
 

 

 

"النهار"

ي��وس��ف  ال��ق��دي��س  إدارة ج��ام��ع��ة  أب��ل��غ��ت 
إمكانهم  ف��ي  أن  وطالباتها  طالبها   USJ
دف����ع أق��س��اط��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة ل��ك��ل م��راح��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ج���ام���ع���ي ب���ال���ل���ي���رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
وه�����ي م����ب����ادرة ت��خ��ف��ف م����ن األع����ب����اء ال��ت��ي 
ال��ب��ح��ث عن  ال��ط��الب ف��ي  يتحملها أه��ال��ي 
ال��ع��م��ل��ة ال��ص��ع��ب��ة. وع��م��م��ت ال��ج��ام��ع��ة على 
نموذجا  أي��ض��ًا  فايسبوك  على  صفحتها 
اللبنانية  للعملة  خلفية  ص���ورة  يتضمن 
ب��أوراق مختلفة وكتب فيه ان في إمكان 
البنوك  ف��ي  بالليرة حصرًا  ال��دف��ع  ال��ط��الب 
ال���م���ع���ت���م���دة ل���ل���ج���ام���ع���ة. وك����ان����ت أق���س���اط 
جزءين،  على  مقسمة  اليسوعية  الجامعة 
قسم بالدوالر األميركي وآخر بالليرة، لكن 
بالليرة  ب��ال��دف��ع  ق���راره���ا  ال��ج��ام��ع��ة حسمت 

بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
والمالية للبلد.

يوسف  القديس  جامعة  أن  إل��ى  يشار 
ك��ان��ت أع��ل��ن��ت ع��ب��ر رئ��ي��س��ه��ا ال��ب��روف��س��ور 
س��ل��ي��م دك�����اش ال��ي��س��وع��ي ت��ض��ام��ن��ه��ا مع 
انتفاضة اللبنانيين، داعيًا إلى االستجابة 
ل���م���ط���ال���ب ال���م���ت���ظ���اه���ري���ن ف�����ي ال��ت��غ��ي��ي��ر 
وب���ن���اء دول����ة م��دن��ي��ة ع���ادل���ة. وي���أت���ي ق���رار 
تحملها  من  إنطالقًا  أيضًا،  اليوم  الجامعة 
ال��م��س��ؤول��ي��ة أي��ض��ًا وش��ع��وره��ا ب���أن األزم���ة 
التي يعانيها البلد تضرب كل قطاعاته، 
خصوصًا لعدم توافر الدوالر االميركي في 
األس��واق، وبالتالي ليس على الطالب أن 
يتحملوا كلفة األقساط بالعملة الصعبة. 
للتشجيع  الجامعة  م��ب��ادرة  ت��أت��ي  وك��ذل��ك 
ال��وط��ن��ي��ة وت��وزي��ع  بالعملة  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 

األعباء على الجميع.

...USJ مبادرة لجامعة القديس يوسف
دفع أقساط الطالب بالليرة اللبنانية
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