
1 
 

 

 عزيزي بشار، أصدقائي األعّزاء

 

يسعدني بالغ السعادة أن أمنح هذا المساء في منزل فرنسا وسام جوقة الشرف برتبة 

فارس، وهي الجوقة الوطنية األعلى في فرنسا، إلى شخصية بارزة، عزيزة على قلوبنا 

االعتراف، على أعلى مستوى، بانخراطه االستثنائي في خدمة فرنسا وخدمة  جميعاً. تّم أخيراً 

 -وإذ أعرف تماماً تواضع صديقنا بشار-، وعلى جري العادةالجالية الفرنسية في المملكة. 

مزاياه البارزة التي تبّرر الوسام الذي منحه إيّاه فخامة رئيس الجمهورية سأذّكر بإيجاز، 

 الفرنسية. 

 

ورغم هناك ابن دمشق، حيث ما تزال تقيم عائلتك ولديك استثمارات  هو بشار صبّاغ

 األحداث األليمة الحالية، ما زلت تترّدد إليها باستمرار. 

 

بعد دراسات في بروكسيل وروما، استلمت إدارة إحدى شركات مجموعة شلهوب، هنا 

هر في جّدة للترويج للمنتجات الفرنسية الفخمة: فنون المائدة وعطور وهوت كوتير، فإن أش

 . بياناتكأسماء الفخامة الفرنسية مدرجة على 

 

أتاحت لك مهاراتك ومزاياك المهنية واإلنسانية تحويل هذه الشركة إلى شركة قابضة 

أيضاً في نشاطات مجموعة شلهوب في شخص. تشارك  1011شركة وتّوظف  11تضّم 

 الشرق األوسط وهي منطقة أصبحت فيها سفير الفخامة الفرنسية. 

 

إلى تكريس  البارزة شيمك اإلنسانية دفعتك، في قطاع األعمال عالوة على هذه المهارات

كيزة من ركائز مجلس إدارة . إنّك رالجماعيةوإلى النشاطات الرعاية والدعم نفسك إلى 

 الذي تعّدىالمدرسة الفرنسية الدولية في جّدة، حيث استفادت عائالت عديدة من كرمك، 

الجمعيات  تدرك. إنّك منخرط للغاية أيضاً في مشروع بناء مدرسة جديدة. واجباتك المحضة

الكرم نفسه لديك القنصلية العامة أيضاً  الفرنسية في جّدة أنّها تستطيع االعتماد عليك. تالقي

في حال واجه أّي مواطن فرنسي بعض الصعوبات. إن مّوظفنا الذي توفّي مؤّخراً اطّمأن إذ 

 عائلته في جّدة. أنّك ستستمّر في االهتمام بأدرك 

 

رابطة بصفتك رئيساً لتنخرط أيضاً في النشاطات الثقافية التي تنظّمها القنصلية العامة، 

الثقافة الفرنسية إشعاعها الحالي في  تعرف اأصدقاء الثقافة الفرنسية: لوال دعمك الدائم، لم

 هذه المدينة. 

 

في مجلس األعمال الفرنسي  عديدة، أحد األعضاء األكثر نشاطاً إنّك أيضاً منذ سنوات 

معرفتك المتميزة ألوساط رجال األعمال السعوديين سنداً هاماً  تمثلّ : في جّدة السعودي

 للشركات الفرنسية. 

 

إنّك بالتالي من المدافعين المتحمّسين عن المصالح الفرنسية في المملكة حيث أرسخت 

 . التي أضحت جليّة للجمهور وعزّزت صناعة الفخامة الفرنسية

ه تلقائياً ودون كلل إلى الجالية الفرنسية وإلى والدعم الثمين الذي تقّدمرعايتك إن 

 امتنان فرنسا. جديران بالقنصلية العامة في جّدة 


