كلمة الربوفسور سليم د ّكاش اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت،

الطب اليسوعيّة مع فخامة رئيس اجلمهوريّة العماد ميشال
يف لقاء طالّب كليّة
ّ
للصحة ،يوم اجلمعة الواقع فيه
العاملي
عون ،يف القصر اجلمهوري يف بعبدا يف اليوم
ّ
ّ
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فخامة الرئيس،
أيّها األصدقاء،
حضرة العميد ،األساتذة واألطبّاء،
طالّب الكليّة الطبيّة يف اجلامعة اليسوعيّة،
الطب يف اجلامعة
يف يوم ّ
الصحة العاملي ،جئنا إليكم ،فخامة الرئيس ،مع طالّب كليّة ّ
معا
اليسوعيّة وعميد الكليّة وأساتذهتا ،والعديد من طالّب الكليّات األخرى لنحتفل ً
القوة واملناعة
مجيعا وللبشريّة كلّها ،متمنّني لشعب لبنان ّ
هبذا اليوم اهلام للّبنانيّني ً
الصحة و ّ
وصحة
دوما يف أفضل حال ّ
والثقة ،ولكم فخامة الرئيس ،دوام ّ
الصحة والعافية لتكونوا ً
املتنوعة.
من أجل خدمة لبنان واللّبنانيّني يف قضاايهم اإلجتماعيّة والسياسيّة واإلنسانيّة ّ
خصصته الكليّة وأساتذهتا وطالّبـها للعمل من أجل نشر الثقافة الصحيّة
وهذا اليوم ّ
والطبيّة على العموم.
خصوصا أولئك
لكل إنسان،
فأنتم تعرفون كم أ ّن
الصحة غالية ّ
ّ
ً
وهامة لإلنسانّ ،
كل اهليئات الضامنة
ّ
املهمشني واملرتوكني والذين ال تغطية هلم .إالّ أنّه ال ب ّد من شكر ّ
تؤمن الضروري ملن هم يف َع َوز وحباجة إىل َدعم وأتمني يف
العامة اليت ّ
الصحة ّ
ووزارة ّ

لكل الذين واللّوايت نظّموا هذا النهار ابلكثري من
املستشفيات ومراكز التأهيل .ف ً
شكرا ّ
اجلودة والنوعيّة من إداريّي القصر واإلعالميّني وقوى اجليش اللّبنانّ وكذلك اهليئة
الطب يف اليسوعيّة.
الطالّبيّة لكليّة ّ

شرع أبوابه الستقبال املئات من طالّبنا لالحتفال
ففرحنا كبري أ ّن القصر اجلمهوري اليوم ّ
الصحة ولتنظيم عشرات
الصحة مع العديد من اهليئات واجلمعيّات العاملة يف جمال ّ
بيوم ّ
العامة وابلتايل يكونوا
الصحة ّ
املشاغل واحللقات لعرض خمتلف النشاطات للتوعية على ّ
هم ،أطبّاء الغد ،خري شهود لذلك .وهكذا يكون القصر اجلمهوري اليوم قد أصبح
شكرا هلذا االهتمام بطالّب لبنان الذين هم
قاعة تدريس
جامعي هلم ولنا وللّبنانيّنيً .
ّ
وقوته.
مستقبل لبنان والذين عليهم تقع مسؤوليّة ّ
صحته ّ
عشتم فخامة الرئيس وعاش لبنان.

