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»الي�سوعية« حتتفل 

بالعيد الـ 140 لتاأ�سي�سها

احتفلت جامعة القديس يوسف 
أمــس بــإطــالق احــتــفــاالت العيد ال 
مسرح  صالة  فــي  لتأسيسها   140
االبتكار  حــرم  فــي  باسيل  فرنسوا 
الثقافة  وزيـــر  برعاية  والــريــاضــة، 
رميـــون عــريــجــي وحـــضـــوره. كذلك 
البروفسور  اجلامعة  رئيس  حضر 
سليم دكاش، رئيس احتاد خريجي 
اجلــامــعــة الــقــاضــي شــكــري صادر 
ممثال بأمني عــام االحتــاد الدكتور 
كريستيان مكاري ونواب الرئيس، 
والعمداء واألساتذة ووزراء ونواب 

سابقني.
ــل بــكــلــمــة لصادر  اســتــهــل احلــف
ألقاها مــكــاري، أشــار فيها الــى أن 
ــدامــى جامعة  »احتــــاد جــمــعــيــات ق
على جمع  يعمل  يــوســف،  القديس 
اخلّريجني عبر إحصاء أعدادهم في 
لبنان وخارجه، وعلى التقريب فيما 
بينهم عبر تفعيل آليات التواصل من 
وشبكات  اإللكتروني  موقعه  خالل 
التواصل االجتماعي«، متحدثا عن 
فــي دعم  »أهمية مساهمة االحتـــاد 
الرياضية  والــفــرق  املــنــح  مشاريع 

واالندماج املهني في اجلامعة«.
كلمة  دكــاش  البروفسور  وألقى 
عــدد فيها أهـــداف االحتفال وقال: 
»اجتمعنا لنفرح معا في بداية هذه 
السنة التي لها طعمها اخلاص في 
حياة اجلامعة. لست هنا الستذكار 
املــاضــي وتـــعـــداد االجنــــــازات، بل 
األساسية  التوجهات  معا  لنؤكد 
الـــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا اجلـــامـــعـــة منذ 
تأسيسها، فتوجهاتنا عبر امليثاق 
األســـاســـي لــلــجــامــعــة تــقــضــي بأن 
مبختلف  لبنان  لكل  للبنان،  نكون 

مجموعاته ».
حملة  لنعطيكم  »جنتمع  وخــتــم: 
سوف  التي  الفاعليات  بعض  عــن 
جتـــري فــي هـــذه الــســنــة، مــن لقاء 
الشاعر أدونيس في بداية تشرين 
األول مع طالب اجلامعة، إلى اللقاء 
حــول نتائج عمل بحثي فــي كتاب 

املغتربني  املالي من  اإلسهام  حول 
الــلــبــنــانــيــني وأثــــــره فـــي أوضــــاع 
اللبنانيني املعيشية، وإلى املؤمتر 
حول أخطار الهزات على لبنان في 
متخرجي  ولــقــاء  الــثــانــي،  تشرين 
اجلــامــعــة فـــي عــشــائــهــم السنوي 
الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
الندوات  مــن  إلـــى سلسلة  نــفــســه، 
ــرقــمــي وأهمية  ــتــحــدي ال حـــول ال
اللغات احلديثة وتاريخ الطب في 
لبنان، وصوال إلى ندوة عاملية حول 
الــتــربــيــة فــي اجلــامــعــة اليسوعية 

خالل يومني«.
من جهته تناول الوزير عريجي 
قائال:  اجلــامــعــة  أهمية  كلمته  فــي 
»متثل جامعة القديس يوسف منذ 
الــعــام 1875 ذلــك الــرابــط الفطري 
املبنى  حــــجــــارة  ــــي  ف املـــنـــقـــوش 
والـــذي يــقــرب وطننا مــن رهبانية 
لم  بينهما.  ويــجــمــع  الــيــســوعــيــني 
تفلح احلـــروب وحــركــات التهجير 
الـــقـــســـري يـــومـــا فـــي تــفــكــيــك هذا 
الرابط الــذي ضــرب جــذوره عميقا 
وقلوب  ــانــيــة  ــن ــب ــل ال األرض  فــــي 
الــلــبــنــانــيــني. لــطــاملــا واجــهــت هذه 
املؤسسة ضراوة احلروب وقساوة 
يختبئون  طــالبــهــا  ورأت  الــبــشــر، 
خلالصها،  يصلون  مالجئهم  فــي 
أصقاع  فــي  مشتتني  وأســاتــذتــهــا 
العالم، وجدرانها وحدائقها مدمرة 
مؤكدا  الــنــيــران«،  التهمتها  وقـــد 
الــوجــود واإلميــــان في  »إرادة  أن 
مواصلة مهمة إنسانية وروحية قد 
واملثابرة  والشجاعة  القوة  نفحت 
فــي نفوس هــؤالء الــرجــاالت الذين 
كانوا ينفضون الغبار عنهم في كل 
مرة ويلملمون بصبر فتات حياتهم 

ليعيدوا بناءها«.
ــز حــفــل إطـــالق احتفاالت  ومتــّي
بفواصل  ســنــة   140 الـــــ  الــعــيــد 
ليال  بصوتها  قدمتها  موسيقية 
نعمة مطر رافقها موسيقيا السيد 

جورج نعمة. 
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