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بيروت اليوم    أقامت الجامعة األميرآية في
برنامج  "  حفل استقبال لالحتفال بإطالق

القيات األحيائية سليم الحص لألخ
يهدف إلى توفير مورد    الذي "  واالحتراف

آل االختصاصات لألساتذة والطالب    في
األخالقيات    وأفراد المجتمع العاملين في

  أو استشارة في   وبحثًا   تعليمًا   األحيائية،
ويهدف البرنامج إلى  .  لبنان والمنطقة 

ألهمية قضايا    تشجيع االدراك الوافي
يتعلق    حتراف واألخالقيات األحيائية فيمااال

آل    باألبحاث والتدريب والتنمية في
  وقد حضر االحتفال الرئيس الدآتور بيتر دورمان،  . المجتمع والمنطقة   وفي   اختصاصات الجامعة،

بيروت    الجامعة األميرآية في   في   ونائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد آلية الطب والمرآز الطبي 
الرئيس دورمان    وقد تكّلم أوًال  . والرئيس الدآتور سليم الحص وابنته وداد   الدآتور محمد الصايغ،
منذ حصوله على    محطات ارتباطه بها،   معّددًا   ودعاه ابن الجامعة البار،   فشكر الرئيس الحص،

الى مجلس ارة األعمال فيها وانتسابه اد   ثم خدمته التعليمية في   ،   البكالوريوس والماجيستير منها
وقال الرئيس أن الدآتور الحص أخلص للجامعة آما   . أمناء الجامعة وهو اآلن عضو شرف فيه

يثِنه تهديد عن    ولم   وخطرًا،   فترات الحرب هوًال   وترّأس الحكومة اللبنانية خالل أشّد   أخلص لوطنه،
ن الرئيس سليم الحص هو رئيس المنّظمة لفت إلى أ   الدآتور الصايغ  . إيمانه بالجامعة أو إيمانه بلبنان

يحمل إسم    ُيزاد على فخر أن ُتطلق الجامعة هكذا برامج وأن   فخٌر : " وأردف .  العربية لمكافحة الفساد
اآلنسة وداد الحص على جهودها لجعل هذا البرنامج حقيقة    وشكر الدآتور الصايغ ".  الرئيس الحص

الجامعة    في   م بدوره فأبدى اعتزازه بارتباط اسمه بالمرآز الطبيالدآتور سليم الحص تكّل  . واقعة
وقال إن التمسك باألخالقيات األحيائية  .  يهدف لخدمة منطقة الشرق األوسط   وبهذا البرنامج الذي

بين    مناعة ضد ضعف النفس البشرية وسيسمح بتناغم صحي   إلآساب الجسم الطبي   ضروري
  مشابهة في ودعى الدآتور الحص إلى مبادرات .  المسؤول   االجتماعي   الوعيالممارسات المهنية و

أسعد وأهنأ إذا ُنشرت وُطّبقت مبادىء    إلى أن الحياة على األرض سُتصبح   الفتًا   آل االختصاصات، 
  .   األخالقيات األحيائية واالحتراف

يكون    الختصاصه وبين أن   يكون المرء فخرًا   وقال إن األخالقيات الطبية ترسم الحد الفاصل بين أن 
وختم الرئيس الحص بشكر آل أفراد آّلية الطب الذين أعطوه هذا   . عالة عليه وعلى المجتمع

المرآز    األستاذة في   هذا وقد ُعهدت قيادة البرنامج إلى مؤسِّسته الدآتورة تاليا عراوي،  . االمتياز
  .  الطبي
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