BLC Bank takes women to new heights by supporting the first Lebanese female mountaineer
on her quest to complete the Explorers Grand Slam

Beirut, January 26, 2017 - BLC Bank is pleased to support Joyce Azzam’s trip to Argentina as part
of her attempt to complete the Explorers Grand Slam by reaching the top of Mount Aconcagua,
South America’s highest summit and the highest mountain outside the Himalayas, peaking at
6962 meters.

The Explorers Grand Slam is an adventurer’s challenge to reach the North Pole and South Pole
as well as the highest summits of all seven continents. Over the years, this feat has been
achieved by only 51 climbers – among whom 12 female mountaineers.

This strategic partnership goes under the umbrella of the We Initiative, BLC Bank’s now world
renowned program aiming at empowering women and helping them reach their full potential.
It is worth noting that Joyce intends to be accompanied on each of her climbs by a female
mountaineer of Lebanese origins who resides in the country where the summit is located.

In this context, Deputy Chairman and General Manager of BLC Bank Mr. Nadim Kassar explains:
“Joyce promotes the pursuit of one’s dreams while breaking barriers, inviting daring women to
join her in her quest. We are proud to endorse this mountaineer since she is the mere
embodiment of the WE Initiative itself: bold, determined, empowering, breaking barriers and
driving change.”

BLC Bank is pleased to be part of this opportunity to raise the Lebanese flag on South America’s
highest peak and hopes you will all join in offering Joyce the full support and wishing her a
successful journey. Joyce left Lebanon on January 24 and her journey should last a month,
during which all Lebanese, aficionados and amateurs alike will be able to follow her progress on
the dedicated social media platforms.
#SheKtirMhem

#Yes_She_Can

About Joyce Azzam:
Joyce is a Conservation Architect with an MA in Conservation of Historic Cities and Buildings.
She is currently a PhD Candidate in Landscape & Environment at La Sapienza University of
Rome.
Her passion to research innovative approaches to protect and conserve cultural heritage is only
matched by her love of the outdoors. Her mountaineering expeditions have taken her from
Lebanon’s Qornet es Saouda to twenty of the world’s highest summits among which France’s
Mont-Blanc and Russia’s Mount Elbus.

"البنك اللبناني للتجارة"  -BLC Bank-ينقل النساء اللبنانيات إلى آفاق جديدة:
دعم جويس عزام أول متسلقة جبال لبنانية في رحلتها الى تحدّي أعلى قمم في العالم

بيروت ،كانون الثاني  – 7102 -أعلن  BLC Bankعن دعمه المتسلقة اللبنانية جويس عزام
في رحلتها إلى األرجنتين في إطار سعيها الستكمال تحدي استكشاف القمم األعلى
( )The Explorers Grand Slamمن خالل الوصول إلى قمة جبل أكونكاجوا وهي أعلى
قمة في أميركا الجنوبية وأعلى قمة جبلية خارج جبال الهيمااليا والتي يصل إرتفاعها إلى
 6967متر.

يشكل "  " The Explorers Grand Slamمغامرة تحدي للمستكشفين هادفة الى بلوغ القطب
الشمالي والقطب الجنوبي إضافة إلى تسلق أعلى القمم في القارات السبع .وقد بلغ عدد
المغامرين الذين نجحوا في تسلق هذه القمم  10متسلقا بينهم  07إمرأة.
وتأتي هذه الشراكة االستراتيجية مع عزام تحت مظلة مبادرة " "WE Initiativeل BLC
 Bankالتي باتت اليوم ذات بعد دولي والتي تهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق
قدراتها كاملة .وتعتزم عزام أن تكون مصحوبة في كل محطة من محطات رحلتها بمتسلقة من
أصل لبناني تقيم في القارة حيث تقع القمة المستهدفة.

في هذا السياق أعرب نائب رئيس مجلس االدارة والمدير العام ل BLC Bankالسيد نديم
القصّار عن التالي ":تجسد جويس المثابرة على السعي لتحقيق األحالم وكسر الحواجز ،داعية
النساء الجريئات لالنضمام إليها في سعيها .وهي تشكل في تصميمها هذا تجسيداً حقيقيا ً لمبادرة
 ،We Initiativeإذ تهدف لبلوغ أعلى القمم والوصول إلى آفاق جديدة ،ملهمة النساء للقيام
بالمثل".

ويفخر  BLC Bankبأن يكون جزءا” من هذه الفرصة المتاحة لرفع العلم اللبناني على أعلى
قمة في أميركا الجنوبية آمالً أن ينضم كل فرد إليه في تقديم الدعم الكامل لعزام التي غادرت

لبنان في  72كانون الثاني الجاري في رحلة تستغرق شهراً .ويؤمل من اللبنانيين ،هواة أو
رياضيين محترفين أن يواكبوا هذه المتسلقة بدعمهم وأن يتابعوا التقدم الذي تحرزه عبر مواقع
التواصل االجتماعية المخصصة لهذه الغاية:
#SheKtirMhem #Yes_She_Can

من هي جويس عزام:
مهندسة معمارية حائزة على شهادة ماجستير في الحفاظ على المدن والمباني التاريخية  .وهي
تستعد حاليا لنيل شهادة الدكتوراه بعلوم الطبيعة والبيئة من جامعة "ال سابينزا" في روما.
شغفها البحث في األساليب المبتكرة لحماية التراث الثقافي وحفظه ،معطوفا ً على حبها لألماكن
الخارجية .وقد دفعتها إستكشافاتها في تسلق الجبال من قمة القرنة السوداء في لبنان إلى
عشرين قمة من أعلى القمم في العالم من بينها قمة "مونت بالن" " "Mont- Blancفي
فرنسا وجبل ألبروس "  "Elbrusفي روسيا.

