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القّديس يوسف خّرجت طالب الُعلوم الطبّية
ورئيس الجامعة األميركية ضيف الشرف

يوسف  ال��ق��ّدي��س  جامعة  احتفلت 
ال��ط��ب��ّي��ة في  ال��ع��ل��وم  بتخريج ط���اّلب 
ح��دي��ق��ة ال���ح���رم، ط��ري��ق ال���ش���ام، في 
حضور ضيف الشرف رئيس الجامعة 
األم��ي��رك��ّي��ة ف��ي ب��ي��روت ال��ب��روف��س��ور 
م رئيس الجامعة 

ّ
فضلو خوري. وسل

اش 
ّ
اليسوعية البروفسور سليم دك

اليسوعّي الشهادات إلى 458 طالًبا 
وطالبة. 

كم عند 
ّ
اش لخوري: "إن

ّ
وقال دك

الجامعة  سفينة  ق��ي��ادة  تسلمكم 
األم��ي��رك��ّي��ة ف��ي ب��ي��روت، ل��م تفّكروا 
ف��ق��ط ف���ي ج��ام��ع��ت��ك��م، ب���ل ف��ّك��رت��م 
أي����ًض����ا وب����ق����ّوة ف����ي ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م 
العالي اللبنانّي، وبوجٍه خاّص ذلك 
والخدمة.  والرسالة  الجودة  الملتزم 
ع��ّب��رت��م ع���ن رؤي����ة ري����ادّي����ة ف���ي ه��ذا 
ال����م����ج����ال، ف���دع���وت���م ال���م���ؤّس���س���ات 
ه األساسي  حاٍد همُّ

ّ
التعليمّية إلى ات

تعزيز العمل المشترك في مجاالت 
التعليم والبحث العلمي والنشاطات 
اللبنانّي المجتمع  وخدمة  الطالبّية 

والعربّي".
��ن��ي من موقعي، 

ّ
وختم ق��ائ��اًل: "إن

وعدي أن نعمل مًعا ومع من تريدون 
خ���الل ال��س��ن��ة ال��م��ق��ب��ل��ة، ل��ل��ح��وار من 
أجل وضع بعض النقاط التي تتيح 
ل��ن��ا أن ن��ش��ّج��ع ال���ت���ص���ّور ال��م��ش��ت��رك 
خير  فيه  لما  المشتركة  والمشاريع 

م��ؤّس��س��ات��ن��ا وت��ط��ّوره��ا ف��ي ال��رس��ال��ة 
والخدمة".

وق���������ال خ�����������وري: "ع���������زت إح������دى 
المقاالت في صحيفة عريقة %80 
واألدب��ّي��ة  الثقافّية  االب��ت��ك��ارات  م��ن 
الجامعتين  إلى  لبنان  في  والعلمّية 
المهم  م��ن  واألم��ي��رك��ّي��ة.  اليسوعّية 
حاليًا  ال��م��زده��رة  العالقة  تترجم  أن 
إلى  الجامعتين،  بين رؤس��اء هاتين 
تعاون دائٍم من أجل قيادة المشهد 
ال��ث��ق��اف��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف���ي ل��ب��ن��ان. 
ي��ج��ب ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��الق��ة أن تكبر 
وتمتد وتصبح أكبر من قصة ثقة 
ري��ادي  ل��دور  تمّهد  وأن  شخصية، 
نمو نهضة  اللبنانّية في  للجامعات 

ثقافّية واقتصادية عربّية".
����ح����اد ج��م��ع��ّي��ات 

ّ
وأل���ق���ت ك��ل��م��ة ات

ق���دام���ى ال���ق���ّدي���س ي��وس��ف رئ��ي��س��ة 
ج����م����ع����ّي����ة ق������دام������ى ك����ل����ّي����ة ال���ط���ب 
البروفسورة ماري كلير أنطكلي.           
جوسالن  ال��دك��ت��ور  ألقى  وبعدما 
أبي شبل، الحائز المرتبة األولى على 
دفعته في كلّية الطب، كلمة باسم 
����اش ال��ش��ه��ادات 

ّ
��م دك

ّ
ال���ط���اّلب، س��ل

البروفسور  م 
ّ
سل كما  للمتخرجين. 

ّإدوار حّجار جائزة البروفسور جوزف 
حّجار ألفضل أطروحة، وفاز بها كل
من الدكتور ريمون حداد والدكتورة 
روزي أبو جودة والدكتور إياد ماّلك 

من كلّية الطّب. 

خوري ملقيًا كلمته وبدا دكاش وعمداء.




