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قاعة لفرع خريجي LAU وجبرا: دوًما في خدمة اآلخر

خالل توقيع االتفاقية    الوكالة الوطنية

نية  للبنا ا مــعــة  لــجــا ا ــت  ــرم ك
األميركية (LAU) جمعية خريجي 
الجامعة - فــرع بيروت من خالل 
تسمية إحدى قاعات الدراسة في 
كلية إدارة األعمال باسمها لتبرعها 
بمبلغ من المال كانت جمعته من 
نشاطاتها المختلفة. وللمناسبة، 
أقيم احتفال في حرم الجامعة في 
بيروت في حضور رئيس الجامعة 
جوزف جبرا، رئيسة جمعية خريجي 
الجامعة ضحى حالوي والرئيسة 
السابقة ليلى صليبي داغر، رؤساء 
وأعضاء فــروع جمعية الخريجين 
والمدير التنفيذي لمكتب عالقات 
لله الخال وفريق  الخريجين عبدا
عمله، مساعد نائب الرئيس للتطوير 
نسيب نصر، النا أبو تين من مكتب 
التطوير والتي عملت على انجاز 
هذا المشروع، باإلضافة إلى أعضاء 

الجمعية ومهتمين.

بعد المشاغل الجديدة
قال جبرا:“البارحة، وخالل إفتتاح 
إستديوهات المشاغل الجديدة 
الخاصة ببرنامج تصميم األزيــاء، 

صدى البلد  

قلت للحضور ان الـ LAU كانت حلما 
جميال ينتج يوميا أشياء جديدة ما 
يترك ردة فعل إيجابية جدا لدى 
لم، فيعبرون عن دهشتهم  لعا ا
المؤسسة  تجاه مــا تفعله هــذه 
االكاديمية، وجوابي كان دوما انكم 
لم تروا شيئا بعد. إن هذا كله يعود 
ألفراد أسرة LAU الذين ينبضون 
بالحياة، ألن LAU كرست نفسها 
منذ نشأتها لخدمة الغير. فخدمة 
اآلخــر شغفنا ونقوم بها لغيرنا 
لب جميع  ونطا ألنفسنا  لــيــس  و

زعمائنا بأن يفكروا هكذا“.
وتابع:“إن حلمنا يزدهر بشكل 
دائـــم، ومــا هدية فــرع بــيــروت إال 

 ، LAU الدليل القاطع على ما تمثله
وهذا ينسحب على جميع خريجيها 
في العالم من إعتزاز بجامعتهم“.

سالم أبدي
وختم:“أنتم كخريجين تجسدون 
فرديا وجماعيا الفرح والسالم األبدي 
الذي ينبع من الداخل وهذا ما هو 
مهم في الحياة. إن االنسانة التي 
أسست LAU قدمت كل ما لديها 
بما في ذلك حياتها فهي توفيت 

في سبيل تلك المؤسسة“.
ثم كانت كلمة رئيس فرع بيروت 
بشير السقا الــذي عبر عن فخره 
واعتزازه بهذا الحدث مؤكًدا ”عمق 

إنتماء الخريجين للجامعة من خالل 
 
ً
وجودهم في هذا الحفل“، معلنا
”عن تقديم مساهمة مالية لدعم 
لمحتاجين في  ا لــطــالب  ا تعليم 

الجامعة“.

م
ّ
تسليم وتسل

وشكر السقا مبادرة جبرا بتسمية 
أحد صفوف الجامعة باسم ”جمعية 

فرع بيروت“ تقديرا لما قدمته.
ثم تم توقيع اإلتفاقية بين جبرا 

والسقا. 

وكان قد سبق االحتفال عملية 
جمعية  سة  ئا لر تسلم  و تسليم 
الخريجين بين ليلى صليبي داغر 
الرئيسة السابقة وضحى حالوي 

الرئيسة الحالية.

جبرا للخريجين: أنتم 

كخريجين تجسدون 

فرديا وجماعيا الفرح 

والسالم األبدي
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