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تأسيس "صندوق منح الياس ومنى الهراوي"
القديس يوسف
يف جامعة ّ

دكاش والهراوي بعد توقيع االتفاق.

ّ
ّ
وق� � ��ع رئ� �ي ��س ج ��ام �ع ��ة ال� �ق ��دي ��س ي��وس��ف
ّ
ّ
اليسوعي والسيدة
البروفسور سليم دكاش
منى الياس ال�ه��راوي ،بروتوكول تأسيس
"ص�ن��دوق منح ال�ي��اس وم�ن��ى ال �ه��راوي" في
ّ
مقر رئاسة الجامعة ،طريق الشام -بيروت.
ال�ت��رح�ي��ب األول ج��اء م��ن األم�ي�ن��ة ال�ع� ّ�ام��ة
ل� � � �� Fondation USJك��رم��ل غ�ف��ري واك�ي��م
ال�ت��ي أث�ن��ت على م �ب��ادرة ال �ه��راوي وسعيها
إل��ى تخليد ذك��رى ال��رئ�ي��س .وش��رح��ت ّ
آلية
ً
خصوصا لجهة زي��ادة
المنح
عمل ص�ن��دوق ّ
رأس �م��ال��ه ف��ي ك ��ل س �ن��ة ،وف ��ق رغ �ب��ة أف ��راد
العائلة م��ع ال�ت��زام الجامعة ال��دائ��م بمواكبة
أي زي��ادة ،بحيث تغذي الجامعة الصندوق

ب�م�ب�ل��غ م �س� ٍ�او ل�م��ا ت �ق� ّ�دم��ه ال�ج�ه��ة ال�م��ان�ح��ة،
إلفادة الطاب منه.
ّ
اش في كلمته ،أن هذا اللقاء
دك
واعتبر
ّ
ي�ت� ّ�م ضمن م��ؤش��رات ث��اث��ة للجمال :جمال
ال�ت�ع�ل�ي��م ،وج �م��ال ال �ه �ب��ة وال� �ب ��ادرة وج �م��ال
اإلق � ��رار ب��ال �ع��رف��ان .وق� ��ال " :ل��ن ي �ت� ّ�م ع��رض
ج�م��ال ّ
مهم ّة التعليم ك�ث�ي� ً�را .فالتعليم هو
تزويد المتعلم بالمعرفة ّ
والقوة ،وهو تنشئة
ُتعطى إلى قادة ّ
تحركهم الرغبة في تحويل
العالم من خال معرفتهم .في حالة لبنان،
ّ
ع�ن��دم��ا ي�ق��وم م�ه�ن� ّ�ي��ون م�ن��دف�ع��ون وتحثهم
الحماسةّ ،
كرسوا أنفسهم وال يزالون لهذه
المهمة ً
المهمةّ ،
ّ
ّ
حافزا
فإن هذا يجعل هذه

ّ
ّ
يحض على حمايتها ألن�ه��ا مسألة تتعلق
ّ
البشرية التي
بتكوين رأس مال من الموارد
ّ
تتمتع بالكفاءة المزدوجة النابعة من القلب
ّ
كيفية ب�ن��اء ال�ع��ال��م.
وال�ع�ق��ل وال �ت��ي ت�ع��رف
وشكر الهراوي بإسم الجامعة على مبادرتها.
ثم ألقت الهراوي كلمة ،عبرت فيها عن
فرحتها بهذه الشركة مع جامعة عريقة مثل
جامعة ّ
القديس يوسف التي تفتح أبوابها
ّ
أمام جميع أبناء الوطن ،مؤكدة حرصها على
ش�ب��اب تعليمهم
ض ��رورة أن يتابع
جميع ال� ً
ً
العالي ليبنوا مستقبا مشرقا لهم وللوطن
وهذا ما يتوافق ً
تماما مع الهدف من تأسيس
"صندوق منح الياس ومنى الهراوي".

