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أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س يوسف 
أم�������س اح�����ت�����ف�����االت ال������������140 س��ن��ة 
ل���ت���أس���ي���س���ه���ا ف�����ي ح������رم االب���ت���ك���ار 
الثقافة  وزي��ر  رعاية  في  والرياضة، 
رون������ي ع���ري���ج���ي، وح����ض����ور رئ��ي��س 
اش، 

ّ
دك البروفسور سليم  الجامعة 

وم���م���ث���ل رئ���ي���س ات����ح����اد م��ت��خ��رج��ي 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ش��ك��ري ص���ادر، 
األم����ي����ن ال����ع����ام ل���ات���ح���اد ال���دك���ت���ور 
ك����ري����س����ت����ي����ان م�������ك�������اري، ون��������واب 
ال��رئ��ي��س، وال���ع���م���داء، واألس���ات���ذة، 

من  وجمع  سابقين،  ون���واب  ووزراء 
اإلعاميين. 

اس�����ت�����ه�����ل االح������ت������ف������ال ب���ك���ل���م���ة 
ل����م����ك����اري أش��������ار ف���ي���ه���ا ال������ى ع��م��ل 
على جمع قدامى  الجمعيات  اتحاد 

الجامعة في لبنان والخارج.
ام���ا رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور 
��������اش ف����ق����ال: "ن��ج��ت��م��ع 

ّ
س���ل���ي���م دك

بعض  ع��ن  ل��م��ح��ة  لنعطيكم  ال��ي��وم 
ال����ن����ش����اط����ات ال����ت����ي س������وف ت���ج���رى 
ف��ي ه���ذه ال��س��ن��ة، م��ن ل��ق��اء الشاعر 

أدون��ي��س ف��ي ب��داي��ة تشرين األّول 
اللقاء عن  إل��ى  الجامعة،  ط���ّاب  م��ع 
كتاب حول  في  بحثي  عمل  نتائج 
المغتربين  م��ن  المالية  المساهمة 
ال���ل���ب���ن���ان���ّي���ي���ن وأث���������ره ف�����ي أوض������اع 
اللبنانيين المعيشّية، وإلى المؤتمر 
ع��ن أخ��ط��ار ال��ه��ّزات على لبنان في 
ت��ش��ري��ن ال���ث���ان���ي، ول���ق���اء م��ت��خ��ّرج��ي 
ال���ج���ام���ع���ة ف����ي ع��ش��ائ��ه��م ال��س��ن��وي 
ف��ي ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن الشهر 
ن��ف��س��ه، إل���ى سلسلة م��ن ال��ن��دوات 
عن التحّدي الرقمي وأهمّية اللغات 
لبنان،  في  الطّب  وتاريخ  الحديثة 
 إلى ندوة عالمّية عن التربية 

اً
وصوال

في الجامعة اليسوعّية خال يوَمين 
يشارك فيها أربعة رؤس��اء جامعات 
السابق  وال��وزي��ر  وأوروب��ّي��ة  أميركّية 
غ���ّس���ان س��ام��ه ف���ي ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 
��ا إل���ى ان��ع��ق��اد  2015. ون��ش��ي��ر أي��ضاً
الجامعات  ��ح��اد 

ّ
الت ال��ع��اّم��ة  الجمعّية 

العربّية في جامعتنا في بيروت من 
آذار 2015، باإلضافة  إل��ى 26   24
إلى مؤتمر للجمعّية اللبنانّية لتقّدم 
العلوم في نيسان وبعده ندوة عن 
ب��ح��ث ع��ل��م��ي ع��ن األرم����ن ف��ي لبنان 
ل��م��ن��اس��ب��ة ص�����دور ك���ت���اب "األرم�����ن 
إل��ى 2015"،  م��ن 1915  لبنان  ف��ي 
وم��ؤت��م��ر ع��ن ال��ق��ان��ون ف��ي مواجهة 
��ا.  ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال���م���ت���ع���ّددة ث��ق��اف��ّياً
وك����ذل����ك ل����ق����اء ت���اري���خ���ي ل���ل���ط���ّاب 
ال�����ق�����دام�����ى، س���ي���ك���ون ف�����ي ب���داي���ة 
��ح��اد 

ّ
ات يعقد  2015 حيث  ح��زي��ران 

استثنائّية  ع��اّم��ة  جمعّية  القدامى 
لون عنه من لبنان، 

ّ
يشارك فيها ممث

لتثبيت  وال���ع���ال���م  ال��ع��رب��ي  وال���ع���ال���م 
ف��ي دع��وت��ه��م ورسالتهم  ال��ق��دام��ى 
ف��ي دع���م ال��ج��ام��ع��ة وال��م��ش��ارك��ة في 
وب���ل���ورة مناهجها  م��س��اره��ا  ت��ح��دي��د 

المستقبلّية".
م���ن ج��ه��ت��ه ت���ن���اول ع��ري��ج��ي في 
: "تمثل 

اً
كلمته أهمية الجامعة قائا

ج���ام���ع���ة ال����ق����ّدي����س ي����وس����ف م��ن��ذ 
ال��راب��ط الفطري  ال��ع��ام 1875 ذل��ك 
ال���م���ن���ق���وش ف�����ي ح�����ج�����ارة ال��م��ب��ن��ى 
وال����ذي ي��ق��ّرب وط��ن��ن��ا م��ن رهبانّية 
ال��ي��س��وع��ي��ي��ن وي��ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا. لم 
التهجير  وح���رك���ات  ال���ح���روب  تفلح 
����ا ف����ي ت��ف��ك��ي��ك ه���ذا  ال���ق���س���ري ي����وماً
ا في 

اً
الرابط الذي ضرب جذوره عميق

األرض اللبنانية وقلوب اللبنانيين. 
)...( إن إرادة الوجود واإليمان في 
مواصلة مهّمة إنسانية وروحية قد 
والمثابرة  والشجاعة  ال��ق��ّوة  نفحت 
ال��رج��االت الذين  ّفي نفوس ه��ؤالء 
كانوا ينفضون الغبار عنهم في كل
تات حياتهم 

ُ
مرة ويلملمون بصبٍر ف

ليعيدوا بناءها".

اليسوعية تحتفل بالـعيد الـ140 لتأسيسها:
لقاءات وندوات واجتماع "تاريخي" للقدامى

عريجي ودكاش وشخصيات خالل إطالق االحتفاالت.  )ميشال صايغ(




