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دكاش واحلاج يتبادالن بروتوكول التأسيس

والدة هــذا الــصــنــدوق«، فيما حتدثت غناجة عــن »الصعوبات 
الكبيرة واملتزايدة التي يواجهها الطالب ليس في دفع أقساطهم 
التعليمية فقط بل في دفع بدل تسجيلهم، وهو أمر غير مسبوق 
ولم نره حتى في أيام احلــرب«، ووصفتها »بحرب جديدة، أشد 

خبثا من سابقته«.
وأشــاد نائب رئيس مجلس الطالب في اجلامعة أنطوني 
خــوري »بالدور الــذي تقوم به اجلامعة منذ 145 سنة من أجل 
لبنان«، كاشفا أن »إدارة اجلامعة حتولت منذ 17 تشرين األول 
ــى خلية عمل مكثف إليــجــاد احلــلــول والــتــوفــيــق بني  2019 إل

حتميتني: احتياجات الطالب واحتياجات املوظفني«.
 Portait وبعد توقيع البروتوكول قدم دكاش كتاب اجلامعة

de L`USJ إلى احلاج.

�سندوق منح كلوديا احلاج لدعم طالب »الي�سوعية«

أقيم في مبنى رئاسة جامعة القديس يوسف - طريق الشام 
- بيروت حفل توقيع بروتوكول تأسيس »صندوق منح كلوديا 
احلــاج« للطالب بني مؤسسته احملامية كلوديا احلاج ورئيس 
السابق  الــوزيــر  دكـــاش، حضره  البروفيسور سليم  اجلامعة 
بـــارود، عميدة كلية احلقوق البروفيسورة لينا غناجة،  زيــاد 
رئيس جمعية خّريجي كلية احلقوق القاضي عباس احللبي، 
»بيريتيك«  التكنولوجي  للقطب  التنفيذي  واملــديــر  الرئيس 
 Fondation USJ املهندس مــارون شماس، األمينة العامة لـ
كرمل غفري واكيم، التي أعلنت أن »هذا الصندوق يحتل الرقم 
59 في الئحة صناديق املنح املخصصة للطالب، إذ مببادرات من 
أصدقاء اجلامعة واملانحني، متكن الطالب من متابعة حتصيلهم 
العلمي، وكذلك نتيجة احلملة التي أطلقها في الشهر املاضي 

رئيس اجلامعة وحملت عنوان »نحن لبعضنا«.
ــال دكـــاش: »االلــتــزام مــن أجــل اجلــامــعــة يعني  مــن جهته، ق
التعاون وتضافر اجلهود مع مؤسسة تعليمية مرموقة تعمل 
منذ ما يزيد على 145 سنة من أجل متّيز الوطن، خصوصا أن 
مغادرة املتخّرجني ليست قطيعة وال نهائية، على العكس من 
ذلك، في زمن األزمــات هذا، فاللبنانيون املنتشرون في اخلارج 

يشّكلون دعما ال يقّدر بثمن«.
وتوجه دكاش إلى احلاج قائال: »إن تأسيس صندوق املنح 
هذا منوذج التزام يشجع اآلخرين على العطاء في وقت كبرت 

فيه احلاجة أكثر فأكثر«.
جة من هذه املؤسسة 
العريقة، أرى هذا التضامن واجبا أخالقيا، مصدر فرح وغنى 
كبير. احلق في التعليم يجب أن ال يكون امتيازا بل حق مقدس 
وفي متناول اجلميع، كما أن التعليم ينمي وعي الطالب بالقيم 

اإلنسانية والتعاطف واحترام اآلخر«.
وأعــرب احللبي عن شعوره »بالفخر والتأثر للمشاركة في 
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