
 بيان صحفي

 د كونفوشيوس بمناسبة رأس السنة الصينيةحفل عشاء لمعه

 

بمناسبة رأس السنة الصينيّة، أقام معهد كونفوشيوس التابع لجامعة القّديس : 02/0/0202بيروت، في 

، حضره السفير الصيني جيانغ جيانغ ورئيس الجامعة البروفسور سليم L’Atelierيوسف، حفل عشاء في مطعم 

ت الدولية البروفسور أنطوان حكيّم والسفير اللبناني دكّاش اليسوعّي ورئيس المركز ونائب رئيس الجامعة للعالقا

 السابق في بيجينغ سليمان الراسي وأساتذة المعهد وعدد من مسؤولي الجامعة واإلعالميين.

في مستهل الحفل رّحب البروفسور حكيّم بالحضور واعتبر العشاء بمثابة اجتماع لعائلة كبيرة. من جهته تمنى 

لحصان مليئة بالنشاط والعطاء". اما السفير الصيني فشكر الجامعة على بادرتها األب دكّاش ان تكون "سنة ا

واعتبر ان المعهد، باإلضافة الى كونه مركزا اكاديميا لتعليم اللغة، هو صلة وصل بين الثقافتين، الصينية 

     واللبنانية.

بالتعاون مع جامعة شين يانغ  6002 كان العشاء مناسبة لإلحتفال بإنجازات المركز المتواصلة منذ أن تأسس سنة

حول العالم، في مؤتمر  الثقافية المتميزة بنشاطاتها العشرة المعاهد فقد تم اختيار المعهد من بين الصينية.

بعد ان قدم البروفسور حكيّم دراسة تقويمية للنشاطات التي في بيجينغ، وذلك  6002المعاهد في كانون األول 

معهداً يعنى بنشر الثقافة  220نظمت في بيروت، والتي على اساسها حصل المعهد على هذا المركز من بين 

تقديم "اوبرا بيجينغ" وهو عرض موسيقي راقص لفرقة جامعة الصينية حول العالم. ومن بين هذه النشاطات 

 ية، جال على عدد من المناطق اللبنانية وقّدم لوحات فنية مستوحاة بمعظمها من التراث الصيني.شينيانغ الصين

ويندرج هذا العرض في إطار النشاطات التعليمية والثقافية والرياضية التي بنظمها ويشرف عليها مركز 

زارة التربية الصينية. هذا كونفوشيوس، الذي يؤمن دروس ويصدر شهادات الكفاءة في اللغة الصينية، مصدقة من و

باإلضافة الى كون اللغة الصينية وحدة اختيارية من ضمن البرامج الدراسيّة. فقد تسجل في الفصل األول من 

طالباً، من يتابع منهم الصفوف الخمسة بكاملها، سيتقن في ختامها اللغة الصينية.  026السنة األكاديمية الحالية 

اصة التي لديها مصالح في الصين طالبت المعهد بإعداد دورة مكثفة لبعض موظفيها كما ان عدداً من الشركات الخ

ليملكوا من خاللها بعض األسس الرئيسية لفهم اللغة والتحدث فيها مما يسهل العمل مع الصينيين. والجدير ذكره 

وماً جامعياً في الوخز باإلبر ايضا ان معهد العالج الفيزيائي التابع لكليّة الطب في جامعة القّديس يوسف يمنح ديبل

الصينية بالتعاون مع معهد كونفوشيوس وبمشاركة جامعة تيانجين وهي من كبرى الجامعات الصينية المتخصصة 

    في الطب التقليدي.
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