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األعمال  إدارةة كلي   أقامته عشاءفي يس يوسف، جامعة القد   رئيس، اليسوعي   اشسليم دك   بروفسورالكلمة 
، 5162 (يونيوحزيران ) 61 الواقع فيه الثالثاءيوم ار، قص  عدنان و  عادلدين لسي  ا لتكريم  ، والعلم اإلداري  

 في فندق فينيسيا.

 

 األعمال والعلم إدارةة كليّ  بدعوة من عائلة هذا في حفل العشاء كّل سنة أن نلتقيإنه لمن دواعي سروري 
هو  ّلقاءفي الواقع، هذا الا. شخصي   هأن أشكر  أودّ  الذي نه  م  منتدى الفريق و  هاعميدو جامعتنا، في  يّ دار اإل

 عام. كلّ  في هنعيش حقيقيّ  حدث   إّنهد عشاء، أكثر من مجرّ 

 انشاطً  ون مال تنظّ أنتم . عزيزي كميل، ايترك آثارً يحدث و  أمر  هناك وأّن عن المألوف، خروًجا  يعني حدثال
روح من أجل لشركات لا للعارضين و شكرً  فيها ون قولتحاسمة  ها لحظة  : إنّ كسائر حفالت العشاء  أو عشاءً 

تقومون التي الة فعّ ال التوظيفحملة من أجل ا الشركات ولكن أيًض و يس يوسف ة وجامعة القدّ كليّ الالشراكة بين 
في  تنشئتهمفي كلّيتنا الذين يتّلقون زين يجين المتميّ الخرّ  من أجلة لما فيه خير الطالب وخاّص  بتنظيمها

 ل.اعمعالم األخوض  من أجلز تميّ ال

يتخّطى حدود الزمان  هالماضي ولكنّ  الحاضر أوفي صيغة الحدث ليس  ،هذا العام األعّزاء، ها األصدقاءأيّ 
ة الحقوق كليّ  تحديًدا منيس يوسف و جامعة القدّ  قدامىمن  هما شخصين كاملينتكريم ب أّن األمر يتعّلق حيث
في عالم اإلدارة، ومصرف  ان كبيرانلبنانيّ و  ناكبير ن مقاوالو ، وهما صديقان 1599و  1591عام الفي 

تكريم عدنان وعادل  ،خالل العشاء، ولكن هذا العام ُتك رَّمات شخصيّ عام، هناك  االقتصاد والقانون. كلّ 
نموذج ناجح  ماعدنان هعادل و ين دالسيّ  أؤكد أنّ  حينمعي  ون فقالجودة. سوف تتّ ا يتمّتع بحدثً  يشّكلار قّص 

ال  ماأنت ،عادلو عدنان  . عزيزيّ لُمعاشة والمخت ب رةواألخالق ا وللكفاءة النادرة از جد  مميّ الحضور ولل ةألخوّ ل
 صفاتكم.على الثناء  من أجل كلماتي ان إلىتحتاج

كنت  ولكن  ؛ القتصادل اوزيرً و بال حقيبة  ،وزيركتقدير  محلّ  ال شّك أّنك كنت ،عدنانالسّيد  ،سعادةصاحب ال
 لدرجةة، ة العربيّ لغرف التجاريّ حاد اتّ إرئيس كو  "بنكافرنس" كبير وثناء في رئاسة مصرفكتقدير  طّ مح أيًضا
 اتالميداليّ طويلة من الالئحة ال اكتشفتُ ة، سيرتك الذاتيّ  حين قرأتُ مدى الحياة. لالرئيس الفخري لها فيها كنت 

أفضل  إنّ حال،  فت. في أيّ توقّ  ثالثين ثمّ الما يصل إلى منها  ؛ أحصيتُ  التي ُمن ح ت لك والجوائز واألوسمة
 الناس واحترامهم. ةحبّ م يه معلى صدرك تسطعة ميداليّ 
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ة رئيس جمعيّ  ة. عندما كنت  والقرارات الهامّ  سرّيةال رجل المهامّ ب أحد األشخاص وصفك ،د عادلالسيّ حضرة 

إال  ،خصكوش عملك للثناء علىأنا ال أسعى ة. شخصك ورؤيتك المستقبليّ ب فيها أّثرت  المصارف في لبنان، 
 .الطهو لفنّ ة اللبنانيّ ة األكاديميّ في جودة الا يتمّتع بعضوً  كونكة سيرتك الذاتيّ في  أن أقرأ تُ أحببني أنّ 

يكون هناك  كمكنز يكون : "حيث يقول لنا  الذيقول اإلنجيل  ماق عليكطبّ أ علّي أنعدنان وعادل، إذا كان 
. ماتكقوّ  يه ه، وهذماقلبك يكمنا نه، ذاتيّ وعطاء  إنسانيّ هو رأس مال  ماكنزك أن أقول إنّ  ، أودّ "أيًضا مقلبك
 ،ة. في هذاالعدل، لبنان الحكمة والمحبّ و  التعليمو  الوحدة لبنان لبنان، من أجلمن أجل ة ا قوّ دائمً  أنتمو  ماكنت
 والصداقة. الودّ و اإليمان والثقة  خّدامكون لنا ودعوة لنا جميعً  نموذج أنتم

 ممّيزطعم  ا، ولكن لهميزات التي تتمّتعان بهاللطويلة القائمة الضاف إلى ستُ  ةميداليّ هي  اتي لكم، هديّ وختاًما
باإلحتفال هذا  ذاكرتنا،ب اكمإشراكنريد  بذلك . نحنأّمكم المرّبيةيس يوسف، أتي من جامعة القدّ ت اهألنّ  اجد  

الحصول عليها  اواحد منكم كلّ من . الرجاء 1789عام الفي  جامعةال سنة على تأسيس 141 العام بمرور
 نال تزاالا و به اي قمتمتالو ة والوحدة نسانيّ تنظيم المشاريع اإل التي عشتوها في شهادةلل اتكريمً للصداقة و  كرمز  

 ن بها.قومات


