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 ،اءأصدقائي األعز  

كان قد  ما الثاني. هموسم في"درج اليسوعي ة"  في افتتاح إليكم أنضم  كوني  هذا المساء عارمة سعادةتغمرني 
ذا هف. اتقليدً  صبحيل 2102عام الفي د و عيو  كبير نجاح  ب 2102عام الفي  قتحق   نوًنا،كاد يكون جحلًما و  بدأ

جامعة  طالب في حياة ةالرئيسي   لألحداث زمني  الجدول ال فيوفريد من نوعه  أساسي   كحدث   يندرج الحدث
التي تحتفل  اتكلي  ال طالب ماوال سي  الطالب،  بجميع كما أرح ب، اب بكم جميعً أن أرح   أود  . يوسف القد يس

 .والهندسة حقوقوال الطب   هي كلي اتأال و  تهامئوي  ب

 هائلة ةمعماري  هندسة ب يتمت عجامعي  لحرم  ا روحً  بث  ي، في شكله إن  درج اليسوعي ة، وهو الفريد من نوعه
سر حوا أبصاركم في و  والزجاج باطونالالمرصوفة ب اجهاتهذه الو و  الضخمة المباني في هذه تأم لواعظمى. و 

ترويض هذا ب لطالبأمام اأتاح الفرصة اليسوعي ة  درج .يفرض نفسه الحرم الجامعي ة.شاسعال الساحاتهذه 
لباسه المكان وهذا هو  الحرم الجامعيعلى يستحوذوا أن بشكل  خاص   سنح لهمو ، ألف لون وتجميله وا 
 وابكتسوت أن تنموا فيه يتسن ى لكم، حتى ملك ي  ن  ب  ، ملكهو  الحرم الجامعي "هذا. ما هو مطلوب بالضبط
 ما مع كل  ا، جتماعي  ا  ا و جسدي  ا و أكاديمي   وا فيه وتنمواعيشأن ت شيء وقبل كل  ا ، ولكن أيضً بالتأكيد المعرفة

 ةثقافي  و  ةفني  مواهب  تملكونه من ما كل  أن تبذلوا فيه  لجامعةلرئيس ك، وأنا سعيد لكم إن ه. مواردمن  يقد مه لكم
 في الجامعة. زرعهان

رمز  الدرجهذا  فليكن اهلل. في نحو الكمال ارتقاءصعود و  يشير إلى هن  أل ديني   مصطلح يهدرج" "كلمة 
المتبادل والصداقة  قيم االحترام وهي جامعتنا قيملسفراء و  اشهودً  تكونوا لكيفي لبنان  والسالم فرحكمو  كمكمال

 شيء. في كل   زوالتمي   اآلخرباإليمان و التسامح و 

الذين جامعة القد يس يوسف فهو من جهة يقد م لطال ب . هو أيًضا في غاية األهمي ة عمقه،في  ،هذا الحدث
وهو  .هاوخارج ةالجامع داخل في إمكاني ة لقاء الناس، ياإلبداع الفن   من خالل التعبير عن أنفسهم في ونغبير 



 مةالمقد   والمساحة الغنى الفن ي أن يكتشفوا ها،وخارج الجامعةالذين هم من داخل  ناسلل من جهة أخرى يتيح
في  ،جامعةلل كرئيس   ،أيًضا جعلنيي أمر   هذاو  .عقلي ا في الوقت نفسهو  روحي ا انمو يأن  هميمكن بحيث لطالبنا

 .سعادة عامرة

 لدى حس  المسؤولي ة من جهة ظهري   هو، في الواقعف. تمويله من نوعه فيأيًضا  فريد  هو  هذا الحدث ،اوأخيرً 
دعم  يلتمسونالذين ة و الدراسي  من األقساط  بل، ة الجامعةميزاني   الحدث من تمويل يقبلونال الذين  طالبنا

يمان لتزام و إ من جهة أخرى يبي ن . وهذا الحدثشركاء الجامعة طالب جامعة  ي  فيكم أنتم،فينا، أ نائشركاا 
 ناشريك عوده، بنكو  ، شريكنا البالتينيبنك بيبلوس : رفاالمص أصحاب هؤالء الشركاء هم .القد يس يوسف

 بعث في نفسي السعادة والطمأنينة.ي اإللتزامهذا  .يالذهب

" الثاني لموسمل اليسوعي ة درجح "تافتعن ا أعلن ،وكلة إلي  ات الم  الصالحي   من خالل .لفترة أطول أستبقيكم لن
 .بالعيد حتفالبدء اإلو 


