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بيروت  القّديس يوسف في  كّرمت جامعة 
رئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا، 
خ����لل ع���ش���اء أق���ي���م ف���ي ق���اع���ة اإلم�������ارات في 
فندق هيلتون الحبتور، في حضور الرئيس 
ري��م��ون  ع���وده  ب��ن��ك  إدارة  لمجلس  ال��ف��خ��ري 
ال��ب��روف��س��ور سليم  الجامعة  ع���وده، ورئ��ي��س 
اش اليسوعي، والرئيس الفخري التحاد 

ّ
دك

ص��ادر،  شكري  القاضي  القدامى  جمعيات 
والسيدة منى الهراوي، ووزير العمل كميل 
بو سليمان، وعدد من النواب وشخصيات.  
ف����ي ك���ل���م���ة أل����ق����اه����ا، ق������ال م����دي����ر دائ������رة 

اإلن����خ����راط ال��م��ه��ن��ي ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
المهن  إدم��ون شدياق، إن معرض  يوسف، 

 

138 السنة  ه��ذه  جمع   USJ CONNECT
��ا م��ن مختلف ال��م��ج��االت، ت��وزع��وا على 

اً

ع��ارض
أربعة أحرام مختلفة، من دون حساب أولئك 
الذين حضروا للمشاركة في ورش العمل. ما 
يعني أكثر من 1000 عرض عمل وتدريب 

لطلبنا".
وأل��ق��ى دك��اش كلمة ق��ال فيها إن اللقاء 

 

أرادت�����ه ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ّي��ة ت��ك��ري��م��ًا ل��رج��ٍل
ب��ق��ام��ة م��ؤّس��س��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا. أض���اف: 

 

ّ
يلتف حّنا  سمير  الصديق  ومعكم  "حولكم 
ال���ي���وم ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ؤّس��س��ات ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة 
تشاركوننا  فأنتم  ال��ق��ط��اع��ات،  مختلف  م��ن 

 

ّ
إيماننا، إيمان الجامعة بأّن هذا البلد يستحق

مّنا العطاء له لديمومته واالستثمار فيه وفي 
شبابه". 

������اش: "ك���ي���ف ال أح���ي���ي فيكم 
ّ
وخ���ت���م دك

ال���ذي���ن  إّن  ح���ي���ث  ب���ال���ع���ط���اء،  إح���س���اس���ك���م 
يستفيدون من برنامج المنح ومن القروض 
ومن البرامج المتعّددة ال عّد لهم، إضافة إلى 
 التقدمات التي من شأنها تعزيز العمل 

ّ
كل

الثقافي في جامعتنا وفي لبنان. هذه أمور 
مدينون ب�ها لكم، ولريمون عوده وللسياسة 

التي تعتمدونها في هذا المجال".
من جهته، قال حنا إن "جامعة القديس 
ي����وس����ف ه����ي إح�������دى ال����رك����ائ����ز األس���اس���ي���ة 
وه���ي مؤسسة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال��ع��ال��ي  للتعليم 
للطلب،  متكاملة  لتنشئة  األولوية  تعطي 
ول��لن��ف��ت��اح ع��ل��ى اآلخ���ري���ن، واح���ت���رام ال��ح��ي��اة 
"إن  أض��اف:  والتميز".  التفّوق  إلى  والسعي 
ة 

ّ
عل تجد  المؤسستين  بين  التعاون  متانة 

وجودها في مشاركة القيم نفسها مثل رأس 

اليسوعية كّرمت سمير حنا: بنك عوده شريك يف دعم الجامعة
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