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الصلح تجدد دعمها صندوق املنح الطالبية
لقدامى كليتي الحقوق والعلوم االقتصادية يف اليسوعية

ً
درعا تكريمية ،وبدا األب دكاش والقاضيان فوزي خميس وشكري صادر.
الصلح تتسلم من الحلبي

ج� ��ددت ن��ائ �ب��ة رئ �ي��س م��ؤس �س��ة ال��ول �ي��د
لإلنسانية ال��وزي��رة السابقة ليلى الصلح
حمادهّ ،دعمها لصندوق المنح الجامعية
لطالب كليتي الحقوق والعلوم السياسية
والعلوم االقتصادية في جامعة القديس
يوسف وذل��ك خ��الل مشاركتها في حفل
ال �ع �ش��اء ال �س �ن��وي ال� ��ذي اق��ام �ت��ه جمعية
قدامى الكليتين في فندق "فينيسيا".
وعرض رئيس الجمعية القاضي عباس
ال�ح�ل�ب��ي ان �ج��ازات �ه��ا وم ��ا ت �ق� ّّ�دم��ه م��ن منح
ج��ام�ع�ي��ة ل�ل�ط��الب وش �ك��ر ك ��ل م��ن س��اه��م
ّ
بالتبرع لهذه األه ��داف ..وخ��ص السيدة
ليلى الصلح ح�م��اده "ع�ل��ى ح�ض��وره��ا في
كل محطة من محطات عملنا ،تقف معنا
والى جانبنا في توفير االمكانات المعنوية
وال�م��ادي��ة لتحقيق برنامج جمعيتنا التي
تشكل مساحة التقاء لقدامى الكليتين
ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة وت��وف �ي��ر ال��دع��م

ال� �م ��ال ��ي ل �ب �ع��ض ط ��الب� �ن ��ا ال �م �س �ت �ح �ق �ي��ن
ال ��ذي ��ن ت �ت��واف��ر ف �ي �ه��م ش � ��روط ال �ك �ف��اءة
وال�ح��اج��ة" .أض ��اف ،أن ه��ذه السنة وبناء
لطلب ال�س�ي��دة ل�ي�ل��ى ،س�ت�ك��ون االول��وي��ة
ل�ط��الب�ن��ا م��ن ذوي ال �ح��اج��ات ال�خ��اص��ة في
رع��اي�ت�ه��م وم�س��اع��دت�ه��م ل�ت�ح�ص�ي��ل العلم
ّ
المميز ف��ي الجامعة االم�ي�ن��ة على تراثها
وامتيازاتها.
وبعد م��ا ك� ّ�رم القاضي الحلبي السيدة
ال�ص�ل��ح ح �م��اده وس�ل�م�ه��ا درع ��ا ت�ق��دي��ري��ة
أل�ق��ت كلمة ح� ّ�ي��ت فيها ال�ق��دام��ى وأس��رة
جامعة القديس يوسف بشخص رئيسها
األب سليم دك ��اش .وق��ال��ت إن ال�ت�ع��اون
بين مؤسسة ال��ول�ي��د ب��ن ط��الل والجامعة
كان مثمرًا جدا على مدى  15سنة وطال
م�ع�ظ��م ال �ك �ل �ي��ات وال� �ب ��رام ��ج" .ت��اب �ع��ت أن
المؤسسة دعمت صندوق المنح الطالبية
لسنوات ،وهي بدأت مع القاضي شكري

ص � ��ادر .وأع �ل �ن��ت م �ن��ح ج�م�ع�ي��ة ال �ق��دام��ى
ممثلة بالقاضي الحلبي ميدالية مؤسسة
الوليد ب��ن ط��الل لمناسبة م��رور  15سنة
على تأسيسها.
ب�ع��ده��ا ال �ب��روف �س��ور دك ��اش ك�ل�م��ة ق��ال
ف�ي�ه��ا إن ال ��واج ��ب ي�ح�ت��م ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ض� ّ�م
ص��وت�ن��ا ال ��ى ص ��وت ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي تكريم
ال �س �ي��دة ل �ي �ل��ى ال �ص �ل��ح ح �م ��اده مثمنين
دورها االجتماعي والصحي واالستشفائي
ال��وط �ن��ي" .ال �ج �م �ع �ي��ة وج��ام �ع��ة ال�ق��دي��س
ي��وس��ف ف��ي ب �ي��روت وم�س�ت�ش�ف��ى اوت �ي��ل
ديو يثمنون دورك وكذلك دور مؤسسة
االمير الوليد بن طالل االنسانية".
ّ
وكرمت الجمعية أيضًا المديرة العامة
لمنظمة ال �م��راة ال�ع��رب�ي��ة ال��دك�ت��ورة ف��ادي��ا
ك�ي��وان ومتخرجي دورة  1968لمناسبة
مرور  50سنة على ّ
تخرجهم ،وقد تسلموا
جميعا دروعا تكريمية.

