
 دة هيام قاعي....المغادرة ليست استقالة : غداء على شرف السي  
 .l’Atelier، في مطعم 3172 األو ل تشرين 71 في الواقع ،الخميس يوم
 

 يف جامعة القّديس يوسف لتناول الغداء على شرف l’Atelierأربعون شخًصا جتّمعوا يف مطعم 
 ةاجلديد ةاملدير و  ةالصحّ  اتكليّ وعمداء   اب الرئيسنوّ و  قاعي، وقد ضّم اجلمع رئيس اجلامعة دة هيامالسيّ 

االعرتاف  في املركز. الغرض من اللقاء :ضني وموظّ اء وممرّ وأطبّ  للمركز اجلامعي للصّحة العائلّية واجملتمعّية
 ة .يف جمال الصحّ  اجلامعية يف العمل ركيزة اساسيّ  لوجه يُعترب جامعة القّديس يوسفِقَبل باجلميل من 

 قاعي. باسمدة غداء على شرف السيّ يف كلمته، على الطابع األسري والوّدي لل الرئيسأّكد 
ت عليه وما هي عليه على ما كان ه شكرها خاّصةً ا على ما أجنزته ولكنّ شكره، ميعاجلنيابة عن ميع و اجل
 يف اجلودة والكفاءة. ةاألكادمييّ  خدمة األسرة اجلامعّيةة ملتزمة يف مرأ: إ

جامعة القّديس دة : بدأت عملها يف تعدّ املاهلا معا على أعن شكره أيضً ئيس الر  هلا وأعرب
شاركت يف تأسيس هذه املدرسة، مّث  ةمدير يف مدرسة اخلدمة اإلجتماعّية وك 7711العام منذ يوسف 

 دوكروييهاألب جان  لجامعةالرئيس األسبق الراحل لمع  للصّحة العائلّية واجملتمعّيةاجلامعّي ركز امل
ا  تأسيس ألنّ الوقد شاركت يف  اليت يتمّتع هبا. وهبةبواسطة املوجود املركز ا لمربّرً  الذي أعطى اليسوعيّ 

 املركز. كانت تؤمن وما زالت تؤمن برسالة

على املساعدة اليت و  للمرضى عليه من رعاية قدمتعلى ما أ اعن شكره هلالرئيس أعرب كما 
دة مستمرّة أطلقت خدمات متعدّ لقد ة للمركز. ة األساسيّ هي املهمّ توفري الرعاية ، فقّدمتها يف رعايتهم

 ،يس يوسفجامعة القدّ  بباإلضافة إىل طلّ  ،من هذه اخلدمات. أولئك الذين استفادوا ودائمة الفعالّية
 .ةالطبيّ العلوم حلرم ة من األماكن اجملاورة وخاصّ  اجلامعة وكثريين غريهم فيهم من موظّ 



ضني ومهن ممرّ اء و طبّ )أ متضامنة من األشخاصبإنشاء جمموعة  اا لقيامهأيضً  ا الرئيسشكرهو 
عمل كثري  دة . يف هذا اجملال هناكيّ اجلة صحّ اليف خدمة االلتزام ب لديهمما أفضل  يهبون الذين( أخرى

 دة.املركز يف شروط جيّ  تنفيذ رسالة يتمّ  متيقظني لكينكون  وجيب علينا أن

العمل الذي قامت به لتطوير  على كلّ قاعي دة نشكر السيّ  ال لنا أن نا، كيف ميكنوأخريًا
طلق املوقع االلكرتوين للشباب و شني يف اجملتمع وإلالنساء و املهمّ  ة يف املركز حولحثيّ املشاريع الب

 لتبغ.ل املكافح علج السريريال

:  هلا قائلً  يس يوسفوسام االستحقاق من جامعة القدّ  اجلامعة رئيس، منحها مبناسبة مغادرهتا
. ولكن يف نظر الكثريين، وسام االستحقاق يس يوسفجامعة القدّ  حبسبجدارة عن ُُتنح ة هذه امليداليّ 
 .ذه امليدالّيةا املعىن هلهذاليوم  تسبغ منهي أنت  ك، ولكنّ ما يسبغ معىن لعملك ليس هوفيستحّقك. 


