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جائزة "هاني فحص لصناع السالم" لطارق متري

أقيم في مبنى االبتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف - قاعة فرنسوا باسيل 
مساء األربعاء، احتفال تقديم الدورة الثالثة من جائزة اكاديمية هاني فحص 

للحوار والسام بالشركة مع جامعة القديس يوسف - معهد الدراسات االسامية 
والمسيحية واكاديمية الباغة وكرسي األونيسكو لدراسة االديان المقارنة 

والوساطة والحوار في الجامعة وكرسي األونيسكو في جامعة الكوفة – العراق. 
وكانت هذه السنة مزدوجة: "جائزة هاني فحص لصناع السام" لمدير معهد عصام 

فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة االميركية الدكتور طارق 
متري، و"جائزة الدفاع عن التعددية" لجمعية "سانت ايجيديو". 

وبعد كلمات، سلم الرئيس األسبق أمين الجميل الى متري الجائزة بمشاركة الرئيس 
السابق ميشال سليمان والوزير نهاد المشنوق والرئيسين حسين الحسيني وفؤاد 

السنيورة وزيد فحص ممثا العائلة. ومنحت "جائزة الدفاع عن التعددية" لجمعية 
"سانت ايجيديو"، و"جائزة التقدير المهني" لكل من فريق فيلم "النه انسان" وللدكتور 

عبد االمير قاسم عن عمله "إشكالية فهم النصوص المرجعية لاصوليات المعاصرة".

)حسن عسل( متري متسلمًا الجائزة من الجميل، وبدا سليمان والحسيني والمشنوق وفحص.  
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