
        دكاش، مذكرة تفاهم في حديقة الجامعة.
البروفسور  األب  برئيسها  ممثلة   USJ  - اليسوعية( 

مستشفى ومسؤولي  الطب،  كلية  وعميد  الصيدلة، 
كلية  وعميد  دكاش،  األب        رئيسها  وباألخص   
يوسف،  القديس  جامعة  جهود  زمكحل  د.  شكر 

في  اللبنانيين  األعمال  وسيدات  رجال  تجمع  وقع 
ً برئيس مجلس اإلدارة 

حضر حفل التوقيع نواب رئيس الجامعة، وعميدة 
كلّية الصيدلة البروفسورة ماريان أبي فاضل، وممثلة 
نجار،  جوزيت  د.  بيروت  في  ميريو  مؤّسسة  مكتب 
أوريو  مارتين  السيدة  ديو  أوتيل  مستشفى  ومديرة 
الجامعة  مؤّسسة  عمل  وفريق  الجامعة،  ومسؤولو 

  .Fondation USJ اليسوعّية
األعمال  وسيدات  رجال  تجمع  جانب  من  وحضر 
نائبة  زمكحل،  د.  جانب  إلى  العالم،  في  اللبنانيين 
ع��ون،  إيلي  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ب��وارش��ي،  منى  الرئيس 
أبو  إيلي  عبجي،  رياض  د.  اإلدارة:  مجلس  وأعضاء 
جودة، فريد الدحداح. وأعضاء المجلس اإلستشاري: 
نبيل  خوري،  أنيس  جبري،  وزان  سوسن  فواز،  عماد 

كتانة، روني عبد الحي وبيار فرح.
وألّن التضامن هو سمة المرحلة ومحّرك ألصحاب 
اإلرادات الطّيبة، فإّن مضمون مذكرة التفاهم، يحتوي 
على قيام تجّمع رجال وسّيدات األعمال اللبنانيين في 
وسط  بألفي  بالتبّرع  تجلّت  ممّيزة،  بمبادرة  العالم 
لنقل العّينات الفيروسّية VTM، إلختبار كوفيد 19، 
الشخصّية  الحماية  بمعدات  التبّرع  إلى  باإلضافة 
PPE، إلستخدامها من قبل فريق عمل مستشفى أوتيل 
ميريو  رودولف  ومختبرات  الجامعّي  فرانس  دو  ديو 
يوسف  القّديس  جامعة  في  الصيدلة  لكلّية  التابعة 
في  مستوصفات  سيزور  العمل  فريق  بيروت.  في 
المجانّية    PCR فحوص   إلجراء   اللبنانّية  المناطق 
الضمان  من  تغطية  يملكون  ال  الذين  الحاجة  لذوي 
أو  صحّية  تأمين  بطاقات  لديهم  وليس  االجتماعي، 

إستشفائّية.
وفي كلمة له قال د. فؤاد زمكحل: »لقد شهدنا حرباً 
 )Covid-19( ضحايا  عدد  بلغ  حيث  ثالثة  عالمية 
الفاً، و8 ماليين مصاب تقريباً في أكثر من   423 نحو 
199 بلداً في العالم، ولقد ربحنا المعركة لكن لم نربح 
وعلينا  ومختبئ،  مجهول  العدو  إّن  إذ  بعد،  الحرب 
جميعاً داخلياً، إقليمياً، ودولياً أن ُنضافر جهودنا من 
أّن  كما  نهائياً.  الخبيث  الوباء  هذا  على  القضاء  أجل 
حماية  هو  الحرج  الوقت  هذا  في  القصوى  اولوياتنا 
على  سوياً  والتركيز  اللبنانيين،  وإخواننا  أبنائنا 

الشق الصحي.
أضاف: إّن األهّم في المرحلة الراهنة هو منع تفشي 
موجة  فخ  في  الوقوع  وع��دم  أخ��رى  مرة  الوباء  هذا 
من  األكبر  العدد  وفحص  اختبار  مرحلة  وهي  ثانية، 
عدد  أكبر  إحصاء  بهدف  المناطق،  كل  في  اللبنانيين 

من حاملي هذا الفيروس.

