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مبنى حديث ومتطور لكلية الطب داخل حرم القديس يوسف
 12مليون دوالر هبة من "ريمون وعايدة نجار" تغطي تكاليفه
جاءت هبة الـ 12مليون دوالر من مؤسسة ريمون وعايدة نجار
إلعمار مبنى نموذجي وحديث من  16ألف متر مربع لكلية الطب
في جامعة القديس يوسف ،خطوة ضمن خريطة طريق وضعها
رئيس الجامعة األب سليم دكاش ،والذي قال لـ"النهار" انها
تهدف الى تعزيز كلية العلوم الطبية وجعلها في المقدمة.
روزيت فاضل

وق ��ع االت �ف��اق األب س�ل�ي��م دك��اش
ال �ي �س ��وع ��ي وال� �م� �ه� �ن ��دس ري �م ��ون
نجار ،وأوضح دكاش ل�"النهار" أن
ال�ح��روب التي شهدناها ل��م تسمح
لنا بتطوير الكلية وفقًا لتطلعاتنا.
وأع �ل��ن أن �ن��ا ف��ي ط ��ور ن�ي��ل اع�ت�م��اد
ل �ل �ك �ل �ي��ة م� ��ن م ��ؤس� �س ��ات ع��ال �م �ي��ة
مرموقة .ولفت إلى أن قرارًا أميركيًا
صدر أخيرًا وينص على أنه بدءًا من
السنة  2022ال يمكن ألي طالب
أو أس�ت��اذ ف��ي كلية ط��ب أن يتابع
دراس� �ت ��ه ف ��ي ال� ��والي� ��ات ال�م�ت�ح��دة
إال ف��ي ح��ال ثبت أن الكلية نالت
اعتمادًا أميركيًا.
وإذ اعتبر أن م�س��ار ال �ج��ودة في
كلية ال�ط��ب يتكامل م��ن الناحية
ال �م �ه �ن �ي��ة ،ش � ��دد ع �ل ��ى ت��راب �ط �ه��ا
"ال �ع �ض��وي" م��ع مستشفى اوت�ي��ل
دي� � ��و ال � �ت� ��واق� ��ة إل� � ��ى ال� � �ج � ��ودة م��ن
ال �ن��اح �ي �ت �ي��ن ال �ط �ب �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة.
وت� ��وق� ��ف ع� �ن ��د أه� �م� �ي ��ة ال� �م� �ش ��روع
وال � ��ذي ي �ه��دف ال ��ى ت��وف �ي��ر مبنى
م�ت�ك��ام��ل وح��دي��ث ل�ك�ل�ي��ة ال �ط��ب،
طالبًا ،وأس��ات��ذة وإداري�ي��ن .واعتبر
أن جمع شمل أسرة الكلية وإعطاء
ال � � ��دروس ك �ل �ه��ا ف ��ي م �ب �ن��ى واح ��د
سيفسح في المجال للتخصصات

الطبية ال�م�ت��واف��رة ف��ي ح��رم العلوم
الطبية – طريق الشام لإلستفادة
م��ن ال �م �س��اح��ات ال �م �ت��واف��رة ،وه��ذا
ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ك �ل �ي��ات ال�ت�م��ري��ض،
ط��ب األس �ن��ان ،القابلة القانونية،
الصيدلة ،العالج الفيزيائي ،تقويم
النطق وتقويم األطراف وسواها.
وش � � ��دد ع �ل ��ى أن ب� �ن ��اء ال �ك �ل �ي��ة
س �ي �ن �س �ج��م م ��ع ه �ن��دس��ة ال �م �ب��ان��ي
ال � �ق� ��دي � �م� ��ة م� � ��ع "ق � �ي � �م� ��ة م �ض ��اف ��ة
"ت �ك �م��ن ف��ي ت��وف�ي��ر م �ن�ش��آت ع��دة

دكاش :نسعى لنيل

االعتماد وال زيادة على

أقساط الكلية

ومنشآت رياضية ومرآب للسيارات
وك��اف �ي �ت��ري��ا م �ت �ط��ورة ،ال ��ى ق��اع��ات
ح��دي�ث��ة م�م�ك�ن��ة ل �ل��دروس وغ�ي��ره��ا
م ��ن ال �م �ق��وم ��ات ال �ح��دي �ث��ة ل�ك�ل�ي��ة
تواكب متطلبات العصر .وعما إذا
ك ��ان ه ��ذا ال �م �ش��روع س �ي��ؤث��ر على
إرت� �ف ��اع أق� �س ��اط ت �خ �ص��ص ال�ط��ب
قال ":لن يؤثر ،ألن الهبة المقدمة

