هذه المنطقة، وبتبييض صفحة لبنان، 
 بعيدًا عما يتناقله البعض عن أنه بلد العنف واإلرهاب واإلفالس.
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نني، إذ  على دوركم الممّيز، فإّنني وباسمكم، أحيي جميع ضيوفنا الكرام في  أشّددوا 
هذه اللبلة السعيدة، وال سّيما من يمّثل مجلس أمناء الجامعة، معالي األستاذ زياد بارود، 

والسّيد الصديق جوزف غصوب، الذين، مع زمالئهم، وال سّيما السّيدة روز شويري، يعملون 
 ه الجامعة وتقّدمها.من أجل هذ

كما أشكر جميع الذين  ساهموا معكم في هذا االحتفال، ورعوه، بحماس وعطف، وفي 
 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ سامر عيتاني، نائب طليعتهم بنك لبنان والخليج الممّثل ب

كما أحيي الفنانة الكبيرة نجوى كرم، صديقة الجامعة، على كرمها في إحياء هذه الليلة، 
 جانّية وعفوّية ومحّبة.بم

فادي،  ومن جديد، أهّنىء من القلب، مسؤولي الفرع في دبي:  روبير، طوني، أحمد،
ايلي،...  والليلة، تنضّم اليهم، خّريجتنا، ملكة جمال لبنان السابقة نيكول بردويل، فشكرًا زينة و 
 لهم.

 
 ويا أّيها الخّريجون األعّزاء.

 ده معنا، فشكرًا لكم، من تكّرمون الليلة، نتكّرم بوجو 
 عشتم، عاشت اإلمارت العربية المّتحدة، وعاش لبنان.


