
سف يف بريوت، و كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس ي
 الواقع فيه اإلثننييف مناسبة تقدمي سّيارة طّب األسنان من جانب الرواتري، يوم 
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جتماعّية هذه املبادرة اإل ،ابسم اجلامعة ومن كّل الفكر والقلب ،يال بّد يل أن أحيّ . 1
 املتنّقلة،ّهزة اجملسّيارة قّدم هذه اليأبنّه اندي الرواتري عاليه  اليوم نسانّية اليت يقوم بـهااإل

عندما يقودها أطّباء الكلّية إىل ، وهي هديّة قّيمة تزداد قيمتها عيادة طّب أسنان كاملة
ديّة . وهذه اهلخلدمة اجملتمع واملريض وخصوًصا أولئك الذين ال سند هلم ويف عوزاملناطق 

حيث أتّسست الكلّية يف  كلّية طّب األسنان املئويّ أي يف عيد   ،أتيت وأتت يف وقتها
وهي مستمرّة منذ ذلك الوقت يف أداء مهّمتكم ورسالتها على أكمل  1920السنة 
 وجه.

 . العالقة بني اجلامعة اليسوعّية واندي الرواتري قدمية ومستمرّة،2
املنت صندوق املنح اجلامعّية نعوم خطّار من  اندي الرواتري ساحلأّسس  2003منذ ف

عطى كّل وهذه املنحة ت   األربعينّ  قدامى كلّية احلقوق الذي غادران وهو يف عّز شبابه
اندي رواتراكت سنة ابسم الرواتري إىل أحد طاّلب كلّية احلقوق. ومنذ سنوات أتّسس 

وسوف ندعم دعم نالذي  يطةجتماعّية النشهو من نوادي اجلامعة الثقافّية اإلو للشبيبة 
من  جتماعيّ واإل ا لاللتزام األخالقيّ جتماعّية إذ إنّه يقّدم للشبيبة منوذجً نشاطاته اإل

 أجل كّل إنسان وهذا االلتزام هو من صفات الرواتري العاملّية.
 ال بّد من اإلعالم عن هذه املبادرة ال الستعراض صوران أو منجزاتنا بل . 3



اثنياا ، السّيارة سوف جتوب املناطق للخدمة وأبنّ  إلعالم الناس عن هذه الرسالة أّولا 
وابلتايل تكون مبادرتكم أن يقوموا هبذا النوع من املبادرات  كّل الناس املقتدرين  حثّ 

 احملسوس الذي يلّّب حاجة الناس إىل صّحة أسناهنم. منوذًجا للعطاء الواقعيّ 
الذين يوّدون خدمة اجملتمع  وغريهم من الناس الشباب واملثّقفني واجلامعيني حثّ اثلثاا 

إذ إّن  أبن ينضووا حتت راية الرواتري أو حتت راية مؤّسسات إجتماعّية تقوم بفعل اخلري
إىل اإلنسانّية واألفضل خلدمة  نتماءاالهو الذي يعّد األفضل يف مقياس  ايناجملّ فعل اخلري 

 شة واملرتوكة.اإلنسانّية املهمّ 
هلذا املخترب اجلّوال الذي  وهتنئة لكلّية طّب األسنان على هديّته الثمينة شكًرا للرواتري

فيه سوف تنشرون ثقافة التضامن والعطاء ومنه تتعّلمون أّن الرسالة هي حتقيق ملهنة 
  .الطبّ 

 بشعبه هو حباجة إىل هذا التضامن جتماعّية، ألّن لبناناإل دائرة اخلدمة لتوسيعمتنّيايت 
 بذلك يقّدم منوذج البلد املتضامن بني مجيع أعضاء شعبه.و 


