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 رافي مانوكيان يدعم الحملة المجتمعية للتلقيح

  AUB التي تنظّمها 19ضد جائحة كوفيد  

 
والتي  19قدّم رجل األعمال واإلحسان رافي مانوكيان تبّرع لدعم الحملة المجتمعية للتلقيح ضد جائحة كوفيد 

وقال موضحاً، "بمجرد معرفتي أن الجامعة األميركية في  (AUB). بيروتتنظّمها الجامعة األميركية في 

، قّررت على الفور أن أدعم هذه المبادرة الرائعة. 19بيروت تنّظم حملة تلقيح مجتمعية ضد جائحة كوفيد 

أملي أن يشجّع تبّرعي اآلخرين على فعل األمر ذاته." وسيسمح تبّرع مانوكيان بتلقيح ألفين وخمسمئة من 

 .طالب الجامعة األميركية في بيروت وثالثمئة وخمس وسبعين من طالب جامعة هايغازيان

 

هذا وتتوقّع الجامعة األميركية في بيروت أن تلقّح بالكامل خمسة وأربعين ألف فرد كجزء من حملتها التي 

راد هيئة التعليم مليون دوالر. وسيتّم إعطاء اللقاحات لطالب الجامعة األميركية في بيروت وأف1.8تكلّف 

والموظفين وبعض من يعولونهم؛ كما سيُصار إلى تلقيح الموظفين والطالب من جامعات مختارة، بما في ذلك 

جامعة هايغازيان.  كما سيُلقّح أفراد من مدارس حكومية وخاصة، ومن القطاع المصرفي ومن القطاع 

 .د اللبنانيالمالي، ومن قطاعات أخرى تُعتبر حيوية إلعادة فتح االقتصا

 

وقد نُّطمت الحملة تحت القيادة الفاعلة للجامعة األميركية في بيروت، وبمشاركة من اتحاد المستشفيات 

الجامعية المتألّف من المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس التابع 

فى القديس جاورجيوس الجامعي )مستشفى لجامعة القديس يوسف، والمركز الطبي الجامعي في مستش

مستشفى رزق. وسيُصار إلى تلقيح أفراد مجتمعات هذه  -الروم(، والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية 

في لبنان. واتفق أعضاء االتحاد على  19الجامعات وبعض أولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر عدوى كوفيد 

التطعيم الوطنية هذه ستأتي من أعضاء االتحاد ومن التبرعات الخيرية.  أن جميع األموال الالزمة لحملة

 .وسيتّم إعطاء جميع اللقاحات من دون أي تكلفة على المتلقّحين

 

وقال رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري أن هذا التزام رائع خاصة في ظل الظروف 

والمنطقة، والتي تفرض تحدّيات غير مسبوقة على جميع أعضاء االقتصادية والمالية المدّمرة في لبنان 



االتحاد." وكان الرئيس خوري قد قال عند انطالق حملة التلقيح، "تتمتع الجامعة األميركية في بيروت بتاريخ 

في  قيادةالبارزة في أوقات مثل هذه التي نشهدها حالياً، ونحن ملتزمون بتوسيع هذه ال قيادةطويل من ال

 ".قبل المنظورالمست

 

وقال نائب رئيس الجامعة األميركية في بيروت للتطوير وتنمية األعمال الدكتور عماد بعلبكي، "نحن ممتنّون 

للغاية للسيد رافي مانوكيان لدعمه السخي في الوقت المناسب." وأضاف، "إن نجاح حملة التلقيح هذه أمر بالغ 

ؤسسات األكاديمية األخرى من إعادة فتح أبوابها للصفوف األهمية لتمكين جامعتنا وكذلك الجامعات والم

 األكاديمية مع حضور شخصي في الخريف، وكذلك لتعافي بلدنا لبنان."
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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