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باين يقلِّد  فري الإ� ال�

امًا تقديريًا  ي و� امو� �
قّلد سفير اسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو وسام إيزابيل الكاثوليكية 
برتبة ضابط باسم احلكومة األسبانية رئيس »اجلامعة اليسوعية« البروفسور 
رينيه شاموسي، عربون شكر للخدمات التي قدمها ألسبانيا وذلك في إطار 
حفل تدشني كلية اللغات في اجلامعة اليسوعية بحضور كل من رئيس مجلس 
النواب نبيه بري و وزير الثقافة السيد غابي ليون، واألم العام املساعد 
إلدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات )DGACM( لدى األمم 
االتصاالت في  أوستينوف من معهد علوم  فرانز بومان، وميكايل  املتحدة 

املجلس الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. 
في الكلمة التي ألقاها باملناسبة، قال السفير االسباني: »إن البروفسور 
رينيه شاموسي هو أحد هؤالء األشخاص الذين عملوا على املستويات الثالث 
الوطنية واحمللية والدولية خالل مسيرته األكادميية التي تولى خاللها ثالث 
وظائف: مدير معهد اللغات والترجمة وعميد كلية اللغات والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية وعميد جامعة القديس يوسف لآلباء اليسوعيني. وهو لطاملا 
سعى إلى تعريف الناس على ما يجيد القيام به بامتياز: االستماع واالحترام 
وحسن الضيافة. ونظرا ً لتسلحه بهذه الفضائل الثالث، كان من الطبيعي 
أن ينفتح من خالل املؤسسة التي يرأسها إلى لغات أخرى بهدف استكشاف 
آفاق جديدة. وهكذا، نشأت ُطبعت صفحة جديدة من العالقات بني جامعة 
) مدرسة  القديس يوسف وإسبانيا، ال سيما مع جامعة كاستيا ال مانشا 
الترجمة في طليطلة( وجامعة غرناطة وجامعة مدريد املستقلة التي يتواجد 
بعض من مدرسيها في لبنان حاليا ً فضال ً عن جامعة برشلونة. وبفضل 
واد االختيارية في  ى في امل جهوده، احتلت اللغة اإلسبانية الصفوف األول
جميع الكليات ويتابع حالياً  أكثر من 700 طالب دروسًا في األسبانية خالل 

العام الدراسي«.
وختم قائاًل: »ألج 
جزياًل. وال عجب أنه خالل تواجدك في لبنان قد سنحت لي الفرصة للعمل 
بشكل وثيق مع مؤسستكم املرموقة بهدف تعليم األجيال القادمة. كما يطيب 
لي أن أشكرك على مشاعر الصداقة واملودة التي أفضت بها علي منذ وصولي 

ت«إلى لبنان«.

السفير االسباني يقلد شاموسي الوسام

متعاقدو املهني يرفعون الشعارات )تصوير: سمير املصري(
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