
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

11
3986العدد    2016- 02-13 السبت 

”الحداثة“ تنفذ مشاريع تنموية في خربة داوود هبة لتشييد مبنى حديث لكلية الطب في ”اليسوعية“

صدى البلد  

USJ      دكاش ونجار أثناء توقيع اتفاقية الهبة

وقع رئيس جامعة القّديس يوسف 
في بيروت سليم دكاش والمهندس 
ريمون نّجار اتفاقّية هبة مالية بقيمة 
١٢ مليون دوالر لتشييد مبنى حديث 

لكلّية الطّب في الجامعة. 
أقيم االحتفال في مبنى رئاسة 
الجامعة (طــريــق الــشــام) وحضره 
إلى جانب رئيس الجامعة، رئيس 
لجامعة  ا حاد جمعيات خريجّي 

ّ
ت ا

الرئيس شكري صادر، وعميد كلّية 

الطّب البروفسور روالن طنب، وأعضاء 
ّي  لتنفيذ ا لــكــلــّيــة  ا مجلسي  مــن 
واالستراتيجّي، ونواب رئيس الجامعة، 
وعمداء الكلّيات وعدد من المديرين 

والمسؤولين األكاديميين. 
رّحــب رئيس الجامعة بالحضور 
وبالمهندس نّجار وبــأوالد شقيقيه 
(األديــب والمحامي ألكسندر نّجار، 
 ، والمهندسين كريم ونبيل نّجار)
مثنًيا على حكاية النجاح المرتبطة 
ــه تشجيع  ــزام ــت ــى ال ــل بــاســمــه وع
المؤسسات الصحّية ودعمها مثل 
مستشفى مار يوسف (الــدورة) وأّم 

لنور (عجلتون) والصليب األحمر  ا
(جونيه)، وهذه المّرة وقع المهندسان 
نّجار أسيري سحر كلّية الطّب وحرم 
العلوم الطبّية وقد أخذا على عاتقهما 
إعــداد كــوادر في القطاع الصحّي 
منذ ما يزيد على ١٣٣ سنة، مذكًرا 
بالدور المهم واألساسّي الذي لعبته 
”الطبّية“ في إرســاء قواعد الطّب 
لبنان. وختم كالمه  فــي  لحديث  ا
بتوجيه الشكر العميق إلى السّيد 
لتي ستساهم  ا على هبته  ر  نــّجــا
في توفير وسائل حديثة وعصرية 
إلعداد وتنشئة األجيال المقبلة من 

المختصين في الرعاية الصحّية. 

والدة ثالثة
وتناول عميد كلّية الطب روالن 
طنب المحطات التاريخّية التي مّرت 
بها كلّية الطّب منذ تأسيسها في 
العام ١٨٨٣ فكان التشييد األول، 
متوقفا على إرادة األب كاتن اليسوعّي 
في تشييد كلّية طب جديدة في 
طريق الشام بالقرب من الحديقة 

الغّناء، فشهدت والدتها الثانية في 
١٩١٢ حيث نمت وتوسعت  العام 
لمعاهد  ا و لــكــلــّيــات  ا واحتضنت 
المختصة، وصوًال إلى والدتها الثالثة 
ُبعيد الحرب اللبنانية في العام ١٩٩٠، 
واعًدا بوالدة رابعة ستشهدها هذه 

الكلّية ويشارك فيها نّجار. 
لرئيس شكري  ا ا  من جهته حيَّ
صــادر المهندس نّجار وهو خّريج 
في  للمهندسين  لي  لعا ا لمعهد  ا
١٩٤٧، كاشف بيروت دورة العام 

عن شخصية صديق يستثمر في 
اإلنسان». 

 أما نّجار فاعتذر عن الكالم معتبًرا 
ا  معّبًر لعمل بصمت،  ا نــه يفضل  أ
عن امتنانه للجامعة فهذا المشروع 
يتوافق مع التزامه قضية الطبابة 
والتخفيف من اآلالم والمساعدة في 
األبحاث، مشيًرا إلى أنه يقوم بهذا 

المشروع بفرح كبير. 
ثم قلد رئيس الجامعة المهندس 
نّجار ميدالية جامعة القّديس يوسف 

في عيد تأسيسها الـ١٤٠.

ستساهم الهبة في توفير 

وسائل حديثة لتنشئة 

األجيال من المختصين 

في الرعاية الصحية
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