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لقاء ”صيادلة وعلماء تغذية في خدمة 

الصحة“ في ”القديس يوسف“

USJ       دكاس وعجاقة في المؤتمر

صدى البلد  

نظمت كلّية الصيدلة في جامعة 
القّديس يوسف في بيروت لقاًء تحت 
عنوان ”صيادلة وعلماء تغذية في 
خدمة الصّحة“ وضّم المؤتمر األّول 
للتغذية والتكنولوجيا الغذائّية في 
لثاني  ا لمنتدى  وا لتغذية،  ا قسم 
تمر  لمؤ ا و  ، لة لصيد ا كلّية  لمهن 
السادس المتعلق بالصيدلة وعلم 
األحياء، برعاية وزير االقتصاد آالن 
حكيم ممثًال بمستشاره جاسم عجاقة 
وبحضور رئيس الجامعة سليم دكاش 
لصيدلة  ا كلّية  وعميدة  ليسوعّي  ا
مــاريــان أبــي فاضل وخــبــراء صيدلة 

وتغذية وباحثين ومهتمين.

أدوار عدة
أشارت أبي فاضل إلى أن هذا اللقاء 
يعكس غنى اختصاصات الصيدلة 
والتغذية وموقعها األساسي في 
ته  ــك عبر إضاء قطاع الصحة، وذل
للصيدلي  لمتعددة  ا ر  ا األدو على 
وفي  لمستشفى  ا و لصيدلّية  ا في 
الصناعات والشركات الصيدالنّية 
ومختبرات التحاليل الطبّية واألبحاث 
ــى دور  ــل ــل اإلنـــســـانـــي، وع ــعــم وال
اختصاصيي التغذية في الرياضة 

وتكنولوجيا الغذاء والبحث العلمي.
ــى أن  مــن جهته لفت دكـــاش إل
ا،  ّبً ”الصيدلي، مخضرًما كان أو شا
يستحق كل تقديرنا واحترامنا لدوره 
األســاســّي الــذي يؤّديه في النظام 
الّصحي. المؤتمر السادس هذا هو 

لتكريم لعمل الصيدلي  ا نــوع من 
من جهة، رجًال كان أم امــرأة، بسبب 
أهمّية الموضوعات المعالجة ونوعّية 
المحاضرات المقترحة، ومن ناحية 
أخرى أيضا هو خطوة مهّمة في البحث 
الطبّي عن عالجات األمراض والمشاكل 

الصحّية“.

ارتقاء الجامعة
وتابع:“بالنظر إلى مؤتمر التغذية 
ــدراســات حول  األّول، نتبّين أّن ال
التغذية والمواّد الغذائّية ارتقت 
درجات في جامعة القّديس يوسف، 
ّن هــذا الموضوع لم يعد  إ فنقول 
ا ولكّنه ضروري للحياة  موضوًعا إضافّيً
اإلنسانّية اليومّية، وإّن الدراسات فيه 
ليست مضافة إلى دبلوم آخر ولكّنها 
تؤّدي إلى دبلوم ما زال يزداد قيمة 

على الساحة الدولّية“.

حرق النفايات
أّما عجاقة فأثنى على حسن اختيار 
المواضيع التي نوقشت في المؤتمر. 
ومن هذه المواضيع الراهنة، حرق 
النفايات في الهواء الطلق ونتائجه 
وديمومة السلسلة الغذائّية واألمن 
الغذائي في لبنان. وقال عجاقة: ”هذا 
الموضوع يهّم كثيًرا وزارة االقتصاد، 
إذ ننظم حالًيا مباراة ألفضل اكتشاف 
لغش  ا كــشــف  ت  بتقنيا يتعلق 

الغذائي“.
واستمّر المؤتمر على مدى يومين 
كاملين في حرم العلوم الطبية حيث 
دارت مختلف النشاطات المتعلقة 

بهذا الحدث.
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