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البطولة العالمية للمناظرة الفرنكوفونية في ”القديس يوسف“

من المناظرة في الجامعة    جامعة القديس يوسف

صدى البلد  

لبية  لطا ا ة  لحيا ا ة  ـــر ئ دا نظمت 
واالندماج المهني في جامعة القديس 
يوسف البطولة العالمية للمناظرة 
الفرنكوفونية بالتعاون مع النادي 
اللبناني للمناظرة. شارك في البطولة 
طــالب من اوروبــا وافريقيا والعالم 
العربي وتأهل الى النهائيات متبارون 
بلجيكية  و نسية  فر ت  معا جا مــن 

ولبنانية.
تألفت لجنة التحكيم من ماتيو 
ماستراتشي ممثل االتحاد الفرنسي 
للمناظرة، وسيما ماتي ممثلة مكتب 

الشرق األوسط في الوكالة الجامعية 
ديب  ــو  ب ا وفيفي   ، نكوفونية للفر
الصحافية في جريدة األوريـــان لو 
جــور، وماتيو فيغر ممثل السفارة 
ــا قــصــار مديرة  ــي ن الفرنسية، ودا
التسويق والتواصل في فرنَسبنك. 
ترأس اللجنة رئيس مجلس شورى 
الدولة ورئيس اتحاد جمعيات قدامى 
لقاضي  ا لقديس يوسف  ا جامعة 

شكري صادر.

«بدل الذهاب الى السالح 

والعنف، من الرائع التوجه 

نحو الكلمة البليغة. فالله 

نفسه هو الكلمة»

افتتحت المباراة النهائية بكلمة 
ألحد منظمي المناظرة ايلي زيادة 
والحضور،  لمتبارين  با رحــب فيها 
تبعه رئيس جامعة القديس يوسف 
البروفسور سليم دكاش اليسوعي 
الــذي اعتبر ان ”قضية“ المناظرة 
بية  لتر ا ن  أل ” لكثير  ا ــه  ل تعني 
اليسوعية تشدد على البالغة، لذلك ال 
يسعني اال تشجيع المناظرات القيمة 
والمهمة. فبدل الذهاب الى السالح 
والعنف، من الرائع التوجه نحو الكلمة 

البليغة. فالله نفسه هو الكلمة“.
ــارت دانيا قصار  من جهتها أش
إلى ”أن فرنسبنك شريك للمجتمع 
المدني اللبناني لذلك ”قررنا دعم 
هذه البطولة ألن التربية هي مهمة 
سامية نتشاركها مع هذه الجامعة 
العريقة. بالتربية فقط نتعلم معنى 
الحوار واحترام اآلراء المختلفة ومزايا 
التسامح“. وأضافت قصار :“اعطت 
هذه البطولة اليوم الفرصة لطالب من 

بلدان عديدة لالنفتاح على الثقافة 
العالمية وخاصة الفرنكوفونية“.

وكانت كلمات أيضا لرؤساء النادي 
اللبناني للمناظرة انطوني ابي ديب 
وجـــورج ماكسيم مسلم، تحدثوا 
فيها عن النادي ونشاطاته وأهمية 
 ، فية لثقا ا و ية  لفكر ا ت  جها لموا ا
كما أشــاروا الى مزايا الفرنكوفونية 
والموقع الخاص الذي تحتله المناظرة 

في إطارها.
من ثم شــرح ايلي زيــادة قواعد 
المناظرة، حيث سيتواجه فريقان واحد 
يمثل الحكومة سيدافع عن مشروع 
إقامة دولة فيديرالية والثاني يمثل 
المعارضة التي ستتصدى بالحجة 
لهذا المشروع. بعد ان شرح المتبارون 
وجهات نظرهم ودافعوا عنها لمدة 
فوز  لتحكيم  ا لجنة  علنت  ا  ، عة سا
فالنتان كير واليسا دكاش، كما حصل 
مهدي بن حنين على جائزة أفضل 

خطيب.
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