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و»توت���ال«، ما أغضب الحكومة المركزية في 
بغداد.

> بيروت - »الحياة« - أعلن 
رئي���س جمعية مص���ارف لبنان 
ج���وزف طربي���ه ورئيس جامعة 
القديس يوسف سليم دكاش في 
مؤتمر صحافي، إنش���اء المعهد 
العال���ي للدراس���ات المصرفية، 
وبدء تس���جيل الطالب في األول 
من أيلول )سبتمبر( المقبل للعام 

الجامعي 2013 - 2014 .
وأوضح طربي���ه، أن المعهد 
بين جامعة  بالشراكة  المؤسس 
وجمعي���ة  يوس���ف  القدي���س 
مص���ارف لبن���ان »ه���و جامعي 
ُأق���ّر بمرس���وم«. وأك���د »ال���دور 
المه���م للقط���اع المصرف���ي في 
االقتصاد اللبناني، وديناميكيته 
واس���تقطابه خيرة شباب لبنان 
للعم���ل لدي���ه، بحي���ث أصبحت 
الش���هادات  حامل���ي  نس���بة 
الجامعية تفوق 72 في المئة من 
مجموع العاملين في مصارفنا«. 
وقال: »أصبح���ت قدرة العاملين 
ف���ي القط���اع عل���ى التأقل���م مع 
التغيرات الحاصلة مثااًل ُيحتذى 

إقليميًا وعالميًا«.
أن  إل���ى  طربي���ه،  وأش���ار 
»مناه���ج التعلي���م ف���ي المعهد 
ُحّضرت اس���تنادًا إلى متطلبات 
العمل المصرفي من جهة، وإلى 
األكاديمية  التعليمية  المنهجية 
من جه���ة أخرى، به���دف إعداد 
خريجين م���ن المعه���د  قادرين 
العم���ل  ول���وج مضم���ار  عل���ى 
المصرف���ي والمال���ي، مزّودي���ن 
بما يس���اعدهم خالل انخراطهم 
في���ه وتدّرجهم«. ولف���ت إلى أن 
»يع���ّد الطالب  الجديد  المعه���د 

لنيل ش���هادة اإلجازة والماستر 
الدراس���ات  ف���ي  التخّصص���ي 
المصرفي���ة. وسيباش���ر المعهد 
في األول من أيلول المقبل تلقي 
لع���ام 2013  التس���جيل  طلبات 
– 2014 ف���ي منه���اج اإلج���ازة، 
عل���ى أن ُيعلن الحق���ًا عن موعد 
مناهج الماس���تر. وسُتحتس���ب 
دراس���ة الطالب خريج���ي مركز 
الدراس���ات المصرفية الحائزين 

على الثانوية العام���ة اللبنانية 
لمتابع���ة دراس���ة اإلج���ازة )أو 

الماستر التخّصصي الحقًا(«.
ولف���ت األب دكاش، إل���ى أن 
»المعهد س���يوفر الدراس���ة على 
مرحلتي���ن، األول���ى إج���ازة في 
والثاني���ة  المصرفي���ة  العل���وم 
»ماس���تر« في العلوم المصرفية، 
وس���تكون الدراس���ة ف���ي الفرع 
اإلنكلي���زي - العربي وفي الفرع 

الفرنسي - العربي«. 
برام���ج  ع���رض  وبعدم���ا 
واألكاديمي  التثقيف���ي  التعاون 
بين الجامع���ة وقطاعات مهنية، 
أك���د أن المش���روع يه���دف إلى 
»اس���تقطاب طلب���ة م���ن ال���دول 
خريجي���ن  وإع���داد  العربي���ة 
مؤهلين لتبوؤ مراكز قيادية في 
خدمة القطاع المصرفي اللبناني 

والعربي«.

} القاهرة - مارسيل نصر

> عزز إنذار الجي���ش المصري بتدخله 
د ثقة 

املالكي حيذّر »غازبروم« من العمل يف كردستان

النفط يرتفع مستفيداً من القلق على اإلمدادات

شراكة بني مجعية املصارف
وجامعة القديس يوسف يف لبنان


