
  بيان صحفي

  
  

  2011-02-18: تبيرو
    

 
 مكسيم شعيا من اإلفرست إلى األميرآية

 
  الذي   يقدم المغامر مكسيم شعيا،   بيروت،   الجامعة األميرآية في   بدعوة من مكتب اإلعالم والتسويق في

يوم    كوذل   ، " يتسّلقها   لكل منا قمة افرست "  محاضرة بعنوان   العالم، على أعلى قمم   رفع العلم اللبناني 
  .  الجامعة   مبنى وست هول في   قاعة سهيل بطحيش في   في   شباط الجاري 23   األربعاء الواقع في

 
باإلضافة الى    إفرست، يتناول مغامرة شعيا ووصوله الى قمة   حصري   يتخلل المحاضرة عرض لوثائقي

  . والشمالي   لقطبين الجنوبيالسبع آما إلى ا صور فوتوغرافية مثيرة عن رحالته الى قمم العالم
 

يتوّقف    لكّنه لم .   آل هذه القمم على   وقد نجح مكسيم شعيا خالل ثالث سنوات متتالية بزرع العلم اللبناني
 مع الشرآة (  حّققه شعيا بوصوله   ومع النجاح الذي ".  األقطاب الثالثة "  عند هذا الحد بل تابع ليصل إلى

  إلى القطب الشمالي )  مجموعة عوده سرادار  - ل.م.شبنك عوده     الراعية
بات مكسيم الشخص    فوق الجليد،   يومًا   53   إثر رحلة مذهلة دامت  -  شماًال   90   الدرجة  - الجغرافي 

باإلضافة  يحّقق هذا اإلنجاز   األقطاب الثالثة والسادس الذي   يحّقق تحّدي   العالم الذي   السادس عشر في
  . لى القمم السبعإ

 
العالم وتحقيق األهداف  الوصول الى أعلى قمم   ويهدف هذا العرض لتجربة مكسيم شعيا الشخصية في

يحلم المرء ويسعى لتحقيق هذا الحلم باندفاع وعزم    إلى إبراز أهمية أن   ضعها نصب أعينه،   التي
  . ومثابرة

 
يتعلم الطالب من    الجامعة تأمل أن إن   جامعة حكمت البعينيال   ويقول مدير اإلعالم والعالقات العامة في
  . تحقيق الهدف مها بلغت صعوبته تجربة مكسيم شعيا أهمية الكفاح من أجل

 
وقد حلم بإنجازاته الكبرى منذ    بيروت،   ونشأ في 1961   آاون األول 16   لبنان في   ولد مكسيم شعيا في   

  .  جلوسه على مقاعد الدراسة
  

وبعد تخّرجه  .  واليونان وفرنسا وآندا طفولته عبر تربية متعّددة الثقافات شملت لبنان   واختبر العالم في
 العديد من المجاالت وأحرز   حّقق مكسيم شعيا بطوالت في   لالقتصاد، بمرتبة شرف من آّلية لندن

برتبة     األولى برتبة فارس والثاني   ن،مّرتي   وقد ُقّلد شعيا وسام األرز الوطني .  الكؤوس باسم لبنان
  بدعوة من جمعية السيدات المساعدات في 2009   تشرين الثاني   في األميرآية   وقد حاضر في .  ضابط

يمثل العديد من    آما أنه   ويشغل مكسيم شعيا منصب سفير بنك عوده حاليًا .  الجامعة   في   الطبي المرآز 
  . المحاضرة حوار مع الحضور   وسيلي  . ا جمعية طفولةالجمعيات األهلية منه
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  سية،جامعة بحثية تدري   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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