
 "صندوق مارون شماس للمنح"
يف جامعة القديس يوسف

وق�����ع رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي��وس��ف 
ومدير  ورئيس  البروفسور سليم دكاش 
"ب���ي���ري���ت���ك" م�������ارون ش���م���اس ب���روت���وك���وال 
لتأسيس صندوق منح لطالب كلية إدارة 
األعمال والعلم اإلداري، وكلية الصيدلة، 
وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة وال���م���درس���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

للتدريب االجتماعي.
ي���ن���ص ال���ب���روت���وك���ول ع���ل���ى أن ي��ح��م��ل 
ال������ص������ن������دوق اس��������م "م��������������ارون ش����م����اس" 
وس���ت���خ���ص���ص ال���م���ن���ح ل���ل���ط���الب ال���ذي���ن 
تعالج مشكالت  ريادية  يملكون مشاريع 

اجتماعية.
Fondation�وتحدثت األمينة العامة ل
USJ ك��رم��ل غ��ف��ري واك��ي��م ع��ن الصندوق 
ال���ذي ينضم إل��ى "ج��ائ��زة م���ارون شماس 
للتميز" كونهما من المشاريع التي "تحمل 
والذين  بلبناننا  المؤمنين  للشباب  األم��ل 
ومواجهة  هنا  العيش  على  ال��ع��زم  ع��ق��دوا 

األنواء واألمواج مهما اشتدت". 
واعتبر دكاش أن اسم "مارون شماس" 
ل��ط��ال��م��ا ارت���ب���ط ب��ال��ن��ش��اط��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة 
وال��ت��ج��اري��ة واالق���ت���ص���ادي���ة ول��ك��ن��ه يبقى 
دائ����م����ا، وف�����ي ش���ك���ل أس����اس����ي، م��رت��ب��ط��ا 

ب����"ب���ي���ري���ت���ي���ك" أه������م إن������ج������ازات ش���م���اس 
المقاومة  تجسد  ف"بيريتيك  المتعددة، 

من خالل المرونة".
علمتنا  الوطنية  االنتفاضة  "أن  وش��رح 
أن نتحرك ونقوم بأفعال، وأنت اليوم عن 
طريق صندوق المنح قمت بفعل يعبر عن 
تعلقك بقيم الجامعة التي تحتفل بعيدها 
ال�������145 وال���ت���ي ت��ت��اب��ع رس��ال��ت��ه��ا معتمدة 
على أصدقائها وشركائها لخدمة شباب 

الوطن والوقوف إلى جانبهم".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ش��م��اس: "م���ن المهم 
ل���ل���ن���اس، ليس  ال���ي���وم أن ن��ع��ط��ي األم�����ل 
وق��د  ل��ل��ج��م��ي��ع.  ب��ل  ف��ح��س��ب،  للمحتاجين 
أث��ب��ت��ت "ب��ي��ري��ت��ي��ك" أن��ه��ا هيكل أس��اس��ي 
لريادة األعمال في لبنان. إن ال��دول التي 

تمنحنا التمويل تتمتع بحوكمة جدية".
وطالب مجلس جامعة القديس يوسف 
أن يعزله إذا ما أخفق في التزاماته، وقال: 
"ألننا في "بيريتيك" نملك هيكلية تعطي 
نتائج للبنان وللخارج، وذلك بفضل فريق 

عمل موهوب يجب المحافظة عليه".
وق��دم دك��اش لشماس كتاب الجامعة 
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دكاش وشماس بعد التوقيع.
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