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جائزتان لد ّكا�ش تقدير ً� جلهوده يف مكافحة �لتدخني
الصحة
سـ ّلــمــت ممثلة منظمة
ّ
العامل ّية في لبنان الدكتورة إميان
العاملي
الشنقيطي جــائــزة الــيــوم
ّ
لــالمــتــنــاع عــن تــعــاطــي الــتــبــغ لعام
 ،2019لــرئــيــس جــامــعــة الق ّديس
يــوســف الــبــروفــســورســلــيــم دكّ ـــاش
اليسوعي ،بصفته فائ ًزا عن إقليم
ّ
املتوسط ،كما س ّلمته جائزة
شــرق
ّ
املــديــر الــعــام الــتــقــديــر ّيــة السنوية
اخلــاصــة ملجمل اجلــهــود الداعمة
ملــكــافــحــة الـــتـــدخـــني .وذلـــــك خالل
حفل ُأقــيــم فــي  23متــوز  2019في
أوديــتــوريــوم فــرانــســوا باسيل في
حرم االبتكار والرياضة.
اللبناني،
الوطني
بعد النشيد
ّ
عــــ ُرض فــيــلــم عـــن حــمــلــة اجلامعة
ملــكــافــحــة الــتــدخــني فـــي أحرامها
اجلامعي أوتيل ديو
ومستشفاها
ّ
منسقة
دو فــرانــس ،ألقت من بعده
َّ
احلملة الــســيــدة كلير زبليط كلمة
أشــــارت فيها إلـــى أن هـــذه احلملة
اجلامعي
ـوجــهــة إلــى مجتمعنا
«مـ َّ
ّ
الـــــذي يــتــضــمــن ســبــعــة عــشــر ألف
فــرد :مــن طــ ّ
الب وأســاتــذة ،إداريني
ومــــوظــــفــــني ،أطـــــ ّبـــــاء وممـــرضـــني
وعــامــلــني صــحــيــني بــاإلضــافــة إلى
وزوار
عدد ال يستهان به من مرضى ّ

البروفسور دكاش يتس ّلم اجلائزتني
ـي أو
يــرتــادون املستشفى اجلــامــعـ ّ
املتخصصة
أحــد املــراكــز الصح ّية
ّ
التابعة جلامعتنا».
بــعــد أن قـــ ّدم كـ ّ
ــل مــن مــديــر حرم
العلوم والتكنولوجيا جهاد ر ّنو
ومــشــرفــة متــريــض فـــي مستشفى
أوتـــيـــل ديــــو الـــســـ َّيـــدة رنــــدا سالم
شـــهـــادتـــني حـــــول تــوقــفــهــمــا عن

التدخني ،ق ّدمت مديرة مركز اإلقالع
عــن الــتــدخــني فــي مستشفى أوتيل
شرحا عن
ديو الدكتورة زينة عون
ً
املــركــز .كــمــا حتـــ ّدث شــربــل عـــاد من
دائـــرة احلــيــاة الط ّ
الب ّية عــن العمل
الــذي قام به فريق الدائرة في إطار
منسقته السيدة
احلملة بإشراف من َّ
غلوريا عبدو.

مــن جهتها ،اعــتــبــرت الدكتورة
إميان الشنقيطي أن جامعة الق ّديس
يوسف في بيروت هي «من بني أهم
املؤسسات الداعمة في لبنان جلهود
َّ
مكافحة الــتــدخــني وهــا هــي اليوم،
بفضل إصــرار وريـــادة البروفسور
ــول حــرم اجلــامــعــة إلى
دكّ ــــاش ،حتـ ّ
صرح خال من التدخني».
بــــدوره ،شكر البروفسورسليم
دكّ ــــاش املــنــظــمــة «لــيــس فــقــط أل ّنها
تــقـ ّدر مــا يقوم بــه البعض مــن أجل
ـحــة الــفــرد ّيــة ومـــن أجـــل نظام
الــصـ ّ
ـح
ــي ،بـــل مـــن أجل
ـ
ــاع
ـ
ــم
ـ
اجل
ـة
ـ
الــصـ ّ
ّ
حملتها املــســتــم ـ ّرةض ـ ّد التدخني
منذ سنوات وســنــوات» ،معتبرا أن
حملة اجلامعة للح ّد مــن التدخني
«قصاصا
ومفاعيله الضارة ليست
ً
واعتقاالت بل حملة توعية وتدريب
وتثقيف وتربية للح ّد مــن الضرر
الــذي يصيب أكثر مــن مليار ومئة
وعشرين مليون يتعاطون التدخني
في العالم.
وتــابــع« :أمنيتي أ ّال تــكــون فقط
اجلــامــعــة مساحة بــال دخـــان وتبغ
وتدخني بل أن تنتقل الــعــدوى إلى
مــســاحــات أخــــرى مــن هـــذا الوطن
اجلميل بطبيعته وشعبه».

