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�إطالق م�شروع برملان اجلامعة الي�سوعية
ود ّكا�ش زار بري لو�ضعه يف �أجواء امل�شروع

يستمر مكتب احلياة الطالبية واالندماج املهني في جامعة
القديس يوسف بتنظيم نشاطات هدفها تعزيز عملية استعادة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ي اجل��ام��ع��ة ،ع��ب��ر تنمية امل���ه���ارات اخلاصة
يتوجب على الطالب اكتسابها.
باملواطنة والدميوقراطية التي
ّ
ِ
ف��ق��د أط��ل��ق امل��ك��ت��ب خ�ل�ال ل��ق��اء ُع��ق�� َد ف��ي ق��اع��ة محاضرات
غولبانكيان في ح��رم العلوم االجتماعية  -ه��وف�لان ،املرحلة
األول��ى من مشروع «برملان جامعة القديس يوسف» ،بحضور
رئيس اجلامعة البروفسور سليم د ّك��اش اليسوعي ومديرة
معهد العلوم السياسية الدكتورة ك��ارول شرباتي وع��دد من
أساتذة ومسؤولي اجلامعة و 150طالبا وطالبة أعلنوا عن
رغبتهم باملشاركة في امل��ش��روع .وإث��ر اللقاء زار البروفسور
النواب
سليم دكّاش ،على رأس وفد من اجلامعة ،رئيس مجلس ّ
نبيه بري ليضعه في أجواء التحضيرات لهذا املشروع ،الذي
النواب في املجلس
سيتوج بانعقاد جلسة تشريعية للطالب ّ -
النيابي في ساحة النجمة.
وكان اللقاء قد استهل بكلمة للبروفسور دكّاش ،أشار فيها
الى ان «جامعة القديس يوسف لم تتأخر يوما ،منذ تأسيسها
سنة  1875حتى اليوم ،في النضال من اج��ل احلريات وبناء
الوطن اللبناني».

من جهتها ،أش��ارت ك��ارول شرباتي الى ان «برملان الطالب
يشكل فرصة الكتشاف عالم السياسة واملواضيع احلالية».
أما التعريف بالنشاط فقد تولته األستاذة في معهد العلوم
السياسية ال��دك��ت��ورة هالة س��وب��رة عيتاني ،ف��أش��ارت ال��ى ان
«األه���داف العامة للبرملان هي التحسس بالقضايا الوطنية
الكبرى والتحاور بشكل هادىء حول هذه القضايا».
من ثم انطلقت املرحلة األول��ى من املشروع ،ق ّدمت خاللها
املديرة الفخرية ملعهد العلوم السياسية الدكتورة فاديا كيوان
شرحا عن «مشاريع قوانني االنتخابات النيابية والوظيفة
ال��ع��ام��ة» .كما ق��� ّدم حل��ود حل��ود م��ن جمعية ال��ي��ازا ش��رح��ا عن
مشروع قانون السير.
من جهته ،حتدث النائب سيرج طورسركيسيان عن مشروع
قانون الزواج املدني.
ثم ُف ِت َح باب النقاش حتضيرا للمرحلة الثانية التي سيدعى
خاللها ال��ط�لاب امل��ش��ارك�ين ب��امل��ش��روع ال��ى اخ��ت��ي��ار «اللجنة
النيابية» التي سينضمون اليها ،والتي ستناقش احد املواضيع
املطروحة خالل اجتماع «اللجان النيابية» أواخر نيسان ،قبل
املرحلة الرابعة اي اجتماع «الهيئة العامة» في مجلس النواب
في النصف الثاني من ايار.

