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اليسوعية وزعت جائزة "مهى الخوري"
التمريضية
لطالّب وباحثين يف العلوم
ّ

ّ
التمريضية
أق��ام��ت كـلـ ّـيــة الـعـلــوم
في جامعة ّ
القديس يوسف حفل
تــوزيــع جــائــزة "مـهــى ال ـخــوري" في
ّ
الجامعية في زحلة
مركز الدراسات
والبقاع.
واعتبرت مديرة المركز الدكتورة
مــاي ــا خـ ـ ـ ّـراط ســرك ـيــس أن "اس ــم
مهى الـخــوري سيظل مرتبطًا عبر
ه ــذه ال ـجــائــزة بــالـمـثــابــرة والـتـمـ ّـيــز
ّ
واإلنسانية".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـم ـ ـي ـ ــدة الـ ـكـ ـل ـ ّـي ــة
ال ـبــروف ـســورة ريـمــا ســاسـيــن قــازان
أن ك ـل ـ ّـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـت ـمــري ـضـ ّـيــة
أنـ ـش ــأت ج ــائ ــزة "م ـهــى الـ ـخ ــوري"
ُلتمنح ّ
لطالب وباحثين في العلوم
ّ
التمريضية وممرضين وممرضات
تميزوا عبر ّ
ّ
نوعية بحوثهم وجودة
عملهم.
َ
ّ
وعدد رئيس الجامعة البروفسور
ّ
سـلـيــم دك ـ ــاش ال ـي ـســوعـ ّـي أرب ـعــة
ّ
التحية
أسـبــاب لالحتفال" :إلـقــاء
على مالئكة ا ّلــرحـمــة والساهرين
ٌ
ّ
تكريمي
لواجب
على مرضانا .إنــه
أن نـ ـ ّ
ـردد لـمـمـ ّـرضــاتـنــا ّ
وممرضينا
شـكــرنــا وامـتـنــانـنــا االجـتـمــاعـ ّـي من

أج ـ ــل ق ـيــام ـهــم ب ـع ـمــل ه ــو ب ـهــذه
اإلن ـ ـسـ ــانـ ـ ّـيـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـّب ـ ــل .ال ـس ـبــب
الثاني يكمن فــي أنـنــا ّ
نحب هذه
مدينة زحـلــة والـبـقــاع.
المنطقة،
ّ
جامعتنا م ـت ـجــذرة فيها مـنــذ 39
عـ ًـامــا وال تتوانى عــن التفكير في
نـمـ ّـوهــا ...قــرارنــا هو االستمرار في
أن ن ـكــون حــاضــريــن بـنـشــاط هنا
بالذات كما في طرابلس وصيدا،
ف ـبــال ـن ـس ـبــة إلـ ـيـ ـن ــا ،ل ـب ـن ــان لـيــس
بيروت .منذ تشييد ّ
مقر تعنايل،
وكرومها ومدارسها
بقيت أراضيها ً
ً
وكـنـيـسـتـهــا م ـكــانــا ش ــاه ــدا على
الـعـيــش الـمـشـتــرك والـتـضــامــن مع
الجميع .السبب الثالث يأتي من
ّ
واقــع ّأن ّ
التمريضية
كلية العلوم
كانت تنمو في هذا المركز ّ
مزودة
ببرنامج مــن الــدراســات المندرجة
ـاب
ض ـمـ ّـن م ـن ـهــاج اإلجـ ـ ـ ــازة ّ ألس ـب ـ ٍ
م ـت ـعــددة .تــركــت الـكـلــيــة المركز
ّ
بطريقة
لكنها عــادت إلـيــه الـيــوم
ٍ
أخــرى لتكون فــي خدمة المهنة.
ال ـس ـبــب الـ ــرابـ ــع ي ـت ـع ـلــق بـتـكــريــم
إنسانة رحلت ّ
ولكنها حاضرة ً
دوما
ّ
وبقوة بيننا".

