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القديس يوسف خّرجت طالب العلوم الطبية
دكاش: املواطنة مهمتنا وقضيتنا معًا

اح����ت����ف����ل����ت ج�����ام�����ع�����ة ال�����ق�����ّدي�����س 
�� ي���وس���ف ب��ت��خ��ري��ج ط��

الطبّية وذلك في حديقة حرمها، 
ف��ي حضور رئيس  ال��ش��ام،  طريق 
الجامعة البروفسور سليم دكاش 
ال���ي���س���وع���ي، وج���م���ع م����ن ال���ع���م���داء 
وال��م��دي��ري��ن وم���س���ؤول���ي ال��ج��ام��ع��ة 
ب.  � واألس�������ات�������ذة وأه�����ال�����ي ال����ط��
وس���ل���م دك������اش ال���ش���ه���ادات إل��ى 
393 ط��ال��ب��ًا وط��ال��ب��ة ت��خ��رج��وا من 
:كلّية  التالية  والمعاهد  الكلّيات 
الفيزيائي،  ج  ال��ع� معهد  ال��ط��ب، 
م���ع���ه���د ت���ق���وي���م ال����ن����ط����ق، م��ع��ه��د 
كلّية  الحركي،  النفسي  التأهيل 
ط��ب األس���ن���ان، ك��ل��ّي��ة ال��ص��ي��دل��ة، 
التغذية  علم  ف��رع  الصيدلة  كلّية 
وت��ن��ظ��ي��م ال����غ����ذاء، م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم 
ال��ط��ب��ّي��ة، ك��ل��ّي��ة العلوم  ال��م��خ��ب��رّي��ة 

التمريضّية ومدرسة القبالة. 
إس���ت���ه���ل االح����ت����ف����ال ب���دخ���ول 
األط�����ب�����اء واالخ���ت���ص���اص���ي���ي���ن م��ن 
م���خ���ت���ل���ف ال���م���ه���ن ال���ص���ح���ّي���ة، ث��م 
النشيد الوطني، وألقى البروفسور 
دك�����اش ك��ل��م��ة ت���وج���ه ف��ي��ه��ا ال���ى 
يدل  قسمكم  :"إن  قائال  الطالب 
على أن مهمتكم لها طابع مقّدس 
ألن��ك��م س��ت��خ��ل��ص��ون اإلن���س���ان من 
وجعه الجسدي والنفسي وألنكم 
وهو  المرضى،  بشفاء  ستقومون 

ع��م��ل ت��ع��ت��ب��ره ك���ل األدي������ان ع��م�
أن هذه  اق��ول معكم  الهيًا. لذلك 
ال��م��ه��م��ة ل��ي��س��ت ه��ي ف��ي خدمتي 

لكن أنا من هو في خدمتها".
أض��������������������������اف: "م�����������������ن ال������م������ه������م 
ال����ت����خ����رج  ب�����ع�����د  ت�������ش�������ارك�������وا  أن 
ب������ال������م������ؤت������م������رات ال���م���ت���خ���ص���ص���ة 

بطريقة  اخ��ت��ص��اص��ات��ك��م  وتنمية 
بالبحث  ت��ش��ارك��وا  وأن  مستدامة 
ال��ع��ل��م��ي األس���اس���ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي. 
وم����ن ال��م��ه��م أي���ض���ا أن ت��ش��ارك��وا 
بالدورات والمؤتمرات التي تعقد 
المتعلقة  المسائل  طرح  أجل  من 
ق��ي��ات ال��ع��م��ل ال��ط��ب��ي، التي  ب��أخ�
ت��س��ع��ى إل���ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ك��رام��ة 

اإلنسان".
وخ��ت��م: "ف���ي ال��وق��ت ال���ذي تمر 
لماذا  ح��رج،  ب��وض��ع  المنطقة  فيه 
نصر على العيش في لبنان؟ ألننا 
لدينا  م��ع��ًا، ألن  ن��ع��ي��ش  أن  ن��ري��د 
مهمة وقضية هي المواطنة، التي 
فقط  مسؤولين  لسنا  أن��ن��ا  تعني 
عن أنفسنا بل عن مصير اآلخرين 

ايضًا". 
وال���ق���ت ب��ام��ي� ج���ن���و، ال��ح��ائ��زة 
ال���م���رت���ب���ة األول��������ى ع���ل���ى دف��ع��ت��ه��ا 
ف���ي ك��ل��ّي��ة طب األس���ن���ان، كلمة 

�� ب����اس����م ال������ط���
ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي إيصالهم الى 
سنوات  تتّوج  التي  اللحظة  ه��ذه 
طويلة من الدراسة وبناء العالقات 

والمشاركة. 
وة ال���ق���س���م ال���خ���اص  �� وب���ع���د ت���

ب��ك��ل ك��ل��ّي��ة وم��ع��ه��د م���ن ال��ط�
ال��ح��ائ��زي��ن ال���م���رات���ب األول�����ى على 
ال���ب���روف���س���ور  س����ل����م  دفعاتهم، 
دك������اش ال����ش����ه����ادات. ك��م��ا س��ل��م 
ج��ائ��زة  ح���ّج���ار  ادوار  ال���ب���روف���س���ور 
ال��ب��روف��س��ور ج���وزف ح��ّج��ار ألفضل 
أط���روح���ة ل��ك��ل م��ن ت��وف��ي��ق حسن 
ودان���ي���ي�� ح�����ّداد وش��ي��ري��ن ات���ات 
ممثل  سلم  كما  الطب.  كلّية  من 
ف�����ادي   Algorithm ش����رك����ة 
غرّيب جائزة األخالقيات والتفّوق 
ل��ك��ل م���ن ال���دك���ت���ور اي���ل���ي خ���وري 
كلّية من   وال��دك��ت��ورة غريس حلو 

الطب.

)ميشال صايغ( دكاش يسلم طالبة شهادتها. 
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