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  مؤسسة فؤاد شهاب وزعت جائزتها

   2009على المتفوقين في البكالوريا 

برئاسة السفير اللواء " مونرو"امس عقدت الهيئة العامة لمؤسسة فؤاد شهاب اجتماعها السنوي في فندق 
العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق الرآن احمد الحاج وفي حضور عدد من اعضائها، الى المدير 

  .ومدراء مدارس الطالب المتفوقين وعدد من اهاليهم
النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الطائرة االثيوبية من لبنانيين واجانب، رحب اللواء الحاج 

نجتمع اليوم آهيئة عمومية في : "فيهاباالعضاء الجدد الذين انتسبوا حديثا الى المؤسسة، والقى آلمة قال 
التاسع عشر من شهر آذار، الذي اخترناه النه يصادف عيد ميالد الرئيس فؤاد شهاب الذي، بكل فخر 

 ان يجود الزمان بمثله، فقد آان رجل دولة بكل ما  هذا القائد الكبير الذي قلَّ. واعتزاز تحمل مؤسستنا اسمه
ؤاد شهاب يوما رجل سياسة، فرجل السياسة يعمل لنفسه اما رجل الدولة فهو لم يكن ف. لهذه الكلمة من ابعاد
واليوم يحدثوننا عن العبور الى الدولة، اي اننا بكل وضوح نعترف بأننا لم نصبح دولة . يعمل لوطنه وشعبه

فيذها ومن يريد فعال بناء الدولة، ما عليه اال ان يستوحي الخطة الشاملة التي رسمها وسهر على تن. بعد
الشهابي الكبير، والتي ال تزال في خطوطها الكبرى صالحة حتى يومنا هذا، شرط تطويرها وادخال بعض 

وشدد على ضرورة تشجيع الشباب الطالع على الكد في ". التعديالت الطفيفة عليها آي تالئم االوضاع الحالية
الؤهم للبنان ومصلحة الوطن فوق آل سبيل تحصيل العلم وعلى التمسك بروح المواطنية الحقة، وان يكون و

  .اعتبار
بعد ذلك، وزعت الجائزة المالية السنوية للمؤسسة على التالمذة المتفوقين في امتحانات البكالوريا اللبنانية 

  :والمتفوقون االربعة هم.  ودرع المؤسسة مع اسم آل منهم عليه2009لسنة 
  . حارة حريك–لجديدة ، ثانوية البيان ا)علوم عامة( محمد نضال جمعة -
  . الكورة–، مدرسة الشويفات الدولية )علوم الحياة( جان الياس يزبك -
  . عكار–، الوطنية االرثوذآسية )االجتماع واالقتصاد( محمد عبد الحميد سقر -
  . زحلة–، ثانوية مار يوسف للراهبات االنطونيات )اآلداب واالنسانيات( السا جوزف سرآيس -

اثلة الطالبة دنيز بيار مسعود، المتفوقة عن السنة نفسها من مدرسة الشانفيل، وهي وتسلمت جائزة مم
  .المدرسة التي تلقى علومه فيها الرئيس الراحل فؤاد شهاب

والقى آل من الطالب المتفوقين آلمة اشاد فيها بانجازات الراحل الكبير فؤاد شهاب واالصالحات التي 
آذلك القى االستاذ سامي عساف، ممثال ادارة . الدولة القادرة والعادلةاجراها واالسس التي ارساها لبناء 

مدرسة الشانفيل، آلمة عن الرئيس وما اعطاه للدولة اللبنانية في مختلف المجاالت وخصوصا في قطاع 
  .التربية الذي اواله اهتماما بالغا نظرا الى اهمية التنشئة للشباب الطالع

السيد فؤاد ناصيف عربون شكر وتقدير على جهوده في انشاء الموقع وقدم الرئيس درع المؤسسة الى 
  االلكتروني التابع للمؤسسة

www.fouadchehab.com  
 في ضوء ما انجز العام الماضي، آما اقرت الموازنة 2010بعد ذلك نوقش برنامج عمل المؤسسة لسنة 

  . واخيرا آوآتيل. المالية
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