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في جامعة القّديس يوسف" سنة الجرذ"  
 

 
 اموسي و بمشاركة سفير جمھوريّة الصين الشعبيّةيوسف، بحضور رئيسھا األب رينيه ش إحتفلت جامعة القّديس   

ولى إلنطالقة مركز كونفوشيوس، و ھو ، و بالذكرى األ"جرذسنة ال"ة، السيد ليو زيمينغ، بمناسبة رأس السنة الصينيّ 
  .تح في الشرق األوسطتفة يأول مركز لتعليم اللغة الصينيّ 

     
طوان حكيّم مدير ة، تكلم الدكتور أنأمام حشد من األساتذة و الطالب و األصدقاء، و بعد الترحيب باللغة الصينيّ    

فلقد إستطاع المركز . دائرة  العالقات الدوليّة في الجامعة، عارضا إلنجازات سنة كاملة من عمر مركز كونفوشيوس
كما أعرب عدد كبير من الذين . للصغار 73% للبالغين و  78% زيادة عدد المنتسبين إليه لتعلم اللغة الصينيّة بنسبة 

و لقد زاد ايضا عدد . سة عن رغبتھم في اإلنتقال منھا إلى الحلقتين الثانية و الثالثةأنھوا الحلقة األولى من الدرا
، فقد كشف الدكتور حكيّم  2008أما عن نشاطات المركز لسنة .  95% المنتسبين إلى صف التدليك الصيني بنسبة 

ورشة رجان عرض ألوبرا بيكين، يات المھو تتضمن فعال. ة خالل شھر أيار المقبلعن إقامة مھرجان للثقافة الصينيّ 
باإلضافة إلى ذلك يفتتح مركز . المطبخ الصيني في لوري و دروسلتعليم الخط الصيني، عرض أفالم، رقص فولك

  . طرابلس –كونفوشيوس فرعا له، ھذا الفصل، في جامعة القّديس يوسف 
  

القديّس يوسف كأول من ثم تكلم السفير زيمينغ، مھنئا المركزعلى نجاحه، و مھنئا نفسه على حسن إختيار جامعة    
كما تحدث السفير عن جھود جمھوريّة الصين . ةمؤسسة أكاديميّة في الشرق األوسط تحتضن مركز للثقافة الصينيّ 

  .ةھا الخارجيّ الشعبيّة، في إطار جعل التبادل الثقافي جزء مھم من سياسات
  

و ألقيت كلمة بالصينيّة بإسم طالب المركز، شددت على أھمية اللغة كوسيلة أولى لتبادل الثقافات و جسر عبور نحو    
  .بعيدة كل البعد األولى حضارات تبدو للوھلة

   
و . م األثنا عشر سنةة، قدمھا طالب لبنانيون ال تتجاوز أعمارھأما مفاجئة األحتفال، فكانت أغنية باللغة الصينيّ    

    .ة بإمتيازإختتم الحفل حول مائدة طعام صينيّ 
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