من المهندس ريمون نجار تغطي
تكاليف إعمار البناء".
أما عميد كلية الطب البروفسور
روالن ط � �ن ��ب ف � �ق ��د ت� � �ن � ��اول ف��ي
ح��دي�ث��ه ل��"ال�ن�ه��ار" ال� ��والدة ال��راب�ع��ة
التي ستشهدها الكلية بمشاركة
ال�م�ه�ن��دس ري �م��ون ن �ج��ار .وكشف
طنب أن ال�م�ش��روع سينطلق بعد
إنجاز المعامالت القانونية الخاصة
ب��ه ،علمًا أن ورش��ة بنائه التي تتم
بإشراف المهندسين كريم ونبيل
نجار تمتد لثالث س�ن��وات .وأعلن
أن ال�ب�ن��اء ال�ج��دي��د س�ي�ح�ت��وي على
ج��زء ي��ن أساسيين م��ع اإلش ��ارة إلى
أن المبنى يراعي المعايير العالية
وال�م�ت�ق��دم��ة ل�ب�ي�ئ��ة ع�ص��ري��ة ت��الئ��م
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ق��رن ال � �� 21ك��ال�م�ب��ان��ي
الخضراء ،قاعات التدريس المزودة
بالتقنيات الذكية ومكتبة متطورة
وس� ��واه� ��ا م ��ن م �ك ��ون ��ات أس��اس �ي��ة
لعلم ال�ط��ب .ولفت إل��ى أن الكلية
الجديدة تصبو إلى توظيف أطباء
متفرغين ل�ل�ت��دري��س ف��ي الجامعة
وت�ش�ج�ي��ع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ف��ي ه��ذا
الميدان.
وع�م��ا إذا ك��ان��ت المنافسة بين
ك �ل �ي��ات ال �ط��ب ال�م�س�ت�ح��دث��ة في
جامعات لبنانية فرضت مشروعًا
تطويريًا للكلية في الجامعة قال:

دكاش يمنح نجار ميدالية الجامعة.

"نحن سباقون في مشاريعنا في
كلية الطب .ال نخشى المنافسة
ّ
البناءة مع الكليات .نسعى معها
ال � ��ى ال� �ت� �ع ��اون ال �م �ب��اش��ر وال � ��ذي
أتابعه شخصيًا من خالل تنظيم
اج � �ت � �م ��اع ��ات ب� �ي ��ن ع� � �م � ��داء ه ��ذه
الكليات ف��ي لبنان ل�ن�ت��داول معًا
ف ��ي ش� ��ؤون ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�خ�ص��ص
وال� �م� �ه� �ن ��ة .واع� �ت� �ب ��ر ه � ��ذا ال �ل �ق��اء
سابقة مهمة تعكس مدى إيماننا
بالعمل الجماعي وال�ت��واص��ل بين
الكليات".
أم ��ا ع ��ن اس �ت �ق �ط��اب ع ��دد أك�ب��ر
م��ن ال �ط��الب ف �ق��ال" :ل�ي��س ه��ذا ما
ن�ص�ب��و إل �ي��ه رغ ��م أن ��ه م��ن ال�م�م�ك��ن
أن ي� ��زداد ال �ع��دد ب�ع��ض ال �ش��يء".
وش � � ��دد ع� �ل ��ى أن ال �ك �ل �ي ��ة ت �ب��ذل

(ميشال صايغ)

ج �ه��ودًا إلع ��داد ال�ط��ال��ب بمقومات
ال�ط�ب�ي��ب اإلن� �س ��ان .وش ��رح أهمية
البرنامج المعتمد اليوم في الكلية
وال ��ذي يتسلح ب��ه الطالب بثقافة
غ�ن�ي��ة ف ��ي ال�ت �ك �ن��ول��وج�ي��ا وال �ع �ل��وم
اإلنسانية بمتفرعاتها ،كالفلسفة
وعلم النفس والتاريخ ،ليتمكن من
مقاربة الحياة بأبعادها اإلنسانية
ألنه يتهيأ لعالج مريض.
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ال � � ��ى ال� �م� �ه� �ن ��دس
ري �م��ون ن �ج��ار ،ف�ق��د أوض ��ح أس�ب��اب
دع �م��ه ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ف��ي ال�ج��ام�ع��ة،
ألن ه� ��ذا ال� �م� �ش ��روع ي �ص��ب ض�م��ن
ال �ت��زام��ه دع ��م ال�ط�ب��اب��ة والتخفيف
م��ن وط ��أة ال�م�ع��ان��اة ع�ن��د ال�م��ري��ض.
ون �ج��ار ال ��ذي درس ال�ه�ن��دس��ة في
ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف ،ت�ح��ول

من خ��الل مؤسسته إل��ى يد بيضاء
تدعم القضايا اإلنسانية من حولنا.
ف � ��األب دك � ��اش أث �ن��ى ف ��ي كلمته
"ع �ل��ى ح �ك��اي��ة ال �ن �ج��اح ال�م��رت�ب�ط��ة
ب ��إس �م ��ه وع� �ل ��ى إل � �ت ��زام ��ه ت�ش�ج�ي��ع
المؤسسات الصحية ودعمها مثل
مستشفى مار يوسف (الدورة) ،وأم
النور(عجلتون) ،والصليب األحمر
(جونيه)".
أم� � ��ا رئ � �ي� ��س إت � �ح � ��اد ج �م �ع �ي��ات
متخرجي جامعة القديس يوسف
القاضي شكري صادر فحيا مبادرة
ن�ج��ار ال�ي��وم وال�ت��ي ج��اءت بعد دعم
خاص ومميز من نجار لإلتحاد.
rosette.fadel@annahar.com.lb

Twitter: @rosettefadel

