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نعت الجامعة األميرآية في بيروت المهندس حسيب جريس صّباغ الذي توفي في آليفالند أوهايو يوم 

وجاء في بيان النعي الذي أصدره رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان . آانون الثاني الجاري 21الثالثاء 
  .  عزيز جدًا للجامعة  وصاحب أياٍد بيضاء عليها أن الراحل هو صديق

  .وقد قرأ الرئيس سيرته ومنجزاته
وتخّرج من الجامعة األميرآية في بيروت في العام  1920ولد حسيب صّباغ في صفد، فلسطين في العام 

ر من وبعد عودته الى حيفا بعد التخرج استدان مبلغ ألف دوال. مع بكالوريوس في الهندسة المدنية 1941
غادر . 1945في العام ) سي سي سي(عّمه ليؤسس شرآته األولى  آونسوليداتد آونتراآتورز آومباني 

مع شرآاء من  1952وأعاد إنشاء شرآة سي سي سي في العام  1948حسيب صّباغ فلسطين بعد العام 
  .  بينهم سعيد خوري، زوج شقيقته

ة والبناء في الشرق األوسط مع مشاريع في عشرين وقد أصبحت الشرآة اليوم من آبريات  شرآات الهندس
 650وقد عمل في الشرآة . مليار دوالر 1.8دولة  وأآثر من ستين ألف موّظف ومدخول سنوي بقيمة 

فقد بقي منغمسًا في  2002ورغم أنه تقاعد في العام . يعملون فيها حاليًا 250خريجًا من الجامعة، منهم 
آان من بين أول مجموعة تنال الدآتوراه  2003وفي العام . سها الفخريشؤون الشرآة وأصبح مؤخرًا رئي

وفي خطاب قبوله للشهادة  والذي ألقته عنه . الفخرية من الجامعة إثر استئناف منحها بعد توقف لثالثين عامًا
ة في ابنته سناء، وهي أيضًا عضوة في مجلس أمناء الجامعة، قال السيد صّباغ  إنه حين بدأ حياته المهني

جواز السفر اللبناني، وشهادته من : آالجىء فلسطيني آان يحمل جوازي سفر مّكناه من النجاح 1948العام 
بدوره  ساعد حسيب صّباغ العديد من الرجال والنساء  للحصول على . الجامعة األميرآية في بيروت

المرآز الطبي ًا آبيرًا لبرامج في آما أنه  قدم دعمًا مادي). جواز سفرهم الى المستقبل(شهاداتهم الجامعية 
أنشأ حسيب صّباغ مؤسسة ديانا  1978وفي العام . وآلية الطب أفاد منها الطالب واألساتذة والمرضى

تماري صّباغ تكريمًا لذآرى زوجته الراحلة، لتمويل أبحاث في العلوم األساسية والبحوث الطبية والبرامج 
ضًا بتمويل تجهيز وصيانة المبنى والذي يحوي وقد قامت المؤسسة أي. األآاديمية في األميرآية وفي المنطقة

وقد تبّرع السيد صّباغ بمنحة لدعم وتشجيع األبحاث التي يجريها األطباء في . أيضًا آلية الطب في الجامعة
وباالضافة الى لعب دور رئيسي في اعادة بناء آولدج هول الذي  اعيد افتتاحه في العام . المرآز الطبي

وخالل االحتفال . سي ومؤسسيها بتشييد مبنى سي سي سي لألبحاث العلمية ، قامت شرآة سي سي1999
بوضع حجر األساس للبناء قال رئيس الجامعة آنذاك الدآتور جون واتربوري إن المبنى الجديد سيوفر 
للطالب واألساتذة في الهندسة وعلوم الكمبيوتر واألبحاث العلمية األساسية أفضل التجهيزات المخبرية 

حسيب صّباغ آان رجًال : "وتابع الرئيس دورمان. 2007شباط  21وقد تم تدشين المبنى في . ةالممكن
  .  إنسانيًا عظيمًا

وهو مؤسس الجمعية الخيرية وصندوق الطالب الفلسطينيين ورئيسها األسبق، وهو مؤسس مرآز آارتر 
أمناء مؤسسة آليفالند  ومرآز جامعة جورجتاون للتفاهم االسالمي المسيحي، وهو عضو فخري في مجلس

إننا نعرف الكثير عن حياته العامة، ولكنه آان أيضًا فاعل خير آتوم ورجًال فائق . آلينيك في آليفالند أوهايو
نيابة عن أسرة الجامعة أتوجه بأعمق التعازي الى عضوة مجلس : "وختم الرئيس". الكرم دعم المحتاجين

ذا وقد نال حسيب صّباغ أوسمة عديدة منها وسام األرز الوطني من ه". األمناء سناء صّباغ وعائلتها الكبيرة
، وسام االستحقاق الفضي اللبناني ذو )1997(، وسام األرز الوطني من رتبة ضابط )1970(رتبة فارس 

آانون  17يقام حفل تأبين الراحل  يوم األحد ). 2000(، وسام نجمة بيت لحم الفلسطيني )2001(السعف 
تقبل . نية الروم الكاثوليك الملكيين في بيروت، طريق الشام القديمة، عند الواحدة ظهرًاالثاني في مطرا

التعازي قبل التأبين في الكنيسة بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وبعد التأبين في منزل حسيب صّباغ في بئر 
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انون الثاني من آ 19و 18وأيضًا يومي االثنين والثالثاء ).  سي سي سي - مبنى صّباغ وخوري (حسن 
  .العاشرة صباحًا حتى األولى ظهرًا ومن الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساًء في منزل حسيب صّباغ

  
  
  
 


