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 من عائلة حّوا تقدمة منحوتة أبجدية إلى الجامعة األميركية في بيروت
 

الفنان الُحُروفي كميل حّوا بمنحوتة أبجدية ترمز إلى إسم   (AUB)تبّرع خريج الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة األميركية في بيروت بالعربية. وقد أزيح الستار عن المنحوتة في حضور الفنان كميل حّوا مع أشقّائه 

لطفي وسمير ومنير حّوا. والمنحوتة تكّرم ذكرى شقيقهم الراحل زاهي حّوا الذي تخّرج طبيباً من الجامعة 

. وقد تخّرج سمير حّوا من الجامعة مع بكالوريوس آداب في العام 1963ميركية في بيروت في العام األ

 .1959. فيما تخّرج منير حّوا مع بكالوريوس في العلوم في العام 1958

 

تشرين الثاني الجاري في ساحة مبنى ماري دودج   14وقد جرى حفل إزاحة الستار عن المنحوتة يوم اإلثنين 

بحضور عائلة حّوا، والدكتور مخلوف حدادين ممثالً رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري. كما حضر هول 

 .رسميون وموظفون من الجامعة وأصدقاء للعائلة

 

والمنحوتة مصنوعة من خشب األرز "لإليحاء بالعالقة الحميمة للجامعة مع األرض وشعبها"، كما ُذكر في 

وجاء التبرع بالمنحوتة في الذكرى المئة والخمسين لتأسيس الجامعة األميركية اللوحة الُمثبتة أمام المنحوتة. 

 .في بيروت

 

وقد افتتحت سلمى ضناوي عويضة، نائب الرئيس المساعد للتنمية وعالقات الخريجين، حفل التبرع 

شكر إلى عائلة بالمنحوتة بشكر عائلة حّوا لهذه البادرة. ونيابة عن الرئيس خوري، توّجه الدكتور حدادين بال

  .حّوا واصفاً المنحوتة بالقطعة الفنية الفائقة الَرهَف

 

وقال الفنان كميل حّوا الذي صّمم ونفّذ المنحوتة: "إن َحَرم الجامعة األميركية في بيروت يجسد األساس 

في ذلك  الديناميكي لهذه المؤسسة غيرالعادية وصالبتها في التصّدي  للتحديات الهائلة التي واجهتها، بما

حربنا األهلية الطويلة والمدّمرة". وأضاف: "األمر يتعّدى دماثة الخلق التي يسبغها هذا الحرم الجامعي على 

سكانه وأساتذته وطالبه على حد سواء، وهو ما فتنني دائما، بل يشمل أيضاً هذا الجذب المستتر الذي يحمل 

 ."بتعلّمهم خارج ذاتهم وقاعاتهم الدراسيةطلبة العلم على التأمل، والتفكير، والتفاعل ليخرجوا 

ثم َرَوت ياسمين حّوا، ابنة منير حّوا، بضع كلمات حول عمها زاهي الذي اغتالته مجموعة مسلحين هاجمت 

. وقالت: " حتى يومنا هذا يبقى زاهي في ذاكرة 1985عيادته في مركز جفينور في رأس بيروت في العام 



وبطبيعة الحال، عائلته، لكياسته، ومرحه، ومهارته، وإنسانيته، ونزاهته، جميع مرضاه وأصدقائه وزمالئه، 

 ."وشجاعته الهائلة

 

 ثم أزاحت العائلة الستار عن المنحوتة، وأعقب ذلك حفل استقبال.

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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