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بعد عام واحد على افتتاح مستشفى 
����ع ممثل 

ّ
وم���رك���ز »ب��ل��ف��و ال���ط���ب���ي«، وق

معلوف،  غ��س��ان  وم��دي��ره  املستشفى 
ال��ط��ب ف��ي ج��ام��ع��ة القديس  م��ع كلية 
فرنان  ب���ع���م���ي���ده���ا  م��م��ث��ل��ة  ي����وس����ف، 
داغر، اتفاق شراكة يقضي باعتباره 
م��س��ت��ش��ف��ًى ج��ام��ع��ي��ًا. وب��م��وج��ب ذلك 
الكلّية  ب  � ل����ط�� س����ي����ت����اح  االت�������ف�������اق، 
متابعة تدريبهم في املستشفى، كما 
سيجري تبادل الخبرات العلمية ب 
 عن إرساء االتفاق 

ً
، فضال املؤسست

ل��س��ب��ٍل ج��دي��دة ف��ي ال��ت��ع��اون م��ن أجل 
تنفيذ برامج علمية ترمي إلى تطوير 

البحث العلمي ورفع مستواه.
��د معلوف »أن 

ّ
وف��ي ه��ذه املناسبة، أك

ت��وق��ي��ع ه���ذا االت���ف���اق ي��ع��ك��س انفتاح 
تشجيع  بأهمية  وإيمانه  املستشفى 
»هذه  ب م���ن���ّوه���ًا  ال���ع���ل���م���ي«،  ال���ب���ح���ث 
ال��ش��راك��ة ال���ج���دي���دة«، وم��ع��ت��ب��رًا أنها 
مدماكًا  ش���ك  أي  دون  »م����ن  س��ت��ك��ون 
أس���اس���ي���ًا ي���س���اع���د ف����ي ت���وف���ي���ر أعلى 
االستشفائية  الخدمات  من  مستوى 
ع دائم  وف��ي جعل األط��ب��اء على اط��
واالكتشافات  التطورات  أح��دث  على 
ال���ع���ل���م���ي���ة ع����ب����ر إق������ام������ة ش����ب����ك����ة من 
ال���ت���ع���اون ف����ي م����ا ب��ي��ن��ه��م ت��ش��م��ل كل 

االختصاصات«.
معلوف  �����ع 

ّ
ت�����وق أخ����������رى،  ج����ه����ة  م�����ن 

بالنشاط  ��وا 
ّ
»ي��ت��ح��ل أن  ب  ال���ط�� م���ن 

»أن يتمتعوا  واملثابرة«، وأوصاهم ب
ق ال��ط��ب��ّي��ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع  � ب���األخ�
ق هي  � األخ� ففي مهنتنا،  امل��رض��ى. 
امل�����ري�����ض ويشعره  ي����ري����ح  م�����ا  أك����ث����ر 
في  ج��اء  كما  واألم�����ان«،  بالطمأنينة 

حديثه أمامهم.
ف����ق����د ع����ّب����ر ع�����ن سروره  أم�������ا داغ����������ر، 
»ل��ل��ت��ع��اون م���ع ب��ل��ف��و«، م���ؤك���دًا »أننا 
ب��أن��ه سيكون صرحًا  ت��ام��ة  ثقة  على 
املتدّربون  ف���ي���ه  ي��ك��ت��س��ب  ت��ع��ل��ي��م��ي��ًا 

واألطباء على  حد سواء ما يكفي من 
ال��خ��ب��رات«، بينما أف��اد ب��أن »االتفاق 
ب  إقامة عالقات تعاون  إل��ى  يرمي 
الثقافية  األص����ع����دة  ع��ل��ى  ال���ط���رف��ن، 
والعلمية والتعليمية. ومن شأنه أن 

ن كال الطرف من تعزيز التنمية 
ّ
يمك

األكاديمية ألعضاء الهيئة التعليمية 
 ، ومن التشجيع على تدريب الباحث
برامج تدريب  إلى تحديد  باإلضافة 
وبحوث ودراس��ات علمية وتنفيذها 
 ،» واملدّرس ب  ال��ط� مستويي  على 
املؤسسية  »ال����ق����واع����د  إل�����ى   

ُ
م���ش���ي���را

ال��ت��ي ت��ح��ك��م ث��ق��اف��ة ج��ام��ع��ة القديس 
يوسف وبلفو، وهي أن تغدو مراكز 
تمتاز بجودة االستشفاء في موازاة 
التعليمي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

الرفيع«.
)األخبار(

جامعات

سيصبح المستشفى 
صرحًا تعليميًا مفيدًا 

للمتدّربين واألطباء

تعاون بين مستشفى بلفو والقديس يوسف
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