
درج "خالل افتتاح المهرجان الثقافي  ،رئيس جامعة القد يس يوسف، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
 .6102 (مايوأي ار ) 62 في االبتكار والرياضة، حرم ميدان ، في"اليسوعي ة

 
 ،معالي الوزير

 ،األعزااء جامعة القدايس يوسف بطلا 

ن أاسمحوا لي . هذه الثالثة تهنسخ في اليسوعياة" درج" مهرجان فيو  جامعة القدايس يوسف بكم فيا مرحب  
 .الليلة غمرني هذهي تة التالثلثيا  سعادةعن ال أعبار لكم

 
 برعاية وزير الثقافة روني يس يوسفب جامعة القدا هذا الحدث الثقافي لطلا يتما  أنا  تكمن في ىاألول السعادة
 ضعي فهو .8811عام  ، دفعةة الحقوقكليا و يس يوسف، جامعة القدا أمانا المرباية،  وهو من قدامى، عريجي

في  ات الفنياةالمهار رجال الثقافة و  إعطاء ات ويعيداألولويا  نظاميو  بلدنافي ة على السياسة الثقافيا  اليوم بصماته
أماة  بلدنا منن و السياسيل يجعالسياسة و  تجعلحيث  ،الوزيرمعالي . التي يستحقاونها همتمكان بلدنا

 .مؤكادة وموهبةثقافة عالية و  حبا و  ابتكاررسالة كم عملمن خلل لبنان  بلدنا تجعلون، ةفمستضع

 
من أجل و  يس يوسفجامعة القدا لطلاب  يس يوسفجامعة القدا  جريدة تجلاى في صدورت ةالثاني يسعادت

يتركون ال ، و ونكتبيال بالثقافة و ال يأبهون  يس يوسفجامعة القدا طلاب  إنا . ال تقولوا لي جامعةال بطلا 
الحرم صحيفة  ،الصحيفة ههذ صبحتيوم. آمل أن  كلا  يس يوسفجامعة القدا  حياةفي  تهم الفارقةعلم

 ةيوميا لَم ال تكون ة و أسبوعيا صحيفة  ،اعشوائي   اليوم التي صدرت، يس يوسفجامعة القدا فريق ، ج-الجامعي
اختيار  . إناهاألخرىأو الجامعات الكبرى األميركياة ، كما هو الحال في الجامعات يس يوسفجامعة القدا في 

من  يشكر أعرب لكم عن وهذا هو لبنان.  يس يوسفجامعة القدا  يه ه. هذالناقدو  بدا  الحرا ثقافة واإلفريق ال
، امسكوا االيوم وغد   ،جامعة القدايس يوسفب . طلا أنجزوا هذا المشرو ب الذين الطلا  فريق أنتم ،القلب

 .بالكتابةبدأوا اليرا  وا

 الجميلة هذه الصورة سباغإمن أجل د تجدا يو  أنا درج اليسوعياة يستمرا ب يتما التعبير عنها ةالثالث يسعادت
ة جامعة شابا وسف يس يجامعة القدا  .لبنان ماضي تعشقو متحف ب ها ليستولكنا  هاماضي تعشقجامعة ل



المسرح ب رسم، مرور اة، من الموسيقى إلى الصات الفنيا في مختلف التخصا  المواهبإناها جامعة  .ةيا ديناميكو 
 يا أصحابيس يوسف، من جامعة القدا  ةابا شالاهب مو ال يا أصحاب. روالرقص والتصوير الفوتوغرافي والشع

 .المسرح لكملبنان، ل ياةمستقبلالمواهب ال

 
 .مشرو لا رعايةذين قاموا بوال مينمواهب المشاركين والمنظا صحاب الأل إذ اا شكر  

 ،ب واألصدقاءالطلا  نااءأعزا الوزير، معالي 

نقول نحن  باألمر !ن و السياسيا فليهتما . 5182 (مايوأياار ) 52منذ يوم أمس  هناك فراغ سياسي نا إقال لنا ي  
الذين  وسفيس يجامعة القدا شباب شباب بلدنا و  ة،لألما  القوى الحياة تضما  وسفيس يجامعة القدا  نا إ

ون بذلكيف همخيالة و قدراتهم اإلبداعيا وب فيما بينهم روح الصداقة والتضامنب هذا الفراغبملء  سيقومون  ستمرا
 ! نحو القمم بلدنا لبنان حملفي 

 اليسوعياةدرج  يحيا

 يس يوسفجامعة القدا  تحيا

 .لبنان يحيا


