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عوده و”اليسوعية” شراكة عمرها  40عاما
صدى البلد

في إطار التعاون بين بنك عوده
ُ
ّ
قدت
وجامعة القد يس يوسف ،ع ّ
طاولة مستديرة حاور خاللها طالب
من الجامعة م��ارك ع��وده ،المدير
العام للبنانّ .
رافق الطالب توفيق رزق ،نائب
ّ
القد يس يوسف
رئيس جامعة
للشؤون األك��ادي��م� ّ�ي��ة ،وع��دد من
وال��م��دراء ف��ي الجامعة،
العمداء
ّ
وكان انتهز الطال ب هذه الفرصة
للتطرق إلى ّ
ّ
ّ
اقتصادية
عد ّة مواضيع
ّ
واجتماعية تتعلق بمستقبلهم ،وقد
ّ
ّ
تمت مناقشتها بانفتاح وموضوعية.
وك��ان اللقاء مناسبة لإلعالن
جامعية ّ
ّ
مقد مة ً من بنك
عن منح
ع��وده لسبعة عشر طالبا وطالبة
م��ن ج��ام��ع��ة ال��ق� ّ�دي��س ي��وس��ف:
مجموعة أول��ى م��ن المنح قيمة
ّ
أميركي
 5000دوالر
ً
ك��ل منها ّ
لصالح  7ط��ال ب المعين تقديرا
التزام
لتحصيلهم
األكاديمي ،ومنح ّ
ّ
ّ
المجتمعية قيمة كل
بالمسؤولية
منها ألف دوالر ّأميركي ،كانت من
نصيب عشرة طالب ذوي مساهمة
ّ
متميزة في المجتمع ،وذل��ك في
ّ
إطار “عملية اليوم السابع” التي
أطلقتها الجامعة عام .2006
وأش���ار م���ارك ع���وده “ إل��ى أن
ّ َ
المؤسستين تتشاطران األهداف

أثناء انعقاد الطاولة المستديرة في الجامعة اليسوعية

ّ
نفسها :االستثمار في طالب بارزين
ّ
وتزويدهم اإلمكانات الضرورية للبدء
ّ
مستقر ة وواع��دة”،
بحياة ًمهنية
مضيفا ّ
أن خير عبارة يمكن أن
توصف بها هاتان المبادرتان هو
الشعار الذي أطلق عليهما“ :الطموح
إلى التكريم لمستقبل أفضل”.

ّ
توفيق رزق ،فأوضح
السيد
ّأما
ّ
ّ
أن “الشكل الذي اتخذه ً االحتفال
هذا العام كان مقصودا من قبل
وإدارة الجامعة.
مسؤولي البنك ُ
ففيّ ه��ذا اللقاء ،أ ع��ط� ّ�ي الكالم
للطال ب الراغبين في االطالع على
ّ
االستراتيجية
بعض التفاصيل

ّ
كيفية
عن بنك عوده ،وفي معرفة ّ
اهتمام ه��ذا المصرف بالطال ب.
صحيح أ ّن ا لعال قة بين جا معة
ّ
القديس يوسف وبنك عوده ترقى
ّ
إلى نحو أربعين ّسنة ،لكن التواصل
المباشر مع الطال ب يمنحها قيمة
مضافة”.

