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60 أستاذًا جامعيًا عراقيًا يتدّربون يف الجامعات اللبنانية
و20 يتابعون دورات على العلوم اإلنسانية يف اليسوعية

وف����د م���ن ج���ام���ع���ات ع���راق���ّي���ة ت��اب��ع 
ج���ام���ع���ة  ف�����ي  ت����دري����ب����ّي����ة  دورات 
القّديس يوسف في إط��ار برنامج 
تطوير ال��َم��اك��ات ال��ت��رب��وّي��ة خ��ارج 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  أوف������دت  ال����ع����راق، 
العراقّية  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
أك��ث��ر م��ن 60 أس��ت��اذًا جامعيًا من 
جامعات بغداد والموصل والبصرة 
والمستنصرية  والكوفة  وتكريت 
وال����ع����راق����ي����ة، ال�����ى ل���ب���ن���ان، وذل����ك 
شهر  لمدة  تدريب  دورة  لمتابعة 
ف����ي اخ���ت���ص���اص���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي 
ع����دد م���ن ال���ج���ام���ع���ات ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة. 
�����ّص�����ص�����ت ج����ام����ع����ة ال����ق����ّدي����س 

ُ
وخ

بالعلوم  المتعلق   
ّ

ب��ال��ش��ق ي��وس��ف 
اإلن����س����ان����ّي����ة، ف���ت���اب���ع ح����وال����ى 20
عن  وم���ح���اض���رات  دورات  أس���ت���اذًا 
في  وال��ت��ص��ّوف  ال��ع��رب��ّي��ة  الفلسفة 
ووس��ائ��ل  ال��ش��رق��ّي��ة  اآلداب  معهد 
التعليم التفاعلي فيه، كما تعّرفوا 
الدينّية  العلوم  كلّية  رسالة  على 
وم���ع���ه���د ال�����دراس�����ات ال��م��س��ي��ح��ّي��ة 
��ل��ع��وا 

ّ
واط ومناهجهما،  اإلس��ام��ّي��ة 

الحوار  على  التنشئة  برنامج  على 
اإلسامّي المسيحّي في لبنان. 

رئيس  ن��ائ��ب  ال��وف��د  واستقبل 
للشؤون  يوسف  القّديس  جامعة 
الدولّية البروفسور أنطوان حكّيم، 

وت���ّم االت��ف��اق ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��زي��ارة 
المفّصل. كما التقى الوفد رئيس 
اش 

ّ
البروفسور سليم دك الجامعة 

ال��ي��س��وع��ي، ف��ي ح��ض��ور ال��دك��ت��ورة 
أح�����ام ش��ه��ي��د ع��ل��ي ال��م��س��ت��ش��ارة 
الثقافّية في السفارة العراقّية في 
اش 

ّ
بيروت. وألقى البروفسور دك

للتعّرف  "أتيتم  فيها:  ق��ال  كلمة 
الممتّدة مساحته  إلى هذا الصرح 
ع���ل���ى م��ن��ط��ق��ة واس����ع����ة م����ن ق��ل��ب 
والممتّد وخارجها  بيروت  مدينة 

إذ  السنين.  ع��ش��رات  على  تاريخه 
تأّسست جامعتنا العام 1875 هنا 
في بيروت من أجل خدمة الثقافة 
والرقّي باإلنسان ومن أجل ترسيخ 
العيش المشترك بين الناس وبناء 

الدولة الخادمة للجميع". 
أض����اف دك����اش: "ك��ن��ا وال ن��زال 
ف�����ي خ����دم����ة ال����ث����ق����اف����ة ب��م��خ��ت��ل��ف 
مضامينها اإليجابية ونعتبر أن ما 
لتحقيق رسالتها  أنجزته جامعتنا 
إع���داد  األول  مستويين:  ع��ل��ى  ه��و 
آالف، ال بل عشرات آالف الكوادر، 
من مختلف االختصاصات األدبية 
ٌوال���دي���ن���ي���ة وال���ط���ب���ّي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
صياغة ه��و  والثاني  والهندسية. 

ث��ق��اف��ي��ة ح���واري���ة م��ل��ت��زم��ة وج��ام��ع��ة 
ومؤمنة بالعلم وبالل�ه ونحن نكمل 

الى  ننظر  معًا.  والطريق  المشوار 
زي���ارت���ك���م ك��م��ح��ط��ة أس���اس���ي���ة من 
محطات التعاون والتبادل العلمي 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف األم������ور األك��ادي��م��ي��ة 
والعلمية بين جامعتنا والجامعات 
ال��ع��راق��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ول��ن��ا ف���ي ذل��ك 
ف��ائ��دة خ��ص��وص��ًا ف��ي ب��ن��اء جسور 
األكاديمّي والعمل  والمحبة  الثقة 

والبحثي والتعليمّي".
بالقول:  الجامعة  رئيس  وختم 
الغيوم  تنحسر  أن  وأملكم  "أم��ل��ي 
ي س��م��اء ال��ع��راق 

ّ
ال��س��ود ال��ت��ي تغط

وسماء سوريا وكذلك سماء لبنان 
والمنطقة، فتسترد بلداننا قّوتها 
وت��ؤدي جامعاتنا دورها  ومناعتها 
الغيوم  ه��ذه  تبديد  ف��ي  الطليعي 
فة 

ّ
المثق إع��داد األجيال  من خ��ال 

وال��م��ن��ف��ت��ح��ة وال��ح��ائ��زة ع��ل��ى أعلى 
القضاء  بغية  الشهادات وأثمنها، 
ع��ل��ى ال��ج��ه��ل وال���ُج���ّه���ال ب��واس��ط��ة 
ال���ع���ل���م وث���ق���اف���ة ال����ح����وار وال���س���ام 

والعدالة".
كما زار الوفد برفقة األب جوزف 
ج����ب����ارة م���دي���ر م��ع��ه��د ال����دراس����ات 
اإلس����ام����ي����ة ال���م���س���ي���ح���ي���ة، راع�����ي 
أب���رش���ي���ة ب����ي����روت وج���ب���ي���ل ل���ل���روم 
ال��ك��اث��ول��ي��ك ال���م���ط���ران ك��ي��رل��ل��س 

بسترس.


