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العشاء السنوي لخريجي LAU في غانا

صدى البلد  

تَحول الحفل السنوي لفرع جمعية 
خريجي الجامعة اللبنانية االميركية 
(LAU) في غانا إلى لقاء دبلوماسي 
جمع ممثلي تسع دول، حيث أقام 
الفرع حفل عشائه السنوي في أكرا، 
برعاية السفير اللبناني علي حلبي، 
ومشاركة سفراء كل من: الواليات 
المتحدة، استراليا، فرنسا، اسبانيا، 
كولومبيا، مصر، المغرب، واألردن. 
وحضرت وجوه الجالية اللبنانية وكبار 
رجــال األعمال، وأعضاء مجلس فرع 

خريجي LAU)) في غانا.
وشــارك في المناسبة وفد حضر 
 من الجامعة األم في بيروت، 

ً
خصيصا

ضم المدير التنفيذي لمكتب عالقات 
الخريجين عبدالله الخال ومديرة مكتب 
القبول ندى الحاج، عالوة على رئيسة 

جمعية الخريجين ضحى الزين حالوي 
الصليبي  ليلى  بقة  لسا ا لرئيسة  وا
داغر. كما حضر، عن ”بنك بيروت“، 
الراعي الرئيسي، مدير مكتب التجزئة 
والفروع جورج عواد. رحبت النا قبطان 
غندور من فرع الخريجين بالحضور 
في غانا، وشكرت الرعاة والداعمين 
الذين يؤول اليهم توفير الدعم لطالب 

لبنانيين من غانا يتابعون تحصيلهم 
الجامعي في LAU. وألقى الخال كلمة 
رئيس الجامعة جــوزف جبرا فوجه 
عميق تقديره الى سفير لبنان الذي ال 
يألو جهدا في توفير كل دعم للفرع 
او للوفود القادمة من (LAU) بيروت او 
الى كل ابناء الجالية اللبنانية في غانا.
أمــا ضحى الزين فرحبت بدورها 

بعمل فرع الخريجين مؤكدة الوقوف 
الى جانب كل الخريجين ودعمهم 
لتمتين اواصر العالقة مع الجامعة 
األم. ثم كان حفل العشاء الساهر 
الفنانة مــنــال مالط  لـــذي احيته  ا
 مع فرقتها 

ً
التي حضرت خصيصا

الموسيقية من لبنان.
بــدوره، اقام السفير حلبي ورندة 
لهما  منز فــي  ء  عشا حفل  عقيلته 
وخصص  ني.  للبنا ا للوفد   

ً
يما تكر

السفير اللبناني قاعة في السفارة 
التقت فيها مديرة القبول ندى الحاج 
هم من الذين يرغبون   وأولياء

ً
طالبا

باستكمال دراستهم الجامعية في 
LAU، حيث كانت جلسة وحوار.

هـــذا، ويــعــمــل مكتب عــالقــات 
لــتــعــاون مــع رئيسة  بــا الخريجين 
الجمعية على تحضير االرضية الطالق 
لجامعة في  ا لخريجي  لفرع  قريب 

الغوس، نيجيريا.

من االحتفال في غانا     الوكالة الوطنية




