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»الي�سوعّية« تطلق �سعارها اجلديد

 يف ع�ساء ا�ست�ساف الأ�سدقاء وال�سركاء
أطــلــق رئــيــس جــامــعــة القّديس 
البروفسور  بـــيـــروت  فـــي  يــوســف 
الشعار  الــيــســوعــي  دكــــّاش  سليم 
وذلك  للجامعة،  اجلــديــد  املــرســوم 
فـــي حــفــل عــشــاء أقــيــم فـــي حديقة 

حرم العلوم الطبّية، طريق الشام، 
بحضور حشد من اصدقاء اجلامعة 
وشــركــائــهــا وفـــريـــق عــمــل دائــــرة 
املنشورات واالتصاالت الذي ابتكر 
الهوية البصرّية اجلديدة للجامعة.

الشعار اجلديد للجامعة

في بداية احلفل، ألقى البروفسور 
سليم دكــّاش كلمة شّدد فيها على أن 
اجلامعة أرادت االحتفال مع الشركاء 
استمرارّية  هاجس  يحملون  »الذين 
جــامــعــة الــقــّديــس يــوســف ومتّيزها 
كجماعة كبيرة وعريقة«. قائاًل: »من 
غّيرنا  أّننا  إلينا  بالنسبة  الــواضــح 
الــشــعــار ولــكــن مــن أجـــل أن نعكس 
كان  أفضل هوّيتنا وروحــنــا.  بشكٍل 
أهمّية،  أكــثــر  شيًئا  ننتج  أن  علينا 
وبفضل فريٍق بكامله، وبفضل تشاور 
الفاعلني  النطاق مع مختلف  واســع 
املهتّمني بهذا املشروع، استطاع هذا 

الشعار أن يبصر النور«. 
وأضــــــاف: »أتــــوّقــــف فــقــط عند 
رســـم الــشــجــرة وجــذعــهــا املرتسم 
ـــذي رأى فيه  ــع وال فــي داخـــل املــربَّ
البعض دعامة، مع العلم أّن جذع 
دعامة.  يصبح  أن  ميكن  الشجرة 
النباتات  ذات  شـــجـــرة  اخــتــرنــا 
من  إّنها  الشعار.  لرسم  املتعّرشة 
عندنا، وهي موجودة بالفعل،. على 
الــرغــم مــن الــقــذائــف الــتــي سقطت 
احلديقة  احتفظت  أرجــائــهــا،  فــي 
ووفًقا  بحيوّيتها...  وأشــجــارهــا 
اليسوعّيون  قــام  تاريخّي،  لتقليٍد 
بزرع احلديقة وأشجارها األربعني 
وذلــك خالل العام 1900 على وجه 
الــتــقــريــب... زرعـــوا هــذه األشجار 
أيًضا إشــارة إلــى العمل التربوّي 
والــتــنــشــئــة الــَذيــن يــقــومــون بهما 
مــن أجــل شــبــاٍب ينمو فــي احلكمة 

والعلم والقيم«.
تـــزامـــن االحـــتـــفـــال مـــع إصــــدار 
اجلامعة  لكتاب  اجلامعة  رئــاســة 
 L’USJ( 2016 في نسخته احلديثة
 ،)Portrait d’une Univresité
أمــا املــوقــع اإللــكــتــرونــي فــي حّلته 
اجلديدة فقد أصبح ذا تأقلم تلقائي 
الوسائط  مختلف  مــع  متجانس 
ــة مـــن هـــواتـــف ذكّية  ــّي ــرون ــت ــك اإلل
وأجهزة لوحّية وغيرها. وبحسب 
السيدة ألني داغر بشير التي توّلت 
التحديث، فــإن املــوقــع حافظ على 
األساسّية  ومفاتيحه  محتوياته 
ـــة جديدة  ـــتـــي ظـــهـــرت فــــي حـــّل ال

ومحدثة.


