
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في توقيع مذّكرة تفاهم 
ين في دات األعمال اللبنانيّ رجال وسيّ  عتجمّ "بين جامعة القّديس يوسف ومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" و

 في مقّر رئاسة جامعة القّديس يوسف. 2020حزيران )يونيو(  15في  RDCLالعالم" 

 

يروس كورونا كان يمكنه أن ُيبِعد الناس عن بعضهم البعض في إطار ما ُيطَلق عليه اسم امن قال إّن وباء ف
 التباعد الجسدّي ؟

نساني  جتماعي  إ ينقريبلنكون  الكورونا نا لم نكن بحاجة إلى هذا المرض الناجم عنصحيح أنّ  لكي و ا، ا وروحي  ا وا 
هنا  التي تتمّ  بوادرالكثير من ال إن نسينا، فلن ننسىرزح تحت وطأتها.التي ن ناين في صعوباتضامننكون مت
 الجامعيّ  ائيّ ستشفمركز االهذا اللمستشفى، ومن أجل اتطويرها، من أجل و جامعتنا وطالبها، من أجل وهناك و 

 .رائعال

يروس اولكن بما أّن هذه األزمة هي أزمة ف األزمة الصحّية وال تزال فرصة كباقي األزمات،ومع ذلك، كانت هذه 
 هّم وأعمق.، فإّن فرصة االلتحام والتضامن في التجربة تبدو أ خادعم

مختبر إلى في العالم  يناللبنانيّ  األعمالوسّيدات رجال ع مّ تج الذي يقّدمهع ب اليوم بالتبرّ في هذا السياق نرحّ 
لى ة الصيدلة و كليّ في   Rodolphe Mérieuxرودولف ميريو  أعّزائي فؤاد  ."فرانس وديو دأوتيل " مستشفىا 

 تهوحديقمقّر رئاسة جامعة القّديس يوسف ب بكم على أرض أن أرحّ  يسعدني ،بادئ ذي بدءوأعضاء الّلجنة، 
 2000X Viral »ات معدّ الة و التحتيّ  ىالبنبهبة ع شكركم على بادرة التبرّ ولنشعر بمدى قربكم مّنا كي نل

Transport  Medium »   ّواتياولئك واللّ ة وخاّص  ناسة الصحّ  حسينتد لاستخدامها بشكل جيّ  التي سيتم  
 ام.األيّ  في هذهلألسف في بلدنا كما هو الحال  ال يملكون )َن( المال،و اآلالم  )َنين( يعانون 

مدير و ار، دة جوزيت نجّ السيّ والعميدة ،  P3 Rodolphe Mérieux "رودولف ميريو" مختبرو الجامعة،  باسم
، ال يسعني  HDF وباسم مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"في بيروت والفريق بأكمله،  Mérieux "ميريو" مكتب

ة أخرى من خالل لكونه جمعنا مرّ   RDCL رجال وسّيدات األعمال اللبنانّيين في العالم" تجّمع"شكر إال أن أ
 .بصّحة جّيدةكي يكون في خدمة لبنان  معملك فليبارك الربّ  .لفتة التضامن هذه


