
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في المحاضرة، الطاولة 
، في 2019 أيلول )سبتمبر( 19المستديرة وتسليم جائزة "بشارة وكارمن ُعبجي"، يوم الخميس الواقع فيه 

في قاعة محاضرات فرانسوا ، (CHO) ُعبجي شهادة الضمانة العقارّيةالساعة الخامسة من بعد الظهر، حول 
 باسيل.

 
 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 ةطاولفي هذه ال ،طالبن و يسمدرّ ن و يصمتخّص  كبير، عددب ين هنا لتشاركوار ضالحا أنتم، مالترحيب بكبهذا المساء  أكتفي
الذي  CHO ع بجي الضمانة العقارّيةشهادة  ىسمّ ، وهو منتج ي  بجيع  ياض الدكتور ر  بلورتهرائع قام ب المستديرة حول منتج ماليّ 
وزير االقتصاد منصور بطيش ، معالي يج هذه الجامعةصديق وخرّ بالب كيف ال نرحّ . في هذا المجال يشّق طريقه ليصبح مرجًعا

ب أرحّ اسمحوا لي أن . من أزمته يخرج بلدنا واصل تقديم أفكار مبتكرة لجعلالذي يو  هذا المساءوافق على رعاية هذا الحدث  الذي
 BEMO. أوروبا والشرق األوسط لبنك عامّ الرئيس والمدير الو ، CHO شهادة الضمانة العقارّيةصاحب  ،ع بجيد رياض بشارة بالسيّ 

ة تهدف إلى تنشيط السوق قتصاديّ ا  ة و ها رؤية ماليّ ، إنّ تسميةد هي أكثر من مجرّ  CHO شهادة الضمانة العقارّية نحن نعلم أنّ 
، وكذلك حياته ةبنانيّ السوق اللّ  ال سّيماو  األسواقأنشطة  ت سهم في توسيعة ومضاعفة اإلجراءات والتفاعالت التي االقتصاديّ 
، والدكتور سمير نصر، والدكتور Jean-François Goux، الدكتور جان فرانسوا غو هذا المساء محاضرون ال. ةاالقتصاديّ 

 ون سعيوس لهذا االبتكار المصرفيّ  ذوي الحّس النقديّ من بين الداعمين  يكونون قد جي نفسه، وكذلك المشرف شربل قرداحي، ع ب
برئاسة  ّيةاالقتصادالعلوم ة كليّ في يجين الخرّ  رابطة عملي ألحيّ  ليّ إ بالنسبة فرصةإّنها ل. أيًضا هوضعف ّوتهنقاط قو إلظهار فائدته 

 .جمّيللها عميدها الدكتور جوزيف ة التي يمثّ الكليّ  همةجمانة حبيقة باإلضافة إلى مسا دةالسيّ 
اإلقتصادّية  العلومألفضل طالب  "جيبع   ةكارمن وبشار "ي أرادت إطالق جائزة جي التبع  لعائلة عرب عن امتناني ال أنسى أن أ  

 .مؤتمرفي نهاية هذا الالفائزين إلى ح من  ست   هي جائزة، و ّيةاالقتصادكلّية العلوم في 
رياض  التي تلتقي مع إرادةالقريب بفضل إرادتنا الذي هو في متناول يدنا ق المستحيل يمكننا أن نحقّ اء، مًعا أصدقائي األعزّ 

 .جيع ب
بشهادة الضمانة العقارّية  في هذا العمل الخاّص  أيًضا لتفكير والمشاركةوالتعّلم ل سعىبالطبع، ست طر ح أسئلة كثيرة والحضور ي

CHO. 
 . لكمأجّدد شكري وبناًء على ما تقّدم، 


