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لن يكون »الكالسيكو« الذي سيجمع 
أساطير نادَيي برشلونة وريال مدريد 

على ملعب مدينة كميل شمعون 
 اهتمام 

ّ
الرياضية في 28 الجاري محط

اللبنانيين فقط، بل يستقطب عشاق 
المستديرة في الدول المجاورة، 

 بعد كشف النادي الكاتالوني 
ً
خصوصا

عن االسماء المشاركة في المباراة 

ب الجمهور لمعرفة هوية الالعبين 
ّ
وترق

الذين سيرتدون قميص النادي 
الملكي.

في العراق، ما ان تّم االعالن عن اللقاء 
المنتظر، حتى بدأ السؤال عن البطاقات 
ومراكز البيع الُمخصصة لها، بحسب ما 
مة للمباراة.

ّ
أكدت شركة »LMS« الُمنظ

وقد عرضت شركتان مختصتان نحو 

6000 بطاقة في السوق العراقية ضمن 
رزمة تتضمن بطاقة الطائرة ذهابا وايابا 
من بغداد الى بيروت اضافة الى بطاقة 
المبارة واالقامة لمدة ستة ايام وخمس 

لياٍل في الفندق مع برنامج سياحي 
كامل لمدة ثالثة ايام.

تستمر عملية بيع التذاكر حتى الثامن 
عشر من الجاري.

 

أوغاسبيان: الكوتا واجب وليست خياًراعويس مكّرًما بوسام إسبانّي برتبة كوماندور

صدى البلد  

عويس بعد نيله الوسام    
الوزير جان أوغاسبيان

غّصت قاعة حرم الُعلوم اإلنسانّية 
في جامعة القّديس يوسف في بيروت 
يمّية  د كا أ و سّية  سيا ت  بشخصّيا
لبنانّية وإسبانّية، حضرت للمشاركة 
في احتفال تقليد البروفسور هنري 
عويس وسام االستحقاق المدنّي من 
دته 

ّ
رتبة كوماندور من ملك إسبانيا، قل

إياه السفيرة ميالغروس فيرناندو، 
بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري 
ممثاًل بداود الصايغ، والرئيس فؤاد 
ال��س��ن��ي��ورة، ووزي���ر الثقافة ممثاًل 
بالمستشار عيسى زيدان، والسفير 
البابوي غبريالي كاتشيا، والسيدة 
نازك الحريري ممثلة بهدى طّبارة، 
ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
جان فهد، ورئيس جامعة القّديس 
��اش 

ّ
لبروفسور سليم دك ا يوسف 

اليسوعّي ون��ّواب الرئيس والعمداء 
المهتمين  والمديرين، وحشد من 

وأصدقاء المكّرم وعائلته. 

البدايات
الموسيقى اإلسبانّية  على وق��ع 
 

ّ
المطّعمة بالنفحات العربّية استهل
الحفل بعرض فيلم وثائقي استعاد 
والدة العالقة المميزة بين كلّية اللغات 
والبروفسور عويس من جهة، ومدرسة 
طليطلة وجامعة كاستيا ال منشا في 
إسبانيا من جهة ثانية، وتاريخ العالقة 
مع السفراء اإلسبان األربعة الذين 
 منهم أثره 

ّ
مّروا في بيروت، وترك كل

الخاص وإضافته في بناء هذه العالقة. 
 
ً
متوجهة ندو  نا فير تحّدثت  ثم 
بالشكر إلى جامعة القّديس يوسف 

وإلى المكّرم لحّبه وتفانيه في سبيل 
اللغة ال سّيما العربّية واإلسبانّية على 
حّد سواء، مثنية على نشاطه ونشاط 
فريقه المتفاني والداعم لألساتذة 
اإلسبان الذين يدّرسون اللغة العربية. 
وقرأت نص شهادة الوسام، وقلّدت 

عويس الوسام. 

عالقة مميزة
ف 

ّ
من جهته ألقى عويس كلمة توق

فيها على تاريخ العالقة بين الجامعة 
والسفارة اإلسبانّية في بيروت، ثم 
تفاصيل إبالغه بنيل الوسام وختمها 
بتحية وجدانية جاء فيها: “ أجول 
حتى هذا اليوم بين القصور وطواحين 
الهواء وتمأل ايامي طبقاتها بغرفها 
ت  ده���ا ر و بخها  مطا و تها  مكتبا و
االستقبال فيها. ولكم أحزنني صديق 
العمر ذلك القماش األحمر الذي حضن 
كرسي مكتبي يعلن أنه سينسحب أو 

يعتزل، كذلك سجادة قاعة االنتظار 
توّد بدورها أن تستقيل. ومنذ اليسير 
من الوقت صارت أي��ادي الطواحين 
تدور بطيئة ملّوحة كأّنها على وداع، 
ا لم تعد ترغب في الدوران، 

ً
وهي أيض

أو هي لم تعد قادرة عليه! 
وأضاف: “تدريًجا انزلقت قصوري 
وطواحيني أو كادت الى النسيان... 
وأنا حزمت حقائبي، وسرجت خيولي 
وأبقيت - ول��و على رح��ي��ل-األب��واب 
والنوافذ مشّرعة، وعدت وكأّنني أنفخ 
الريح وأتمتم النسيم أو أسكن في بالد 
قصورها من أحالم وخيال وطواحينها 
تطحن الهواء وينتابك شعور بأّنك 
في إسبانيا على سفر وأنت لم تبرح 

مكانك”.
وفي الختام أهدى عويس وسامه 
إلى “طفل ُوِلَد منذ أربع سنوات وأربعة 
أشهر” هي كلّية اللغات الغالية جًدا 

على قلبه”.
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