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ال��رئ��اس��ة وق��ان��ون االن��ت��خ��اب وت��ك��اد ت��ط��ال خ��ي��ار اللبناني

»حزب 
النائب مروان فارس وعقيلته منى وإلى اليمني العميد روبير منصور

غيدا داوود، لينا ودانا داوود

النائب السابق كرمي الراسي متوسطًا من اليسار األب قسطنطني نصار وعمر أبو خزام

النائب باسم الشاب، هيام صقر والوزير السابق وليد الداعوق الرئيس ميشال سليمان يتسّلم درع التكرمي من فواز املرعبي

جمعية  ت 

جمال ال�

من اليسار النائب السابق د. حسني يتيم، النقيب محمد البعلبكي وعقيلته سحر

املختار صائب كلش، عبد الكرمي وطالل عيتاني

النائب عمار حوري، جمال عيتاني والنائب السابق أمني عيتاني

يجيها لألعوام 1941-1966-1991 م خرِّ جي اجلامعة األميركية في بيروت ُتكـرِّ جمعية متخرِّ

�

AL-LIWAA Mardi 12/7/2016

الرئيس احلريري مع الوزير ايرولت في قصر الصنوبر في حضور السفير بون وهاني حمود 
)تصوير: داالتي ونهرا(
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ُتطِلق 

وعية«  إليا�س الهراوي لرئي�س »الي� منح جائزة 
الرئيس  الهراوي جائزة  منى  السيدة  منحت 
ى رئيس اجلامعة  راوي السنوية إل ه اس ال ي ال
في  اش،  دك سليم  روفسور  ب ال األب  اليسوعية 
أوديتوريوم بيار أبو خاطر - كلية االداب والعلوم 

االنسانية. 
ي -  م وار االس ة احل ن و جل ض ى ع ق وأل
املسيحي القاضي عباس احللبي كلمة قال فيها: 
»التربية مبفهوم دكاش تنشئة اإلنسان وتنمية 
الكامل من االنفتاح على  القدر  قدراته لكي يبلغ 
متأصلة  لبنانية  مفهومه  في  واجلامعة  ر.  اآلخ
العيش املشترك وترقية نخبة  ولكنها في خدمة 

لبنانية مثقفة«.
ي -  م وار االس ال عضو جلنة احل دوره، ق ب
دره أن يقف  ان من ق املسيحي داود الصايغ: »ك
باكرا على املشارف العالية، أدركته النعمة في تلك 
املسالك  الى  وأرشدته  املبنية على جبل،  املدينة 
ك على خطى  ي ذل اش ف ان سليم دك ة. ك ومي ق ال
الكبار الذين سبقوه في اخليارات الصعبة، تلك 

اب الضيق. ألنه  ب التي ال يتم ولوجها إال من ال
عرف مسبقا الى أين يتجه، يسوعي في لبنان ومن 

لبنان«. 
ا السنة  ه راوي: »إّن ه ت ال ال ا، ق ه ت ن جه م
العاشرة من عمر اجلائزة، سوى أنها هذه السنة 
بذهابها إلى األب دكاش، تتخذ األعمق من أبعادها 
إذ تخاطب من خالله امليثاق اللبناني، وقيم لبنان 
بنقله  وخصوصا  الرسالة،  ولبنان  التأسيسية، 
هذه األبعاد إلى تثقيف اجليل اللبناني اجلديد 

وتنصيع ذاكرته وتقوية التزامه«.
وبعدما تسّلم دكاش اجلائزة من الهرواي، قال: 
»اجلائزة أرى فيها، مبا فيها من دالالت معنوية 
ن رئيس جلمهورية كافحت  ة، تكرميا م ادي وم
وتكافح من أجل حياة أبنائها، أرى فيها حتية 
دافئة ألولئك الذين كرسوا النفس والعقل والقلب 
واملهارات كافة منذ عشرات السنني لبناء صروح 
وتأكيدا  واجلامعية،  املدرسية  اللبنانية  التربية 

إلبقاء شعلة التربية والتعليم متقدة في بالدي«.

مشاركون في اللقاء

السيدة منى الهراوي ُتلقي كلمتها


