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ر من 8 أحرف :  كلمة الِسّ
البابا احلالي )هو ال16"( أعلن إنه سيستقيل من منصبه 
في 28 شباط 2013 في سابقة )آخر بابا إستقال قبله 

هو "غريغوري 12" " عام 1415(

ن
غالف الكتابالوسط.
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»الي�سوعية« كّرمت 

»BBAC« مدير عام بنك

الشيخ غسان عّساف يتسلم الدرع التكرميي

املكفوفون يقرأون اللون امام الفنان بقاعيني ورئيس اجلامعة

اليوم الفل�سطيني املفتوح

 يف »بريوت العربية«
 

داب في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع حملة 

ثم وّزع
باملناسبة.

كّرمت جامعة القديس يوسف، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت والبالد 
ي القطاع  ه ف ازات رًا لعطائه وإجن دي ق اف، ت ّس العربية )BBAC( الشيخ غسان ع
املصرفي. افتتح احلفل بكلمة من رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش، الذي ذكر 
أن التكرمي مينح لشخصية واحدة كل عام تتميز مبجال عملها وتتخّطى املهنية البحتة 

الى جوانب متعددة تساهم إيجابا بالتطور االجتماعي والثقافي. 
بدوره، أعرب الشيخ عّساف عن تقديره للجائزة والتكرمي من مؤّسسة قل نظيرها 
في لبنان والشرق األوسط لناحية العراقة والعلم والتطور والريادة الفكرية، مشّددًا 
على أن تاريخ اجلامعة متمثل بسير الشخصيات األهم بتاريخ لبنان من سياسيني 

وباحثني وعلماء ورجال اعمال كلهم نهلوا من صرح تربوي هو من األهم في لبنان. 
انتقل بعدها الشيخ عّساف بكلمته متناوال مسيرته في القطاع املصرفي قال: »لم 
يغب عن ذهننا  أبدًا أن سّر جناح BBAC ومنّوه املستدام ليس سببه منو امليزانية 
وزيادة األرباح فقط، إمنا هو اإلهتمام بشؤون البلد واملجتمع والسعي إلى  حتسني 

أوضاع الناس االقتصادية وعلى حمايتهم من املخاطر واملطبات«.
وخّصص الشيخ عّساف عائلته في كلمته، مشيرًا إلى األثر الذي تركته العائلة التي 
ترعرع بها وبشكل خاص نهج والده املرحوم الشيخ توفيق عّسـاف، الذي بدوره كان له 
تأثيره في املجتمع اللبناني من خالل األدوار العديدة التي لعبها كصناعي ومصرفي 

وكذلك كرجل سياسة. 
ختاما، قدم البروفسور دكاش درع التقدير تكرميا للشيخ عّساف. 


