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بنك عوده وجامعة القدي�س يو�سف ير�سّ خان �سراكة عمرها � 40سنة
يف اإطار التعاون الوثيق القائم بن بنك عوده وجامعة
القدّ ي�ص يو�شف ،عُ قدت يف  28ت�شرين الثاين ،يف بنك
ع��وده  -ب��ازا يف ب��اب اإدري ����ص ،ط��اول��ة م�شتديرة ح��اور
خالها ط��اّ ب م��ن اجلامعة ال�شيّد م��ارك ع ��وده ،املدير

مب�شتقبلهم ،وقد متّ ت مناق�شتها بانفتاح ومو�شوعيّة.
وكان اللقاء منا�شبة لاإعان عن منح جامعيّة مقدّ مة
م��ن بنك ع��وده ل�شبعة ع�شر طالب ًا وطالبة م��ن جامعة
القدّ ي�ص يو�شف :جمموعة اأوىل من املنح قيمة كلّ منها

] تر�سيخ التعاون بني بنك عودة وجامعة القدي�س يو�سف ويبدو عودة ورزق يقطعان قالب احللوى

العام للبنان.
راف��ق ال �ط �اّب ن��ائ��ب رئي�ص جامعة ال�ق��دّ ي����ص يو�شف
ل�ل���ش�وؤون الأك��ادمي � ّي��ة ت��وف�ي��ق رزق ،وع ��دد م��ن ال�ع�م��داء
واملدراء يف اجلامعة ،وكان انتهز الطاّب هذه الفر�شة
للتطرّق اإىل عدّ ة موا�شيع اقت�شاديّ ة واجتماعيّة تتعلّق

 5000دولر ل�شالح  7طاّب لمعن تقدير ًا لتح�شيلهم
الأك��ادمي��ي ،ومنح التزام بامل�شوؤوليّة املجتمعيّة قيمة
ك��لّ منها األ��ف دولر اأم��ريك��ي ،كانت من ن�شيب ع�شرة
ط� �اّب ذوي م���ش��اه�م��ة م�ت�م� ّي��زة يف امل�ج�ت�م��ع ،وذل ��ك يف
اإطار «عمليّة اليوم ال�شابع» التي اأطلقتها اجلامعة عام

.2006
ذكر مارك عوده «بالعاقة املتينة التي تربط
وبعد اأن ّ
بن بنك ع��وده وجامعة القدّ ي�ص يو�شف ،اأ�شار اإىل اأن
���ش���ش� َت��ن تت�شاطران الأه� ��داف نف�شها :ال�شتثمار
امل�وؤ ّ
يف ط � ��اّ ب ب���ارزي���ن وت��زوي��ده��م
ب��الإم �ك��ان��ات ال �� �ش��روريّ ��ة للبدء
بحياة مهنية م�شتقرّة وواعدة»،
م�شيف ًا ا ّأن خري عبارة ميكن اأن
تو�شف بها هاتان املبادرتان
هو ال�شعار الذي اأطلق عليهما:
«الطموح اإىل التكرمي مل�شتقبل
اأف�شل».
اأمّ � � ��ا ت��وف �ي��ق رزق ،ف �اأو� �ش��ح
ا ّأن «ال� ��� �ش� �ك ��ل ال� � ��ذي اتّ � �خ ��ذه
الح � �ت � �ف� ��ال ه�� ��ذا ال � �ع� ��ام ك ��ان
م �ق �� �ش��ود ًا م ��ن ق �ب��ل م �� �ش �وؤويل
البنك واإدارة اجل��ام�ع��ة .ففي
ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ،اأُع � �ط� ��ي ال��ك��ام
الط ��اع
ل�ل�ط�اّب ال��راغ�ب��ن يف ّ
ع � �ل� ��ى ب � �ع � ��� ��ص ال� �ت� �ف ��ا�� �ش� �ي ��ل
ال�شراتيجيّة عن بنك عوده،
ويف معرفة كيفيّة اهتمام هذا
امل�شرف بالطاّب� .شحيح ا ّأن
العاقة بن جامعة القدّ ي�ص
ي ��و�� �ش ��ف وب� �ن ��ك ع� � ��وده ت��رق��ى
لكن
ّ
اإىل نحو اأرب �ع��ن �شنة،
التوا�شل املبا�شر مع الطاّب
مينحها قيمة م�شافة».
وذك� � � � � ��ر ب � � �ي� � ��ان �� � � �ش � � ��ادر ع��ن
امل� ��� �ش ��رف ا ّإن ال� ��� �ش ��راك ��ة ب��ن
ب �ن��ك ع� ��وده وج��ام �ع��ة ال �ق��دّ ي ����ص ي��و� �ش��ف ،وال��ت��ي بُ �ن�ي��ت
على م � ّر ال�شنوات وجت��ّ��ش��دت ع��ر جم��الت �شتّى تعمل
ؤ�ش�شتان على تطويرها �شنة بعد �شنة ،هي �شركة
املو ّ
قائمة با�شتمرار على الثقة والإحرام وعلى تاأدية ر�شالة
م�شركة يف اإعداد اأجيال امل�شتقبل.

