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حنا يتسلم الجائزة من دكاش

«اليسوعية» تكرم رئيس مجلس
إدارة بنك عودة سمير حنا

يف  يوسف  القّديس  جامعة  كرّمت 
بنك  إدارة  مجلس  رئيس  بريوت 
عوده سمري حنا، خالل حفل عشاء 
فندق  يف  اإلمارات  قاعة  يف  أقيم 
وزير  بحضور  الحبتور،  هيلتون 
والنائبني  بو سليامن،  العمل كميل 
الجمّيل،  ونديم  فرام  نعمت 
بنك  إدارة  الفخري ملجلس  الرئيس 
جامعة  رئيس  عوده،  رميون  عوده 
سليم  الربوفسور  يوسف  القّديس 
الفخري  اليسوعي، والرئيس  دكّاش 
القايض  القدامى  جمعيات  إلتحاد 
منى  والسيدة  صادر،  شكري 
الهراوي، وحشد من الشخصيات.     
دائرة  مدير  ذكّر  ألقاها،  كلمة  يف 
اإلنخراط املهني يف جامعة القّديس 
أن معرض  إدمون شدياق،  يوسف 
USJ CONNECT  جمع  املهن 
هذا العام ١٣٨ عارًضا من مختلف 
املجاالت، توزعوا عىل أربعة أحرام 
مختلفة، دون حساب أولئك الذين 
العمل.  ورش  يف  للمشاركة  حرضوا 
يعني  شدياق،  تابع  عارًضا،   ١٣٨»

أكرث من ١٠٠٠ عرض عمل وتدريب 
لطالبنا. هذا رقم قيايس من حيث 
األرقام، مام يدل عىل ثقة الرشكات 

يف جامعتنا وموثوقية شهاداتها». 
دكّاش  الربوفسور  ألقى  جهته  من 
كلمة قال فيها :» لبنان ليس فقط 
املقطوعة  والكهرباء  األزمات  أرض 
أرض  هو  بل  العاجزة،  والدولة 
القادرين  واملواطنني  املوهوبني 
يل  تقولوا  ال  الناجحة.  واملؤّسسات 
إّن أرض لبنان هي قاحلة بل هي 
يانعة معطاء عندما تنجب رجاالت 
مثل الذي نكرّم اليوم األستاذ سمري 
ومعكم  :»حولكم  وتابع  حّنا». 
يلتّف  حّنا  سمري  الصديق  حرضة 
املؤّسسات  من  العديدون  اليوم 
القطاعات  مختلف  من  اللبنانّية 
خصوًصا تلك التي شاركت يف معرض 
أُقيم يف هذا الشهر يف  املهن الذي 
أحرام الطبّية والعلوم والتكنولوجيا 

واإلدارة والحقوق....». 
فيكم  أحيي  ال  :»وكيف  وختم 
سّيدي الرئيس إحساسكم بالعطاء، 

من  يستفيدون  الذين  إّن  حيث 
ومن  القروض  ومن  املنح  برنامج 
لهم  عّد  ال  املتعّددة  الربامج 
التي  التقدميات  كّل  إىل  باإلضافة 
الثقايف يف  العمل  تعزيز  من شأنها 

جامعتنا ويف لبنان. ...».
الجامعة  حنا  شكر  جهته  من 
أن  إىل  مشريا  التكريم،  هذا  عىل 
الركائز  الجامعة هي إحدى  «هذه 
لبنان،  يف  العايل  للتعليم  األساسية 
األولوية  تعطي  مؤسسة  وهي 
لتنشئة متكاملة للطالب، ولالنفتاح 
الحياة  واحرتام  اآلخرين،  عىل 
والسعي إىل التفّوق والتميز». وذكّر 
«بأن متانة التعاون بني املؤسستني 
تجد علّة وجودها يف مشاركة القيم 
البرشي  املال  رأس  مثل  نفسها 

والدور املدين والرتاث. «
القضايا  إىل  حنا  تطرق  كام 
االقتصاديّة، حيث سلّط الضوء عىل 
الدور الرئييس لبنك عوده يف وضع 
لبنان عىل طريق الرخاء االقتصادي 
واملايل. وأشار إىل أهمية حل مشكلة 
االقتصاد  إىل  بالنسبة  الكهرباء 
املستمرة  الجهود  مربزاً  اللبناين، 
ملساعدة  البنك  يبذلها  التي 
الحكومة اللبنانية عىل تنفيذ خطة 
اإلصالح املتعلقة بالكهرباء وتطوير 
الطاقة املستدامة، والتي ستساهم 
املتجّددة  الطاقة  نسبة  إيصال  يف 

إىل ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠.




