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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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جائزتان لدّكا�ش تقديرً� جلهوده يف مكافحة �لتدخني

البروفسور دكاش يتسّلم اجلائزتني

ــرتــادون املستشفى اجلــامــعــّي أو  ي
أحــد املــراكــز الصحّية املتخّصصة 

التابعة جلامعتنا«.
بــعــد أن قـــّدم كـــّل مــن مــديــر حرم 
رّنو  جهاد  والتكنولوجيا  العلوم 
ومــشــرفــة متــريــض فـــي مستشفى 
ـــدة رنــــدا سالم  أوتـــيـــل ديــــو الـــســـيَّ
شـــهـــادتـــني حـــــول تــوقــفــهــمــا عن 

التدخني، قّدمت مديرة مركز اإلقالع 
عــن الــتــدخــني فــي مستشفى أوتيل 
ديو الدكتورة زينة عون شرًحا عن 
املــركــز. كــمــا حتـــّدث شــربــل عـــاد من 
دائـــرة احلــيــاة الطاّلبّية عــن العمل 
الــذي قام به فريق الدائرة في إطار 
قته السيدة  احلملة بإشراف من منسَّ

غلوريا عبدو.

الصّحة  منظمة  ممثلة  ســّلــمــت 
إميان  الدكتورة  لبنان  في  العاملّية 
العاملّي  الــيــوم  جــائــزة  الشنقيطي 
لــالمــتــنــاع عــن تــعــاطــي الــتــبــغ لعام 
القّديس  جــامــعــة  لــرئــيــس   ،2019
يــوســف الــبــروفــســورســلــيــم دّكـــاش 
إقليم  فائًزا عن  اليسوعّي، بصفته 
شــرق املتوّسط، كما سّلمته جائزة  
املــديــر الــعــام الــتــقــديــرّيــة السنوية 
الداعمة  اخلــاصــة ملجمل اجلــهــود 
ـــــك خالل  ملــكــافــحــة الـــتـــدخـــني. وذل
حفل ُأقــيــم فــي 23 متــوز 2019 في 
أوديــتــوريــوم فــرانــســوا باسيل في 

حرم االبتكار والرياضة. 
اللبنانّي،  الوطني  النشيد  بعد 
عــــُرض فــيــلــم عـــن حــمــلــة اجلامعة 
فـــي أحرامها  الــتــدخــني  ملــكــافــحــة 
ديو  أوتيل  اجلامعّي  ومستشفاها 
قة  دو فــرانــس، ألقت من بعده منسَّ
كلمة  زبليط  كلير  الــســيــدة  احلملة 
أشــــارت فيها إلـــى أن هـــذه احلملة 
اجلامعّي  إلــى مجتمعنا  ــهــة  »مــوجَّ
الـــــذي يــتــضــمــن ســبــعــة عــشــر ألف 
ــذة، إداريني  فــرد: مــن طــاّلب وأســات
ومــــوظــــفــــني، أطـــــّبـــــاء وممـــرضـــني 
وعــامــلــني صــحــيــني بــاإلضــافــة إلى 
عدد ال يستهان به من مرضى وزّوار 

الدكتورة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
إميان الشنقيطي أن جامعة القّديس 
يوسف في بيروت هي »من بني أهم 
سات الداعمة في لبنان جلهود  املؤسَّ
مكافحة الــتــدخــني وهــا هــي اليوم، 
بفضل إصــرار وريـــادة البروفسور 
ــــاش، حتـــّول حــرم اجلــامــعــة إلى  دّك

صرح خال من التدخني«.
البروفسورسليم  شكر  بــــدوره، 
ــــاش املــنــظــمــة »لــيــس فــقــط ألّنها  دّك
تــقــّدر مــا يقوم بــه البعض مــن أجل 
ــة ومـــن أجـــل نظام  ــفــردّي الــصــّحــة ال
ــة اجلـــمـــاعـــّي، بـــل مـــن أجل  الــصــّح
التدخني  املــســتــمــّرةضــّد  حملتها 
منذ سنوات وســنــوات«، معتبرا أن 
التدخني  مــن  للحّد  اجلامعة  حملة 
ومفاعيله الضارة ليست »قصاًصا 
واعتقاالت بل حملة توعية وتدريب 
الضرر  مــن  للحّد  وتربية  وتثقيف 
الــذي يصيب أكثر مــن مليار ومئة 
وعشرين مليون يتعاطون التدخني 

في العالم.
وتــابــع: »أمنيتي أاّل تــكــون فقط 
اجلــامــعــة مساحة بــال دخـــان وتبغ 
وتدخني بل أن تنتقل الــعــدوى إلى 
مــســاحــات أخــــرى مــن هـــذا الوطن 

اجلميل بطبيعته وشعبه«.
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