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تاأ�صي�ص �صندوق «�صاكر اأبو �صليمان» للمنح يف الي�صوعية

وســط حــضــور أفـــراد العائلة واألصــدقــاء من
سياسيني وأكــادميــيــني ،وقعت جامعة القديس
يوسف ممثل ًة برئيسها البروفسور سليم دكاش
وعائلة البرملاني واحلــقــوقــي اللبناني الراحل
شاكر أبــو سليمان ممثل ًة بنجله كميل وزوجته
مـــاري كريستني ريــاشــي أبــو سليمان ،اتفاقية
تـــعـــاون مت مبــوجــبــهــا تــأســيــس صـــنـــدوق منح
طالبية بإسم شاكر أبــو سليمان ،يستفيد منه
طالب احلقوق في اجلامعة .وجرى حفل التوقيع
بحضور زوجة الراحل السيدة ليلى وابنتيه رندا
ونــايــال واألحــفــاد ،فــي مبنى رئــاســة اجلامعة –
طريق الشام.
بــداي ـ ًة رحــبــت بــاحلــضــور كــرمــل غــفــري واكيم
األمني العام ملؤسسة ،Fondation de l’USJ
ثم أعطت الكالم لرئيس اجلامعة الــذي استذكر
أبـــو ســلــيــمــان وأعــــرب عــن ســــروره «الستضافة
ذكـــرى رجــل كبير وواحـــد من قــدامــى اجلامعة
ورائــد «اجلبهة اللبنانية» ،ثم شكر كل َمـ ْـن عمل
إلجناح هذا احلدث بشكل مباشر أو غير مباشر
ال سيما جمعية قدامى اجلامعة في لندن بشخص
السيدتني جويل عساف وآني طعمة.
ووصــف دكــاش الراحل الــذي غــاب منذ سبعة
عاما ،بـ»الوطني الكبير ،رجل الكلمة واحلق،
عشر ً
البرملاني الالمع ،رئيس الرابطة املارونية خالل
دورات عدة ،والوسيط الشجاع أيام احلرب الذي
ً
فراغا كبي ًرا».
ترك

ّّ

ً

ً
ليلى أبو سليمان وماري كريستني رياشي أبو سليمان ودكاش وكميل أبو سليمان خالل حفل التوقيع
مــن جهته شــكــر كميل أبـــو سليمان «جامعة
القديس يوسف» ،وقال« :يجسد شاكر أبو سليمان
االخالقيات املهنية واحترام القانون ،وقد عمل
طيلة حياته جــاهـ ًدا للدفاع عن احــتــرام الكرامة
كمحام ،ولدوره كوسيط
اإلنسانية من خالل مهنته
ٍ
سالم بني الفصائل املتناحرة إبان احلرب األهلية
ً
وأيضا كرئيس للجنة اإلدارة والعدل في مجلس
النواب اللبناني .اليوم وأكثر من أي يوم مضى

يحتاج لبنان إلى رجــال ونساء أمثال شاكر أبو
سليمان».
وعن اختيار جامعة القديس يوسف لتأسيس
هـــذا الــصــنــدوق قـــال أبـــو ســلــيــمــان« :إلـــى جانب
رسالتها التربوية ،تقف جامعة القديس يوسف
في اخلطوط األمامية في معركة محاربة الفساد
والظلم ،وهي تغرس في طالبها القيم واألخالقيات
املهنية «.

