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باؤلي ضيف شرف تخّرج الطب يف اليسوعية
وسام االستحقاق الفرنسي لألب دكاش

"النهار"

ف���ي ت���خ���رج 400 طـــالـــب وطــالــبــة 
مــــن الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة فــــي جــامــعــة 
القديس يوسف محطتان، األولى 
مــنــح الــســفــيــر الــفــرنــســي بــاتــريــس 
الــــجــــامــــعــــة األب  بـــــاؤلـــــي رئـــــيـــــس 
ســلــيــم دكـــــاش الــيــســوعــي وســـام 
االســتــحــقــاق الـــوطـــنـــّي الــفــرنــســّي 
مــن رتــبــة كــومــنــدور بــاســم الــدولــة 
باؤلي،  تكريم  والثانية  الفرنسّية 

ضيف احتفال التخّرج. 
وسلمت الشهادات في حديقة 
ـــشـــام بــمــشــاركــة    الــــحــــرم، طـــريـــق ال
أســـــرة الــجــامــعــة وأهــــالــــي الــطــالب 
ــــذيــــن تـــــوزعـــــوا عـــلـــى الـــكـــلـــّيـــات  ال
والــمــعــاهــد اآلتـــيـــة: كــلــّيــة الــطــب، 
مــعــهــد الــعــالج الــفــيــزيــائــّي، معهد 
ــنــطــق، مــعــهــد الــتــأهــيــل  تــقــويــم ال
الـــنـــفـــســـّي الــــحــــركــــّي، كـــلـــّيـــة طــب 
األســـنـــان، كــلــّيــة الــصــيــدلــة، كلّية 
الــــصــــيــــدلــــة فـــــــرع عــــلــــم الـــتـــغـــذيـــة 
وتــنــظــيــم الــــغــــذاء، مــعــهــد الــعــلــوم 
الــمــخــبــرّيــة الــطــبــّيــة، كــلــّيــة الــعــلــوم 

التمريضّية ومدرسة القبالة. 
األطــّبــاء  بــدخــول  الحفل   

ّ
إستهل

واالختصاصيين من مختلف المهن 
الــصــحــّيــة، ثـــم الــنــشــيــد الـــوطـــنـــّي، 
اش كلمة هّنأ 

ّ
وألقى البروفسور دك

فيها الطاّلب على تخّرجهم وشكر 
باؤلي  باتريس  الفرنسّي  السفير 

على قبوله ترؤس الحفل . 
ه لشرف 

ّ
وقال باؤلي في كلمته أن

أن تــكــّرمــه مــؤّســســة تــعــلــيــم عـــاٍل 
عريقة وحاملة لقيم مهّمة. وتوّجه 
إلـــى الـــطـــاّلب الــمــتــخــّرجــيــن قــائــاًل: 
"تغادرون اليوم نحو آفاق جديدة 
ــدة ومــشــرذمــة. 

ّ
فـــي مــنــطــقــة مــعــق

تغادرون وأنتم تحملون خير عّدة، 

تحملون قيًما مهنّية وأخالقّية في 
"معولمًا"  فيه  العالم  أصبح  وقــت 
ويــــعــــانــــي الــــبــــغــــض والـــــتـــــمـــــّزق". 
وأضاف: "تغادرون وأنتم تحملون 
قيًما إنسانّية مشتركة بين لبنان 
تــكــونــوا مواطنين  وفــرنــســا، كـــأن 
حــريــصــيــن عـــلـــى الـــتـــمـــّســـك بــقــيــم 
الـــمـــواطـــنـــة وااللــــــتــــــزام والــتــشــبــث 

بالوطن". 
ثـــــم مـــنـــح بـــــاؤلـــــي الـــبـــروفـــســـور 
اش وسام االستحقاق الوطنّي 

ّ
دك

الفرنسّي من رتبة كومندور باسم 
لدوره  وتقديًرا  الفرنسّية،  الدولة 

وموقعه. 
ـــاش كلمة باسمه 

ّ
ألــقــى دك ثــم 

الدولة  الجامعة شكر فيها  وباسم 
الــفــرنــســيــة والــســفــيــر بـــاؤلـــي على 
ف مــقــّدًمــا له  هـــذا الــتــقــديــر الــمــشــرِّ
م 

ّ
لوحة تذكارّية. وقال: "وانا أتسل

 
ّ

هــذا الــوســام تختفي "األنـــا" ليحل
مكانها ذلك الكيان الجامعّي الرائع، 
أولئك  مين، 

ّ
المعل هيئة  سّيما  ال 

ون هذا الوسام في 
ّ
الذين يستحق

فيها  يحتفلون  الــتــي  السنة  هــذه 
بـــمـــرور 140 عـــامـــًا عــلــى تــأســيــس 
الجامعة ال بل 140 عامًا على وجود 
هذه الرسالة التربوّية التي تحضنا 
ـــُدًمـــا كــمــا فــي أّول 

ُ
دوًمــــا للمضي ق

سنة من تاريخنا."
وبـــعـــدمـــا ألـــقـــى شـــربـــل هــاشــم، 
الحائز المرتبة األولى على دفعته 
في كلّية العلوم التمريضية، كلمة 
ــم الــبــروفــســور 

ّ
بــاســم الـــطـــاّلب، ســل

الــبــروفــســور  جـــائـــزة  حـــجـــار  ادوار 
جــــــوزف حـــجـــار ألفـــضـــل أطـــروحـــة 
وفـــاز بها كــل مــن الــدكــتــور جــورج 
كريستل  والـــدكـــتـــورة  صــمــوئــيــل 
عــــّواد والــدكــتــور عــبــده الــحــلــو من 

كلّية الطب.

)ميشال صايغ( باؤلي يقلد دكاش الوسام الفرنسي.  


