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الن�شخة اخلام�شة من ربيع كلية الطب يف »الي�شوعية«:

قدامى اجلامعة يف اخلارج االإ�شعاع الدويل للكلية
نّظمت كلية الطب في جامعة القديس 
ي��وس��ف ال��ن��س��خ��ة اخل��ام��س��ة م���ن رب��ي��ع 
طريق  الطبية،  العلوم  ح��رم  ف��ي  الكلية 
ال���ش���ام، ب��ع��ن��وان »ق���دام���ى اجل��ام��ع��ة في 
اخل��ارج - اإلشعاع الدولي لكليتنا«، في 
حضور عشرات األطباء الذين تخرجوا 
م���ن ال��ك��ل��ي��ة، وال���ذي���ن أت����وا م���ن أوروب����ا 
وأميركا ليتشاركوا خبراتهم مع زمائهم 

اللبنانيني في جامعتهم األم. 
ومتَّ ال��ت��ط��ّرق خ���ال ث��اث��ة أي���ام إل��ى 
ال��ت��ق��دم احل��اص��ل ع��ل��ى صعيد مختلف 
االختصاصات، وشارك في هذه النسخة 
أكثر م��ن أل��ف شخص ف��ي فعاليات هذه 
ال��ن��س��خ��ة ال��ت��ي اف��ت��ت��ح��ت ب��رع��اي��ة نائب 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وزي���ر الصحة 
إيلي  ال��دك��ت��ور  غسان حاصباني ممثا 
احل���اج ورئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور 
الكلية  وعميد  اليسوعي  دك���اش  سليم 
البروفسور روالن طنب ورئيسة جمعية 
ال��ق��دام��ى م���اري كلير أنطكلي ورئ��ي��س 

امل��ك��ت��ب اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
للفرنكوفونية هيرفيه سابوران.

ف����ي ك��ل��م��ت��ه االف���ت���ت���اح���ي���ة، حت����ّدث 
البروفسور روالن طنب عن القرار الذي 
ات��خ��ذ بتخصيص ال��ن��س��خ��ة اخل��ام��س��ة 
من ربيع كلية الطب لقدامى الكلية، بعد 
معاينته م��ع ال��ب��روف��س��ور سليم دك��اش 
خال جولتهم في أميركا »حاجة القدامى 

لتعزيز عاقتهم بجامعتهم األم«. 
وق����ال ال��ب��روف��س��ور دك����اش: »ت��ق��ت��رح 
م��ؤس��س��ة ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف في 
بيروت برامج مساعدة متنوعة من أجل 
دعم صندوق التضامن للمنح الدراسية 
وم���ن أج���ل ت��ط��وي��ر اجل��ام��ع��ة. بدعمكم، 
أيها القدامى، نصبح أكثر قوة لكي نكون 
دائ��م��ا متواجدين ف��ي ال��وق��ت املناسب، 
وقت تأدية اخلدمة من أجل متيز شبابنا 

وتعليمهم«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور رمي��ون 
ص��اي��غ أن التعليم اجل��ام��ع��ي ف��ي كلية 

الطب في اليسوعية »ال يستند فقط الى 
التطبيقية  والتمارين  النظرية  املعارف 
املكتسبة ب��ل أي��ض��ا إل��ى ال��دق��ة واحل��س 
النقدي واألخاقي واحل��س باملسؤولية 

االجتماعية«. 
أما الدكتور إيلي احل��اج فقد ع��ّدد في 
كلمة ألقاها بإسم وزير الصحة إجنازات 
ال��وزارة وأثنى على الشراكة مع جامعة 

القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو.
وأل���ق���ى ال���وزي���ر ال��ف��رن��س��ي ال��س��اب��ق 
االفتتاحية  احمل���اض���رة  ليونيتي  ج���ان 
حتت عنوان »التقدم التقني والتحديات 
األخاقية«. كما وزعت ميداليات تكرميية 
الطب  كلية  عميد  على  امل��ؤمت��ر  ملناسبة 
البروفسور روالن طنب والعميد الفخري 
ال��ب��روف��س��ور ب��ي��ار ف���رح وأح���د ال��ع��م��داء 
السابقني ال��ب��روف��س��ور أن��ط��وان غصني 
ورئ��ي��س��ة جمعّية ال��ق��دام��ى م���اري كلير 
أنطكلي وأطباء من خريجي دورة سنة 
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