
  
  2009-4-6بيان صحفي                                                                                            في 

  
  
  

  جامعة القّديس يوسفإعادة إطالق األنشطة الثقافية الصينية في 
  

لصين التابع لجامعة القّديس يوسف و بالتعاون مع سفارة جمهورّية ا" آونفوشيوس"أقام مرآز 
ق دورة آما تم إطال. الشعبّية في لبنان معرضا للصور في بهو حرم آلّية اآلداب و العلوم اإلنسانّية

على مسرح بيار أبو خاطر في الكلّية  في نسختها األولى ثالثة أفالمت قدماألفالم الصينّية، التي 
   .المذآورة

أشاد  الذي  آونفوشيوس،مرآزير م، مدة البروفسور أنطوان حكّيوقد  تحدث في حفل إطالق الدور
بالتعاون القائم بين جامعة القّديس يوسف و جامعة شنيانغ الصينّية و الذي أسفر السنة "بداية 

إلى لبنان لتقديم عدة عروض على مسرح مونو، لم يستطع فريق " أوبرا بكين"الماضية عن قدوم 
  ".نها عرضا واحدا بسبب أحداث أياراألوبرا إال أن يقدم م

لكن هذه السنة سنعيد إطالق النشاطات الثقافية في مرآز آونفوشيوس، و باآورة  :" تابع حكّيمو
 في Chine, 30ème Parallèle”"هذه النشاطات ستكون دورة األفالم الصينّية و معرض الصور 
ا أوبر"وذلك في إنتظار عودة . زحلة بيروت، و لكن أيضا في المراآز الجامعّية في صيدا، طرابلس و

  ."في حلة جديدة ستعرض على مسرح مونو" بكين
 سريعة في لبنان بسبب إهتمام رجال التي تشهد إنطالقة "حكّيم عن اللغة الصينّيةتحدث آما 

آما أوضح ." األعمال بهذه اللغة التي تساعدهم على تفعيل التبادل التجاري بين لبنان و الصين
مكنهم من دراسة حكيم أن المرآز سيعمل على تعزيز المشاريع الموجهة إلى الطالب، و التي ست

  ." في الجامعات الصينّيةاللغة الصينّية
 السياسة و اإلقتصاد الصينيين قد تم إدخالهما في منهاج ادتي، إن ملى صعيد أخرع"وتابع حكّيم 

، آما أن معهد العالج الفيزيائي سيطلق شهادة اسّية في جامعة القّديس يوسفيمعهد العلوم الس
  ."جامعّية في الطب الصيني التقليدي

 عّبر عن سروره بلقاء من ثم تبعه البروفسور رينيه شاموسي رئيس جامعة القدّيس يوسف الذي
مرآز و مرجعية ال، آما تحدث شاموسي عن القيم التي يجسدها "األصدقاء في السفارة الصينّية"

تستند على اإلنفتاح على أفضل ما تقدمه الثقافة الصينّية، " هذه القيم بالنسبة له شخصيا، و التي
     ."ادة الذي نجد فيه آّل االف- تعّلم الّلغة بنوع خاص- وعلى التعّلم 

 اعلن فيها عن زيادة النشاطات الثقافية، التي  آلمةوأخيرا القى السفير الصيني السيد ليو زيمينغ
    .هي الطريقة األسلم للتعارف و لشد أواصر اإللفة بين الشعبين اللبناني و الصيني
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