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ألفاريز فوينتس لتعاونه مع المركز  في جامعة سيدة اللويزة، سفير المكسيك خوسيه" مركز دراسات االنتشار اللبناني"كرم 

جانب الجمهورية العربية المصرية، في حضور مهامه في لبنان وتعيينه سفيرا  خالل مدة خدمته الديبلوماسية كما لوداعه النتهاء

وليد موسى، نائب رئيس  القنصلي في السفارة المكسيكية خورخيه مالكوم بايكر، رئيس جامعة سيدة اللويزة األب رئيس القسم

قات مع الجامعة العالقات العامة األستاذ سهيل مطر، منسق العال الجامعة لألبحاث والتنمية الدكتور أسعد عيد، نائب رئيس

 .المركز روبيرتو خطلب، وعدد من العمداء والمدراء والموظفين والضيوف اميريكا الالتينية في

فوينتس جهوده التي بذلها على مر  والقت مديرة المركز الدكتورة غيتا حوراني كلمة رحبت فيها بالحضور، شاكرة للسفير

 .لمركز والمكسيكيين المتحدرين من اصل اللبنانيينبين ا سنوات خدمته في لبنان خصوصا تلك التي عمقت العالقات

أرقى السفراء في لبنان وله "الفتا الى انه من  بدوره نوه نائب رئيس الجامعة لألبحاث والتنمية الدكتور أسعد عيد بمزايا المكرم،

 ."المجال الدبلوماسي بل في الحقل األكاديمي أيضا انجازات كبيرة ومهمة ليس فقط في

متحف لبنان والهجرة في جامعة سيدة  الجامعة األب وليد موسى بسفير المكسيك الذي لعب دورا فعاال في انشاء وأشاد رئيس

بالشؤون األكاديمية وهذا هو السبب الرئيسي أن مؤسسة أكاديمية كجامعة سيدة  من أكثر السفراء المهتمين"اللويزة، مؤكدا أنه 

 ."تفتخر بتكريمه اللويزة

محبة السفير "، مثنيا على "الجالية اللبنانية فوينتس هو من السفراء الذين عملوا بجدية مطلقة للتواصل مع ان السفير: "وقال

 ."العميقة والصادقة للبنان

 .ثم قدم كل من الدكتور عيد والدكتورة حوراني، قدم له درعا تقديريا

ان هذا المركز : "على هذا التكريم، وقال اللبناني بدوره، شكر السفير فوينتس لجامعة سيدة اللويزة ومركز دراسات االنتشار

 ."به كنز للهجرة اللبنانية ويجب االفتخار

استعداد لحضور العديد من النشاطات  انسان يؤمن بالفعل بمهمة المركز وليس فقط بالكالم لذلك كان دائما على"واكد انه 

 .ة الى أنحاء العالم كافة الفتة الى انها وسعت افاق معرفتهالهجرة اللبناني االكاديمية والثقافية التي نظمها المركز حول

في مجتمعهم ساهم ببناء االقتصاد المكسيكي  وأشاد بدور اللبنانيين في المكسيك، معتبرا أن جهودهم الكبيرة واندماجهم البناء

 .القومي وهذه النسبة هي نسبة مثيرة لالعجاب من مجموع الناتج% 43وانهم يساهمون بـ 

وزراء حاليين متحدرين من أصل لبناني،  وأشار الى أنه من أهم المؤشرات عن نجاحهم في التأقلم في المكسيك أن هناك ستة

 .والسياسة، والعلوم كما في القطاع المصرفي وهم بارعون في المجاالت كافة كالتجارة،

لبنانية باعتبارهم مهتمين بلبنان أكثر  ين من أصولوختم متمنيا على المركز تسليط الضوء على نظرة الجيل الجديد من المتحدر

 .لهم حاليا، مؤكدا مواصلة دعمه للمركز من أهلهم وأجدادهم بسبب سبل التواصل المتاحة

  .والمراجع التي كان قد قدمها له سابقا الى المركز لتنضم الى العديد من الكتب" الغربال"ثم قدم نسخة الكترونية عن مجلة 
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