رجال  تجمع  إدارة  مجلس  ق��ّرر  اإلط��ار،  ه��ذا  في 
ّع 

بفحوص  للقيام  اللبنانية  المناطق  في  مستوصفات 
يملكون  ال  وال��ذي��ن  الحاجة،  ل��ذوي  مجانا   PCR
بطاقات  لديهم  وليس  االجتماعي،  الضمان  تغطية 

تأمين صحية وإستشفائية«.
يدفعنا  الصعب  الوقت  هذا  »إّن  زمكحل:  د.  أضاف 
متحدين  نكون  وأن  واحدة،  يداً  جميعاً  نكون  أن  إلى 
ومتضامنين، ونساعد بعضنا البعض من أجل تجاوز 
إلى  نكون  أن  واجبنا  فمن  الصعبة.  المرحلة  ه��ذه 
أبنائنا وإخواننا، ألنها مسؤوليتنا اإلجتماعية  جانب 
كي نهتّم ببلدنا ومواطنينا، ال سيما في الشق الصحي 

كأولوية قصوى.
والوحدة  والتآزر  للتضامن  المناسب  الوقت  إنه 
هذا  من  واللبنانيين  لبنان  حماية  بغية  الحقيقية 

الوباء والوقاية من الموجة الثانية.
بعد  ل��م��ا  التحضير  ه��ي  االخ��ي��رة  ال��م��رح��ل��ة  إّن 
  COVID19 بعد  العالم  إن  حيث  »ال��ك��ورون��ا«، 
سيكون غير العالم ما قبله. إن أولوياتنا القصوى في 
الراهن،  الوقت  األزمة الصعبة في  لبنان هي مواجهة 
لذا علينا أن ُنحّضر سوياً إستراتيجيات وخطط عمل 
لمواجهة التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية 

والنقدية«.

اوتيل ديو، والسيدة سينتيا غبريل.
من جهته، طرح البروفسور دكاش السؤال: »َمن قال 
إّن جائحة كورونا تستطيع إبعاد الناس عن بعضهم 
البعض في إطار ما ُيسّمى التباعد الجسدي؟«، معتبراً 
قريبين  لنكون  المرض  هذا  إلى  بحاجة  نكن  لم  »أننا 
في  متضامنين  ولنكون  وروحياً،  وإنسانياً  اجتماعياً 

وقت الصعاب التي تتخّبط فوق رؤوسنا«. 
وط��الب��ه��ا  للجامعة  ُق����ّدم  ال��ك��ث��ي��ر  »إّن  وق����ال: 
اإلطار  هذا  وفي   .ً

الدكتور  العزيز  كبير  بفرح  نستقبل  كما  ديو،  أوتيل 
رج��ال  تجمع  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  زمكحل  ف��ؤاد 
حديقة  في  العالم،  في  اللبنانيين  األعمال  وسيدات 
بالفعل  مّنا  قريبون  بأنكم  ونشعر  الجامعة،  رئاسة 

ونشكركم على تبرعكم بهذه التجهيزات«.

غبريل
رّحبت  أن��دري��ا  غبريل  سنتيا  ال��س��ّي��دة  وك��ان��ت 
ب��ال��ح��ض��ور، وه���ي س��ت��ت��ول��ى األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل 
للسّيدة  كخلف  المقبل  تموز  في   Fondation USJ
كرمل غفري واكيم، وقد توجهت بالشكر بإسم الجامعة 
وبإسمها الشخصّي إلى الدكتور زمكحل وإلى التّجمع 

على هذه المبادرة اإلنسانّية. 

RDCLW يتبّرع للي�سوعية واأوتيل ديو بمعدات طبية للم�ساعدة في مواجهة »كورونا« 

زمكحل: علينا التعا�ضد للق�ضاء نهائيًا على الوباء الخبيث

دكا�ش: ن�ضكركم ون�ضعر باأنكم قريبون مّنا بالفعل

دكاش وزمكحل يتوسطان الحاضرين في حفل توقيع مذكرة التفاهم
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أب��دا ذلك  ننسى  ولن  وللمستشفى، 
ّوسيدات الشعب  ّتجمع رجال  نستقبل هذه الهبة من 
مختبر  أجل  من  العالم،  في  يعملون  الذين  اللبناني 
ّكلية الصيدلة ومن أجل مستشفى  رودولف ميريو في 
 

العالمWorld  RDCL ممثال
)الجامعة  يوسف  القديس  وجامعة  زمكحل،  فؤاد  د. 

بالتبر العالم  في  اللبنانيين  االعمال  وسيدات 
 ،VTM الفيروسية  العينات  لنقل  وسط  بالفي 
الحماية  بمعدات  والتبرع   ،COVID-19 الختبار 
عمل  فريق  قبل  من  الستخدامها   ،PPE الشخصية 
 Laboratoire/ الصيدلة  -كلية    USJ-HDF
سيزور  هذا  العمل  فريق   .Rodolphe Mérieux
 


