
بين المركز المهنّي للوساطة في جامعة مذّكرة تفاهم كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، خالل توقيع 
 –حزيران )يونيو( في مقّر البنك  17، في BEMO للشرق األوسط المصرف األوروبيّ و القّديس يوسف 

 األشرفّية

 

 عزيزي الدكتور رياض عبجي،

 عزيزتي السّيدة جوانا أبو رجيلي،

 أصدقائي األعّزاء،

 

 MOBE للشرق األوسط المصرف األوروبيّ على مذّكرة التفاهم بين اليوم دواعي الفرح والفخر أن نوّقع  إّنه لمن
شراكة بين جامعة القّديس من الرائع من تاريخ ضمذّكرة التفاهم هذه  ندرجومركزنا، المركز المهنّي للوساطة. ت

والبنك وعائلة عبجي. المدرَّج الرئيسّي لمستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" يحمل بفخر اسم  في بيروت يوسف
تحّدد عبجي، وهناك جائزة عبجي المخّصصة ألفضل الطالب في كلّية العلوم االقتصادّية. مبادرات أخرى 

م في مسار عالقتنا مثل المؤتمر الشهير ذات المداخالت المتعدّ  حول  2018أيلول )سبتمبر(  18دة الذي ُنظِّّ
دول الناشئة وتأثيرها على لبنان". نريد، في بتكار مصرفّي كحلٍّّ لل: إ )CHO( ة ُعبجيالضمانة العقاريّ  شهادة"

فترات األزمات وعدم االستقرار هذه أن نعّزز روابطنا بين جامعة القّديس يوسف وبنك "بيمو"، األمر الذي يمّثل 
طويلة األمد، وهي سياسة بناء عالقات جّيدة بشكلٍّ أفضل في المستقبل ؛ يجب على المؤّسسات القوّية  سياسة

 أن تدعم بعضها البعض في األوقات الصعبة حّتى تتمّكن من أداء مهّمتها بشكلٍّ صحيح.

لوساطة داخل الشركات ة لة الجذريّ التأكيد على األهميّ  ع عليها، فسيتمّ رة التفاهم التي سنوقّ إلى مذكّ  تُ عدإذا 
 جمع المعارضين أو اآلراء المتعارضة، بل هي نظام أكاديميّ  الوساطة ليست فقط فنّ  .وبين الشركة والجامعة

ر البنك أحد السياقات واألماكن التي توجد فيها ب  عت  يُ  .صات ليصبحوا وسطاءن جميع التخّص أشخاًصا م نشئيُ 
بخبرته الواسعة القوّي ،  المركز المهنّي للوساطةإنّ  .نزاعأوقات الة في حاجة لتقريب البنك من عمالئه، خاّص 

في  وسطاءتدريب فاعلين من أجل جودة ال فاعال في مجالكون يًدا لل جيّ في مجال التدريب والوساطة، مؤهَّ 
ا مع نا جميعً عمل مًعا من أجل مستقبل أفضل لعالقاتمن أجل أن ن م كما هو اختيارنااختيارك هّ إن .هذا المجال

 ه وا عادة بنائه.ئبنا غب فيالذي نر المواطنة ، من أجل لبنان ينمواطنك بعضنا البعض


