
 بيان صحفي
  

  
  

  2011-07-15: بيروت
    

 

    من جامعة جونز هوبكنز    ينال جائزة آسبر   الزعتري   غازي   الدآتور
  

الجامعة    آلية الطب في   في   رئيس دائرة الباتولوجيا والطب المخبري   الزعتري،   غازي   نال الدآتور
  لطبية المرموقة من الجمعية الطبية والجراحية فيجائزة الدآتور سامويل آسبر ا   بيروت،   األميرآية في

   . جامعة جونز هوبكنز 
  

  آلية الطب في   العميد المشارك لشؤون الهيئة التعليمية في   وهو أيضًا   وآان الدآتور الزعتري،
   . أواخر السبعينيات   جامعة جونز هوبكنز في   في   تدريبه العملي   قد أتّم   األميرآية، 

  
  وصفه رئيس الجمعية الطبية والجراحية في   ليبلغه بنيله الجائزة،   رسالته إلى الدآتور الزعتري   وفي

  في   بأنه أحد أآثر أطباء الباتولوجيا وأساتذة الطب بروزًا   جامعة جونز هوبكنز الدآتور وليام آراولي 
مؤسسات محلية وإقليمية ودولية عادت قيادتكم ل : " وآتب مباشرة له .  والشرق األوسط   العالم العربي 

   ". بعشرات بل بمئات الفوائد لوطنكم
  

حضرته شخصيات    المؤتمر السادس والثالثين للجمعية والذي   جائزته في   وقد تسّلم الدآتور الزعتري
 وعميد آلية الطب فيها   طبية أميرآية بارزة باإلضافة إلى رئيس جامة جونز هوبكنز رونالد دانيالز،

وتعقد الجمعية مؤتمرها آل  .  وآخرين   ورئيس الجمعية الدآتور وليام آراولي،   الدآتور إدوارد ميلر،
  في   أستاذ الطب الباطني )  1999 - 1916 (  وتحمل الجائزة إسم الدآتور سامويل فيليبس آسبر .  سنتين

  وآان قد خدم آعميد لكلية الطب في   دولي،ال   بشدة للتعليم الطبي   آان داعمًا   جامعة جونز هوبكنز الذي 
   . 1978   إلى   1973   األميرآية من 

  
وقد عاد  .  فعل من بين آل المكّرمين   وهو الوحيد الذي   خطاباًَ،   وخالل االحتفال ألقى الدآتور الزعتري

األشهر األولى الدامية من    األميرآية في   في   المرآز الطبي   بالذاآرة إلى خدمته آطبيب امتياز مقيم في
وروى آيف بّشره الدآتور آسبر ذات صباح أنه ُقبل لالنتساب إلى جامعة جونز  .  الحرب األهلية اللبنانية

بيئته    ودأب الدآتور آسبر على االطمئنان على طالبه في   والتقى الرجالن فيما بعد تكرارًا .  هوبكنز
   . الجديدة

  
طرق مساعدة    فّكر في   آل ما تقوم به،   في : " ما نصحه به الدآتور آسبر   وردد الدآتور الزعتري

  يفيد هذا المجهود أآبر عدٍد   لكن إحرص أن   سيدفعك لتطوير اختبارات جديدة،   حماسك العلمي .  اآلخرين
  لعمله،   الكلمات بقيت نبراسًاإن هذه    وقال الدآتور الزعتري ".  وبأقل آلفة ممكنة   ممكن من الناس، 
   . خاصة بعد عودته إلى بيروت 



الباتولوجيا    عن اعتزازه ألن زمالءه في   آل الذين رّشحوه لهذه الجائزة معربًا   ثم شكر الدآتور الزعتري
  .   جونز هوبكنز هم من رّشحوه   في

  يعتز أن الجائزة تنويه بالتعليم الطبي   إنه وقال .  يتمّناه   يمكن للمرء أن   واعتبر الجائزة أعظم تكريم 
بيروت وجامعة جونز هوبكنز لواءه عبر عشرات    وهو ما رفعت الجامعة األميرآية في   الدولي، 

وقال إن  .  آما أعرب عن افتخاره ألن الجائزة تحمل إسم الدآتور آسبر وهو من أوائل معلميه .  السنين
   . اليأس   خضّم   مل فيسامويل آسبر جّسد التفاؤل واأل

  
الهدية  .  وقدم هدّيتين إلى مضيِفيه .  بتعزيز التعليم الطبي   يظل ملتزمًا   إنه   قائًال   وختم الدآتور الزعتري

نشر منها    لألرض التي   ترمز إلى انتماء الدآتور الزعتري   األولى آانت لوحة باأللفباء الفينيقية،
   . جامعة جونز هوبكنز   قّدمها إلى عميد آلية الطب فيوقد  .  الفينيقيون الحرف

  
  آانت لوحة مستوحاة من رائعة إبن حزم األندلسي   الهدية الثانية لدائرة الباتولوجيا والطب المخبري

وقد  .  دراسة الحب ومظاهره وأسبابه   وهو آتاب ُوصف بأنه أدق ما آتبه العرب في   ، " طوق الحمامة "
   . عديد من اللغات العالميةُترجم إلى ال

  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  نتضم هيئة تعليمية م 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   بيمرآزها الط   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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