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»البلمند« تتفّوق يف الهند�سة املدنية

معهد للدرا�سات امل�سرفية يف »الي�سوعية«

خالل افتتاح املعهد )تصوير: جمال الشمعة(

فريق البلمند الفائز

كرامي وايخهورست يتوسطان احلضورخالل اطالق املبادرات السبع

اللقيس وشكر يقصان شريط االفتتاح

أطلقت رئيسة بعثة االحتاد األوروبي في لبنان السفيرة أجنلينا أيخهورست ووزير 
الشباب والرياضة فيصل كرامي سبع مبادرات شبابية للمنطقة اليورومتوسطية.

ومت اختيار املبادرات السبع مبوجب دعوة إلى تقدمي االقتراحات لبرنامج يوروميد 
للشباب 4 مبوازنة إجمالية مقدارها 164 ألف يورو. وسوف تسهل الهبات املمنوحة 
ملنظمات املجتمع املدني والسلطات احمللية إقامة الشراكات والشبكات بني الشباب 
في املنطقة اليورومتوسطية من خالل أنشطة تهدف إلى تعزيز التعلم ما بني الثقافات 
وتشجيع املواطنة الفاعلة. أما اجلهات املستفيدة من الهبات فهي مؤسسة مخزومي 
وجامعة الروح القدس الكسليك، وبلدية زغرتا، وبلدية سبعل، واجلمعية املسيحية 

للشابات، ونادي الشبيبة الرياضي، واحتاد بلديات الهرمل.
وقالت السفيرة أيخهورست: »أمتنى جلميع اجلمعيات الشبابية والبلديات املمثلة 
هنا كل النجاح في عملها. كما آمل فعاًل أن تتمكنوا بفضل دعمنا من حتقيق نتائج 
ملموسة وبناء املستقبل بالطريقة التي ترونها األفضل لكم ولبلدكم، من خالل املواطنة 

الفاعلة«. 
ي على دعمه املستمر للوزارة في 

»ذك
نظمته اجلمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بالتعاون مع جمعية »تراثكم« برعاية 
رئيس بلدية بعلبك وحضور نائب الرئيس املهندس عمر صلح، الشيخ وليد الذكرى 
ممثال مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، مؤسس ورئيس اجلمعية اللبنانية 

للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، رؤساء جمعيات، مخاتير وفعاليات.
بعد النشيد الوطني اللبناني حتدث الدكتور اللقيس فأشار إلى انه في الظروف 
الصعبة التي منر بها نبحث عن فرصة إلعالء صوت احملبة والتعاون، من هنا فان هذا 
املعرض هو رسالة للحفاظ على التعاون والثقافة والتاريخ واحملبة والسلم األهلي 

والعودة إلى القيم التي كان أجدادنا يتميزون بها، بعيدا عن الطائفية والتباعد.
بدوره اعتبر املهندس صلح إلى أن ذاكرة بعلبك هذه ترتب علينا مسؤولية كبيرة 

تتجسد بكيفية احلفاظ على هذا التراث وصونه.
ثم قص اللقيس وصلح شريط االفتتاح وجاب احلضور على املعرض.

من وضع حجر األساس

جامعة  ومؤّسسة  لرئيسة  رسميًا  تأبينيًا  حفاًل  اجلنان  جامعة  اقامت 
مّت تكرميها من قبل رئيس اجلمهورية  داد حيث 

أعلن رئيس جامعة القديس يوسف األب سليم دكــاش ورئــيــس جمعية 
مصارف لبنان الدكتور جــوزف طربيه، في مؤمتر صحفي مشترك في حرم 
العلوم االجتماعية في اجلامعة، إنشاء املعهد العالي للدراسات املصرفية 
ISEB وبدء تسجيل الطالب فيه للسنة اجلامعية 2013 - 2014، في حضور 
عمداء كليات ومديريها وأساتذة في اجلامعة وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية.

وأشــار الدكتور طربيه إلى ان »املعهد اقر مبوجب املرسوم رقم 9749 في 
كانون الثاني الفائت وسيبدأ تسجيل الطالب في ايلول املقبل«، الفتًا إلى 
انــه »مــن املعلوم أن املــوارد البشرية قد باتت من أهــم املزايا التفاضلية بني 

املجتمعات والدول واملؤسسات«.
بـــدوره، لفت األب دكــاش إلــى ان »املعهد سيوفر الــدراســة على مرحلتني: 
االولـــى »لــيــســانــس« فــي الــعــلــوم املــصــرفــيــة، والــثــانــيــة »مــاســتــر« فــي العلوم 
الفرع  العربي وفــي  االنكليزي -  الــفــرع  فــي  ــدراســة  ال املصرفية، وستكون 

الفرنسي - العربي«.
وبعدما عرض »برامج التعاون التثقيفي واالكادميي بني اجلامعة وقطاعات 
مهنية عدة منها جمعية املصارف في اطار مركز الدراسات املصرفية، وبني 
اجلامعة وجمعية شركات التأمني في مركز علوم الضمان الــذي حتول إلى 
املعهد العالي لعلوم الضمان، وبني اجلامعة ومؤسسة رينو إلنشاء الكرسي 
واملاستر في إدارة السالمة املــروريــة والشراكة مع شركة »تــوتــال« الطالق 
املاستر في الغاز التي ستبدأ في ايلول املقبل«، اكد دكــاش ان الشراكة بني 
اجلمعية واجلــامــعــة »تــنــبــع مــن اجلــمــع بــني خــبــرات اجلــامــعــة األكادميية 
والبحثية، ومساهمة جمعية املصارف في حتديد حاجات القطاع، وفي توفير 

أطر التدريب امليداني، والحقًا في توفير فرص العمل«.


