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

باؤلي يقلد دكاش الوسام الفرنسي.

"النهار"

ف ��ي ت �خ��رج  400ط���ال���ب وط��ال��ب��ة
م����ن ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ف����ي ج��ام��ع��ة
القديس يوسف محطتان ،األولى
م��ن��ح ال��س��ف��ي��ر ال��ف��رن��س��ي ب��ات��ري��س
ب�����اؤل�����ي رئ�����ي�����س ال����ج����ام����ع����ة األب
س��ل��ي��م دك�����اش ال��ي��س��وع��ي وس���ام
االس��ت��ح��ق��اق ال���وط���ن ّ���ي ال��ف��رن��س ّ��ي
م��ن رت��ب��ة ك��وم��ن��دور ب��اس��م ال��دول��ة
ّ
الفرنسية والثانية تكريم باؤلي،
ّ
ضيف احتفال التخرج.
وسلمت الشهادات في حديقة
ال����ح����رم ،ط���ري���ق ال���ش���ام ب��م��ش��ارك��ة
أس�����رة ال��ج��ام��ع��ة وأه����ال����ي ال��ط�لاب
ال����ذي����ن ت�����وزع�����وا ع���ل���ى ال���ك���ل ّ���ي���ات
وال��م��ع��اه��د اآلت���ي���ة :ك��ل ّ��ي��ة ال��ط��ب،
م��ع��ه��د ال��ع�لاج ال��ف��ي��زي��ائ ّ��ي ،معهد
ت��ق��وي��م ال��ن��ط��ق ،م��ع��ه��د ال��ت��أه��ي��ل
ال���ن���ف���س ّ���ي ال����ح����رك ّ
����ي ،ك���ل ّ���ي���ة ط��ب
األس���ن���ان ،ك��ل ّ��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة ،كليةّ
ال����ص����ي����دل����ة ف�������رع ع����ل����م ال���ت���غ���ذي���ة
وت��ن��ظ��ي��م ال����غ����ذاء ،م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم
ال��م��خ��ب ّ��ري��ة ال��ط��ب ّ��ي��ة ،ك��ل ّ��ي��ة ال��ع��ل��وم
ّ
التمريضية ومدرسة القبالة.
ّ
ّ
إستهل الحفل ب��دخ��ول األط��ب��اء
واالختصاصيين من مختلف المهن
ال��ص��ح ّ��ي��ة ،ث���م ال��ن��ش��ي��د ال���وط���ن ّ���ي،
ّ
دكاش كلمة ّ
هنأ
وألقى البروفسور
فيها ّ
الطالب على ّ
تخرجهم وشكر
ّ
الفرنسي باتريس باؤلي
السفير
على قبوله ترؤس الحفل ّ.
وقال باؤلي في كلمته أنه لشرف
ّ
ّ
���ال
أن ت��ك��رم��ه م��ؤس��س��ة ت�� ّع��ل��ي��م ع ّ ٍ
عريقة وحاملة لقيم مهمة .وتوجه
���ط�ل�اب ال��م��ت��خ ّ��رج��ي��ن ق ً
إل���ى ال ّ
��ائ�لا:
"تغادرون اليوم ّنحو آفاق جديدة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة م��ع��ق��دة وم��ش��رذم��ة.
تغادرون وأنتم تحملون خير ّ
عدة،

(ميشال صايغ)

تحملون ً
ّ
قيما ّ
وأخالقية في
مهنية
وق��ت أصبح العالم فيه "معولمًا"
وي����ع����ان����ي ال����ب����غ����ض وال�����ت�����م ّ�����زق".
وأضاف" :تغادرون وأنتم تحملون
ً
ّ
إنسانية مشتركة بين لبنان
قيما
وف��رن��س��ا ،ك���أن ت��ك��ون��وا مواطنين
ح��ري��ص��ي��ن ع���ل���ى ال���ت���م ّ���س���ك ب��ق��ي��م
ال���م���واط���ن���ة واالل������ت������زام وال��ت��ش��ب��ث
بالوطن".
ث�����م م���ن���ح ب�����اؤل�����ي ال���ب���روف���س���ور
ّ
ّ
الوطني
دكاش وسام االستحقاق
ّ
الفرنسي من رتبة كومندور باسم
ّ
ً
الدولة الفرنسية ،وتقديرا لدوره
وموقعه.
ّ
ث��م أل��ق��ى دك���اش كلمة باسمه
وباسم الجامعة شكر فيها الدولة
ال��ف��رن��س��ي��ة وال��س��ف��ي��ر ب���اؤل���ي على
ه���ذا ال��ت��ق��دي��ر ال��م��ش ِّ��رف م��ق ّ��د ًم��ا ّله
ّ
أتسلم
لوحة تذكارية .وقال" :وانا ّ
ه��ذا ال��وس��ام تختفي "األن���ا" ليحل
ّ
الجامعي الرائع،
مكانها ذلك الكيان ّ
ّ
هيئة المعلمين ،أولئك
ال سيما ّ
الذين يستحقون هذا الوسام في
ه��ذه السنة ال��ت��ي يحتفلون فيها
ب���م���رور  140ع���ام���ًا ع��ل��ى ت��أس��ي��س
الجامعة ال بل  140عامًا على وجود
ّ
التربوية التي تحضنا
هذه الرسالة ُ
ّ
ً
دوم����ا للمضي ق ُ���د ًم���ا ك��م��ا ف��ي أول
سنة من تاريخنا".
وب���ع���دم���ا أل���ق���ى ش���رب���ل ه��اش��م،
الحائز المرتبة األولى على دفعته
في ّ
التمريضية ،كلمة
كلية
العلوم ّ
ّ
ب��اس��م ال���ط�ل�اب ،س��ل��م ال��ب��روف��س��ور
ادوار ح���ج���ار ج���ائ���زة ال��ب��روف��س��ور
ج������وزف ح���ج���ار ألف���ض���ل أط���روح���ة
وف���از بها ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ج��ورج
ص��م��وئ��ي��ل وال���دك���ت���ورة كريستل
ع ّ����واد وال��دك��ت��ور ع��ب��ده ال��ح��ل��و من
ّ
كلية الطب.

