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دكاش بين حكيم والسفير الصيني خالل العشاء.

عشاء ملعهد كونفوشيوس يف القديس يوسف
162 طالبًا يف اللغة الصينية كوحدة اختيارية

الصينّية،  السنة  رأس  لمناسبة 
التابع  كونفوشيوس  معهد  أق��ام 
ل��ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف عشاء 
ح��ض��ره   L’Atelier م��ط��ع��م  ف���ي 
ال��س��ف��ي��ر ال��ص��ي��ن��ي ج��ي��ان��غ ج��ي��ان��غ 
ورئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة ال���ب���روف���س���ور 
������اش ورئ���ي���س ال��م��رك��ز 

ّ
س��ل��ي��م دك

للعالقات  الجامعة  رئيس  ونائب 
الدولية البروفسور أنطوان حكّيم 
وال��س��ف��ي��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي ال���س���اب���ق في 
بيجينغ سليمان الراسي وأساتذة 
ال���م���ع���ه���د وع��������دد م�����ن م���س���ؤول���ي 

الجامعة واإلعالميين.
بالحضور  حكّيم  رّح���ب  ب��داي��ة، 
اش 

ّ
دك األب  أما  الكبيرة.  العائلة 

الحصان  "سنة  تكون  ان  فتمنى 
م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ن��ش��اط وال���ع���ط���اء". ام��ا 
الجامعة  فشكر  الصيني  السفير 
المعهد  ب��ادرت��ه��ا واع��ت��ب��ر ان  ع��ل��ى 
ب������اإلض������اف������ة ال��������ى ك�����ون�����ه م����رك����زًا 
صلة  ه��و  اللغة،  لتعليم  اكاديميًا 
الصينية  الثقافتين،  بين  وص��ل 

واللبنانية.
لإلحتفال  مناسبة  العشاء  كان 
ب����إن����ج����ازات ال���م���رك���ز ال��م��ت��واص��ل��ة 
م��ن��ذ أن ت��أس��س ف���ي ع���ام 2006
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ش��ي��ن ي��ان��غ 
الصينية. فقد تم اختيار المعهد 
من بين المعاهد العشرة المتميزة 
العالم،  الثقافية حول  بنشاطاتها 
ف���ي م��ؤت��م��ر ال��م��ع��اه��د ف���ي ك��ان��ون 
وذل��ك  بيجينغ،  ف��ي   2013 األول 
ب��ع��دم��ا ق����دم ال���ب���روف���س���ور ح��ك��ّي��م 
التي  للنشاطات  تقويمية  دراسة 
ن��ظ��م��ت ف���ي ب���ي���روت، وال���ت���ي على 
هذا  على  المعهد  اساسها حصل 
المركز من بين 360 معهدًا يعنى 
ب��ن��ش��ر ال���ث���ق���اف���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ح���ول 

النشاطات  هذه  بين  ومن  العالم. 
تقديم "اوبرا بيجينغ" وهو عرض 
م��وس��ي��ق��ي راق����ص ل��ف��رق��ة ج��ام��ع��ة 
شينيانغ الصينية، جال على عدد 
ل��وح��ات فنية  المناطق وق���ّدم  م��ن 
ال��ت��راث  م��ن  بمعظمها  م��س��ت��وح��اة 

الصيني.
وي��ن��درج ه��ذا ال��ع��رض ف��ي إط��ار 
والثقافية  التعليمية  النشاطات 
ويشرف  ينظمها  التي  والرياضية 
الذي  كونفوشيوس  مركز  عليها 
ي��ؤم��ن دروس����ًا وي��ص��در ش��ه��ادات 
ة ف����ي ال���ل���غ���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة،  ال����ك����ف����اء
ال���ت���رب���ي���ة  وزارة  م������ن  م����ص����دق����ة 
ال��ص��ي��ن��ي��ة. ب���اإلض���اف���ة ال����ى ك���ون 
اخ��ت��ي��اري��ة  وح���دة  الصينية  ال��ل��غ��ة 
الدراسّية. فقد  البرامج  من ضمن 
م��ن  األول  ال���ف���ص���ل  ف����ي  ت���س���ج���ل 
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الصفوف  منهم  يتابع  م��ن  طالبًا، 
ال��خ��م��س��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا، س��ي��ت��ق��ن في 
ان  ال��ص��ي��ن��ي��ة. ك��م��ا  ال��ل��غ��ة  ختامها 
التي  الخاصة  الشركات  من  ع��ددًا 
طالبت  الصين  في  لديها مصالح 
م��ك��ث��ف��ة  دورة  ب�����إع�����داد  ال���م���ع���ه���د 
ل��ب��ع��ض م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ي��م��ل��ك��وا م��ن 
الرئيسية  األس���س  بعض  خاللها 
مما  فيها،  وال��ت��ح��دث  اللغة  لفهم 
ي��س��ه��ل ال���ع���م���ل م����ع ال��ص��ي��ن��ي��ي��ن. 
ان معهد  اي���ض���ا  ذك�����ره  وال���ج���دي���ر 
لكلّية  ال��ت��اب��ع  ال��ف��ي��زي��ائ��ي  ال���ع���الج 
ال�����ط�����ب ف�����ي ج����ام����ع����ة ال����ق����ّدي����س 
يوسف يمنح ديبلومًا جامعيًا في 
الوخز باإلبر الصينية بالتعاون مع 
وبمشاركة  كونفوشيوس  معهد 
كبرى  م��ن  وه��ي  تيانجين  جامعة 
المتخصصة  الصينية  الجامعات 

في الطب التقليدي.


