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«نقابة حُمامي طرابل�س» �سـاهمت
يف متويـل جائزة «بريوت �أم ال�شرائع»

ساهمت «ن��ق��اب��ة محامي ط��راب��ل��س» ف��ي متويل
ج��ائ��زة «ب��ي��روت أم ال��ش��رائ��ع» عبر تسليم نقيبها
ميشال خ���وري مبلغ  20مليون ل��ي��رة ال��ى رئيس
جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور األب سليم
دك��اش اليسوعي ،وذل��ك في حفل ُأقيم مبنى إدارة
اجلامعة – طريق الشام ،في حضور نقيب احملامني
في بيروت نهاد جبر ونقيب طرابلس السابق بسام
الداية وأعضاء مجلس نقابة احملامني في بيروت
ونائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية البروفسور
وجدي جنم وعميد كلية احلقوق والعلوم السياسية
البروفسور فايز حاج شاهني ،وأمني سر اجلامعة
فؤاد مارون.
وف��ي امل��ن��اس��ب��ة ،أل��ق��ى ال��ب��روف��س��ور دك���اش كلمة
رح��ب فيها باحلضور ،واعتبر «أنّ هذا اللقاء اتى
ّ
حول فكرة األكادميية واجلائزة وانطالقا منها .تلك
الفكرة التي اطلقها البروفسور فايز حاج شاهني
ح��ول ب��ي��روت ام ال��ش��رائ��ع وام املشرعني القدامى
واجلدد املتمثلني بنقابة احملامني ،والتي تتمحور
حول إعطاء منح مالية الى ط�لاب ،وذل��ك من ضمن
سياسة امل��ن��ح ف��ي اجل��ام��ع��ة وال��ت��ي يستفيد منها
 3000طالب» ،متمنيا «استمرار األكادميية وتثبيت
أقدامها ،وترسيخ التعاون بني اجلامعة ومختلف
اطياف املجتمع اللبناني».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أث���ن���ى ال���ب���روف���س���ور ح����اج شاهني
على كلمة األب دك��اش وعلى عمل نقابتي بيروت
وطرابلس ،وق��ال« :بقدر ما يتعرض لبنان ملشاكل
بقدر ما علينا اب��راز وجهه احلضاري» ،واعتبر ان
استمرار العالقة بني مدرسة احلقوق والنقابة إرث
يجب احملافظة عليه.

أم��ا النقيب جبر فأوضح أ ّن��ه دع��م الفكرة ألنها
حت��م��ل اس��م��ا ي��ش��رف ل��ب��ن��ان ،واع��ت��ب��ر ان النقابة،
مبساهمتها الرمزية ،امن��ا تهدف ال��ى اعطاء منح
لطالب تثبيتا ملقدرتهم العلمية ،وتذليال للعوائق
املادية التي تعترضهم.
أم��ا النقيب خ��وري فاعتبر ان اللقاء في جامعة
القديس يوسف هو إلتقاء بالعلم واحلضارة ،فيما
قال النقيب السابق الداية ان هدف اللقاء نبيل وهو
يعطي ص��ورة عن لبنان املوحد املتعايش املتأ ّلق
بعلمه ويساهم في بناء هكذا وحدة.
وكان مجلس اجلامعة في اطار اجللسة املنعقدة
في  16حزيران  2012ق ّرر إنشاء «أكادميية بيروت
أم الشرائع» وهدفها القيام بأعمال البحث العلمي
على الصعيد ال��دول��ي في مجال احلقوق والعلوم
القانونية ونشر الدراسات املتعلقة بها.
كما تلحظ امل��ادة العاشرة من نظام األكادميية
إن��ش��اء ج��ائ��زة ع��امل��ي��ة تسمى «ج���ائ���زة ب��ي��روت أم
الشرائع» ،تهدف الى تخصيص جائزة مرموقة لعلم
القانون ،مت حتديد قيمتها مببلغ مليون دوالر.
وق�� ّررت اجلامعة هذه السنة ومبناسبة اليوبيل
املئوي لتأسيس كلية احلقوق والعلوم السياسية
توزيع هذا املبلغ على مئة طالب على الشكل اآلتي:
إط�لاق اس��م ع��دد م��ن الشخصيات القانونية على
دفعة من عشرين طالبا يستفيدون من منحة مقدارها
عشرة االف دوالر لكل طالب ،بحيث يعطي اسم «جان
كاربونييه» لدفعة من عشرين طالبا واس��م «هنري
باتيفول» لدفعة اخ��رى واس��م ب��ول روبييه لدفعة
ثالثة واسم «عبد ال��رزاق السنهوري» لدفعة رابعة
واسم «اميل تيان» لدفعة خامسة.

