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إف��ت��ت��ح اإلحت����اد ال���دول���ي ل��رج��ال وس���ي���دات األعمال 
جامعة  ف��ي  األع��م��ال  إدارة  وكلية   MIDELاللبنانيني
ال��ق��دي��س ي��وس��ف USJ، ق��اع��ة م���ؤمت���رات حت��ت مسّمى 
MIDEL، في مقر الكلية. وحضر احلفل، رئيس اإلحتاد 
ال��دول��ي ال��دك��ت��ور ف��ؤاد زمكحل، ُي��راف��ق��ه أع��ض��اء مجلس 
اإلدارة، ورئيس جامعة القديس يوسف األب البروفسور 
سليم دكاش، وعدد من أساتذة الكلية والطالب املتميزين.

حت��دث رئيس اإلحت��اد ال��دول��ي الدكتور ف��ؤاد زمكحل 
بإسم اإلحت��اد فقال: »ال شك في أن لبنان ميرُّ في أصعب 
فترة في تاريخه اإلقتصادي واإلجتماعي واملالي والنقدي 
نستسلم  ولن  لم  لكن  والدستوري،  واألمني  والسياسي 
لنذورنا،  وف��اء  األم،  أرضنا  في  إستثماراتنا،  وسنتابع 

واثقني مبستقبلنا.
إن مستقبل لبنان عليه أن ُيبنى بأيادي هؤالء الطالب 
املتمّيزين والرياديني واملبتكرين، الذين سيكونون أبطال 
املرحلة املقبلة، فإستثمارنا اليوم في هذه القاعة هو أهم 
إستثمار، مع أكثر مردود، ألنه في هذه القاعة سندّرب أهم 

املوارد البشرية، ونواكبهم نحو النجاح«.
أض���اف ال��دك��ت��ور زمكحل: »ال ش��ك ف��ي أن��ن��ا مترقبون 

ومنتظرون املوارد الطبيعية، لكن أهم مواردنا هي املوارد 
البشرية. لذا أردنا بهذه املبادرة التنقيب في اجلامعات 

إلستقطاب أهم املوارد، ليصبحوا أملنا وأحالمنا«.
وتابع د. زمكحل: »ال شك في أن املرحلة املقبلة، ستكون 
صعبة للغاية، لكن نحن مؤمنون بأن املثابرة ستكون سّر 
جناحنا، وسنتّكل على التآزر بني رجال وسيدات األعمال، 
واألكادمييني، والطالب، لتضافر اجلهود، والتغلُّب على 
بأسرع  جديد  من  واإلمن���اء  والعقوبات،  الصعوبات  كل 
وقت ممكن«.من جهته، قال البروفسور سليم دّكاش: إننا 
»نفخر بأن هذه القاعة التي حتمل إسم هذا اإلحتاد الدولي 
العريق، الذي يضم أهم الشخصيات من رجال وسيدات 
األعمال اللبنانيني في العالم، آماًل في أن تكون هذه الغرفة 
لُيحّلقوا  البشرية،  امل��وارد  ألهم  والتدريب  للتعليم  مقرًا 

بنجاحاتهم في سماء لبنان، واملنطقة والعالم«.
أض���اف األب ال��دك��ت��ور دك����اش: »إن��ن��ا نشكر العميد 
الدكتور ف��ؤاد زمكحل، لبناء هذه اجلسور، بني املدارس 
واجل��ام��ع��ات، وب��ني اجل��ام��ع��ات وال��ش��رك��ات، وخ��ل��ق هذه 
العائلة الكبيرة، ليس فقط ملواجهة األزمات، لكن لإلمناء 

والتطوير«.
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