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«اليسوعية» ُتك ِّرم سمير حنا

دكاش يسلّم الدرع الى دكاش

ًّ
ًّ
كرمت جامعة ّ
ّ
واجتماعيا
إقتصاديا
الصعبة
القديس يوسف في بيروت الظروف
ّ
ّ
إدارة بنك عوده سمير حنا ،ألنكم قبل كل شيء تشاركوننا إيماننا،
رئيس مجلس ُ
ّ ّ
ّ
خالل حفل عشاء أقيم في قاعة اإلمارات إيمان الجامعة بأن هذا البلد يستحق منا
في فندق هيلتون الحبتور ،في حضور العطاء له لديمومته واالستثمار فيه وفي
الرئيس الفخري لمجلس إدارة بنك عوده شبابه».
ّ
ّ
من جهته شكر حنا جامعة القديس
القديس
ريمون عوده ،ورئيس جامعة
ّ
ّ
يوسف البروفسور سليم دكاش اليسوعي ،يوسف
والبروفسور سليم دكاش على هذا
ً
والرئيس الفخري إلتحاد جمعيات القدامى التكريم ،مشيرا إلى ّأن «هذه الجامعة هي
القاضي شكري صادر ،والسيدة منى إحدى الركائز األساسية للتعليم العالي
الهراوي ،ووزير العمل كميل ابو سليمان ،في لبنان ،وهي مؤسسة تعطي األولوية
ّ
الجميل وحشد لتنشئة متكاملة للطالب ،ولالنفتاح على
والنائبين نعمة افرام ونديم
ّ
ّ
التربوية والسياسية اآلخرين ،واحترام الحياة والسعي إلى
من الشخصيات
ّ
ّ
ّ
ّ
التفوق والتميز».
والدبلوماسية واإلقتصادية.
ّ
في كلمة ألقاها ،أشاد البروفسور سليم
كما ّتطرق حنا إلى القضايا
االقتصادية،
ّ
الم ّ
دكاش اليسوعي بمزايا ُ
كرم .وقال :حيث سلط الضوء على الدور الرئيسي لبنك
الرخاء
«حولكم ّ ومعكم حضرة الصديق سمير عوده في وضع لبنان على طريق
ّ
ّ
ّ
سات االقتصادي والمالي .وأشار إلى أهمية حل
حنا ّيلتف اليوم العديد من المؤس ً
الكهرباء بالنسبة إلى االقتصاد
اللبنانية من مختلف القطاعات خصوصا مشكلة
ً
ُتلك التي شاركت في معرض المهن الذي اللبناني ،مبرزا الجهود المستمرة التي
ّ
الطبية يبذلها البنك لمساعدة الحكومة اللبنانية
أقيم في هذا الشهر في أحرام
والتكنولوجيا واإلدارة والحقوق .على تنفيذ خطة اإلصالح المتعلقة
والعلوم
ً
ً
شكرا لكم جميعا حضرات المسؤولين بالكهرباء وتطوير الطاقة المستدامة،
المشاركين في هذا المعرض ،فلقد والتي ستساهم في إيصال نسبة الطاقة
ّ
المتجددة إلى  ٪30بحلول العام .2030
شاركتم بكثافة هذه السنة على رغم من

