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«الي�سوعية» خ ّرجت طالب العلوم الطبية
وباويل منح دكا�ش و�سام الإ�ستحقاق الفرن�سي
احتفلت جامعة «القديس يوسف»
ب��ت��خ��ري��ج ط�ل��اب ال���ع���ل���وم الطبية
ف���ي ح��دي��ق��ة احل�����رم ،ط��ري��ق الشام،
بحضور رئيس اجلامعة البروفسور
سليم دك���اش اليسوعي ،وج��م��ع من
العمداء واملدراء ومسؤولي اجلامعة
واألساتذة وأهالي الطالب.
وقد س ّلم البروفسور دكاش خالل
احل��ف��ل ال��ش��ه��ادات إل���ى  404طالب
تخ ّرجوا من الكليات واملعاهد التالية
:كلية الطب ،معهد العالج الفيزيائي،
معهد تقومي النطق ،معهد التأهيل
النفسي احلركي ،كلية طب األسنان،
كلية الصيدلة ،كلية الصيدلة فرع
علم التغذية وتنظيم ال��غ��ذاء ،معهد
العلوم املخبرية الطبية ،كلية العلوم
التمريضية ومدرسة القبالة.
اس��ت��ه��ل احل��ف��ل ب��دخ��ول األطباء
واالختصاصيني م��ن مختلف املهن
الصحية ،ثم النشيد الوطني ،وبعدها

حتدث دكاش الذي هنأ «الطالب على
تخرجهم» ،وشكر السفير الفرنسي
باتريس ب��اول��ي على «قبوله ترؤس
حفل التخرج وتابع».
توجه باولي إلى الطالب
من جهتهّ ،
املتخرجني قائال لهم« :تغادرون اليوم
نحو آف��اق جديدة في منطقة معقدة
ومشرذمة .تغادرون وأنتم حتملون
خ��ي��ر ع�����دة ،حت��م��ل��ون ق��ي��م��ا مهنية
وأخ�لاق��ي��ة ف��ي وق���ت أص��ب��ح العالم
ف��ي��ه «م��ع��ومل��ا» وي��ع��ان��ي م��ن البغض
والتمزق».
توجه بالكالم إلى رئيس
بعد ذلك ّ
اجلامعة البروفسور سليم دكاش،
مش ّددا على أهمية «ال��دور الذي لعبه
ع��ل��ى غ��ي��ر ص��ع��ي��د ،م��ن ال��ت��ع��اون مع
فرنسا إل��ى تشجيع الفرنكوفونية
واحل�����وار ب�ين األدي�����ان وص����وال إلى
التربية والبحث العلمي األكادميي».
باملقابل شكر دكاش بإسمه وبإسم

اجلامعة الدولة الفرنسية والسفير
ب��اول��ي على ه��ذا «التقدير املشرف»،
مق ِّدم ًا له لوحة تذكارية ،وألقى كلمة
حتدث فيها عن عالقته باللغة والثقافة
الفرنسيتني ،وقال« :وأنا أتسلم هذا
الوسام تختفي «األن��ا» ليحل مكانها
ذلك الكيان اجلامعي الرائع وال سيما
هيئة املعلمني «.
وب���ع���د أن أل���ق���ى ش���رب���ل هاشم،
احل��ائ��ز امل��رت��ب��ة األول����ى ع��ل��ى دفعته
ف��ي كلية العلوم التمريضية ،كلمة
بإسم ال��ط�لاب ،وبعد ت�لاوة الطالب
احلائزين املراتب األولى على دفعاتهم
القسم اخلاص بكل كلية ومعهد ،سلم
دك��اش ال��ش��ه��ادات للمتخ ّرجني .كما
سلم البروفسور ادوار حجار جائزة
ال��ب��روف��س��ور ج���وزف ح��ج��ار ألفضل
أط���روح���ة وف����از ب��ه��ا ك���ل م���ن جورج
صموئيل وك��ري��س��ت��ال ع���واد وعبدو
احللو من كلية الطب.

