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 إنشاء صندوق ِمنَح باسمكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، خالل حفل توقيع مذّكرة التفاهم بشأن 
 قاعة –، في الساعة الخامسة من بعد الظهر 2021أيلول (سبتمبر)  16أنطوان وهازميك عبد المسيح، في 

  في حرم االبتكار والرياضة.الجامعة إجتماعات مجلس 
  
  كلودين وجانين وأندريه، عّزاءاأل

صندوق الِمنَح الدراسيّة هذا، المخصَّص  ّم إنشاءت ،حيّةمن أجل الحفاظ على ذكرى السيّد أنطوان والسيّدة هازميك عبد المسيح 
السيّدة كلودين  حضرة ؛ والتي نعلن عنه اليوم في بيروت لطالب كليّة الهندسة المعماريّة في كليّة الهندسة في جامعة القدّيس يوسف

والدَيكم  أنتم تتذّكرونالمزدوجة :  بادرةوبهذه المناسبة، هذه ال ،والسيّدة جانين والسيّد أندريه، أودّ أن أحيّي اليوم ،عبد المسيح
  من خالل النظر إلى مستقبل الشباب في بلدنا وتقديره. ون هذه الذكرىوتحي

 ّوة وأمومةمقدًّسا ؛ قبل الحديث عن اإلنجازات المتعلّقة بهذا العالم، نقول إّن أب التذكار، في اللغة المسيحيّة، هو عمٌل يكاد يكون
تطلّب تضحيات يحقا  هذاألطفال مثلكم.  ةحبّ م بة، هاء ذاتيّ عط هماأكثر من مجّرد واجب إنسانّي، بل  ماأنطوان وهازميك ه

حمي كرامة كّل فرد وحريّته ت اأمًرا مقدًّسا ألنّه اهمع تواصلوال اي يتّم التعبير عنهتال ةحبّ مكون الت، من هناوحضوًرا ال يُضاهى. 
 كان ه. عندما اضّطلعُت على سيرة والدكم، فهمُت أنّه لم يكن فقط مصرفيا وصناعيا بارًزا، ولكنّ صحيحال االتّجاهينمو ب هجعلتو

في لبنان والدول العربيّة. ال  عدّة مصانع الفورمايكا، مّما سمح له بإنشاء مهندس القطع األصليّة في مجالكجانٌب إبداعّي ب يتمتّع
  إلى األبد ! احي  اذكراهم فليبقَ والدكم، بدعٍم من السيّدة هازميك،  ،يسعنا إال أن نثني على هذا الرائد

لتي كان يشعّها هذا الوجه خالل حياته، ليس فقط إحياء وجه من وجوه الحياة، بل هو نقل القيم االتذكار أيّها األصدقاء األعّزاء، 
؛   التربية دعىواليوم، هذه القيم، من خالل بادرة إنشاء صندوق الِمنَح الدراسيّة هذا، تنتقل من جيل إلى جيل من أجل قضيّة نبيلة تُ 

الهندسة المعماريّة  ادة إنشاءعألّن إ ECARالِمنَح الدراسيّة للطالب  صندوقواالستقامة. نرّحب ب طيبةقيم اإلبداع والجمال والإنّها 
هو دعم لطالب  عهدفي جامعة القدّيس يوسف تزامن مع األزمات المتعدّدة التي مّر بها لبنان وال يزال يعاني منها ! الدعم المالّي للم

في المائة من طالب جامعة  48تحقيق أحالمهم. حاليا، يستفيد أكثر من على يحبّون الهندسة المعماريّة، ولكن يجب مساعدتهم 
 إلى الجامعةهم بين نفضل ماألوصول  وفيرمن مختلف الِمنَح الدراسيّة االجتماعيّة واألكاديميّة، من أجل تفي بيروت القدّيس يوسف 

مهم من قِبَل العديد من األصدقاء، وخّريجي الجامعة نتيجةً لذلك، يتّم دع .ماليّة بٍ وأيًضا ألولئك الذين ال يستطيعون، ألسبا
ومؤّسساتها. باسمهم، أعبّر عن امتناني لكم، سائًال الرّب أن يبارك إلتزاماتكم من أجل لبنان أفضل يتوافق مع أحالمنا ورغبتنا في 

 والعدالة والحريّات. ،واألمل ، واإليمانلبنان األسرة ينتمون إلىوملتزمين ومواطنين  تكوين رجال ونساء أكفّاء

 


