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»الي�شوعّية« تفتتح قاعة ومكتبة �شابا زريق ّ

وتعقد موؤمترًا �شحفيًا حول واقع التمري�ض

املفتي الشعار، اجلمّيل، زريق، نهرا، والبروفسور دكاش يقّصون شريط االفتتاح

فــي حتصيل شهادتي  يــرغــبــون 
املاجيستر والدكتوراه.

رئــيــس اجلامعة  ألــقــى  بعدها 
ــــــاش  الــــبــــروفــــســــور ســـلـــيـــم دّك
الــيــســوعــّي كلمة قـــال فــيــهــا: »إن 
التي  وهــي  اليسوعّية،  اجلامعة 
عملت ومــا زالـــت تعمل مــن أجل 
بيانا  الفصحى  العربية  إعـــالء 
وبــالغــة ومــعــنــى، فــإنــهــا تفتخر 
بأن تستقبل هذه القاعة، » قاعة 
مؤكدا   ،« الثقافية  زريـــق  ســابــا 
إلــى حتسني  تــهــدف  »الثقافة  أن 
املهارات الفردية لإلنسان ال سيما 
من خالل التعليم والتربية وكذلك 
إلى حتقيق قدر واف من التنمية 
 .« لإلنسان  والــروحــّيــة  العلمّية 
ـــدور اآلبــــاء اليسوعيني  وذّكــــر ب

جتاه اآلداب العربّية.

ــبــادل الــبــروفــســور دّكاش   وت
ــــدروع، وقــامــوا بقص  ـــق ال وزري
الشريط التقليدي وجالوا داخل 

القاعة.
كلّية  نّظمت  ثانية  جهة  مــن   
جامعة  فــي  التمريضّية  الُعلوم 
القّديس يوسف مؤمتًرا صحافًيا 
بعنوان »واقـــع وحتــّديــات مهنة 
ــتــمــريــض فـــي لـــبـــنـــان«، جرى  ال
ـــرز الدراسات  خــاللــه عـــرض ألب
الـــعـــلـــمـــّيـــة حـــــول واقــــــع مهنة 
كلّية  عميدة  قّدمتها  التمريض 
جامعة  فــي  التمريضّية  العلوم 
البروفسورة  يــوســف  الــقــّديــس 

رميا ساسني قازان.
أبــرز ما ورد في هــذا العرض 
عــن واقــــع مــهــنــة الــتــمــريــض في 
لبنان هو أن اجلسم التمريضي 

يـــعـــانـــي مـــــن نـــقـــص فـــــي عـــدد 
املــــمــــرضــــات واملــــمــــرضــــني في 
تزايد  بــني  اخلــلــل  نتيجة  لبنان 
الكفؤين  املمرضني  على  الطلب 
واملؤّسسات  املستشفيات  فــي 
واالستقرار  جهة،  من  الصّحّية 
فــي عـــدد املــمــرضــني اخلّريجني 
مــن اجلــامــعــات مــن جهة أخرى. 
العلمّية  ـــدراســـات  ال متــحــورت 
ـــع مهنة  الــتــي أقــيــمــت حـــول واق
الــتــمــريــض حـــول مــســائــل عّدة 
والضغط  اإلحــــبــــاط  أبــــرزهــــا: 
الـــنـــفـــســـّي؛ نــــّيــــة املــــمــــّرضــــات 
واملمّرضني بترك العمل أو البقاء 
معّدل  عملهم؛  فــي  واالســتــمــرار 
ــعــمــل؛ معنى  ـــرضـــى؛ بــيــئــة ال ال
الّذاتّية  والصورة  عندهم  العمل 

للممرض/ة. 

في  اجلامعّية  الـــدروس  مركز 
القّديس  جلامعة  التابع  الشمال 
والهيئة  ـــروت  ـــي ب ـــي  ف يـــوســـف 
ــــ«مـــؤّســـســـة شاعر  ل اإلداريـــــــــة 
الفيحاء سابا زريق الثقافية« كانا 
على موعد مع حدث ثقافي جمع 
وفعاليات  الكلمة  أهل  من  نخبة 
العربّية،  اللغة  ومحّبي  املنطقة 
ومكتبة  »قاعة  افتتاح  في  وذلــك 
)احلفيد(  زريــــق  قــيــصــر  ســابــا 
الثقافّية«، بحضور  ندى ميقاتي 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس  ممثلة 
ــر العمل  سامي رضــا ممثاًل وزي
ــائــب نضال  ــن مــحــمــد كـــّبـــارة، ال
طعمة، النائبني السابقني ناجي 
معوض،  ــيــصــر  وق الــبــســتــانــي 
الشيخ  والشمال  مفتي طرابلس 
الــدكــتــور مالك الــشــعــار، محافظ 
الــشــمــال الــقــاضــي رمـــزي نهرا، 
ــة في  ــتــربــوّي رئــيــســة املــنــطــقــة ال

الشمال نهال احلاماتي.
ـــقـــت مـــديـــرة مـــركـــز الشمال  وأل
الــدكــتــورة فــاديــا علم اجلمّيل كلمة 
أشــــارت فيها إلـــى أن »قــاعــة سابا 
ــة« »تضج  ــي ــاف ــق ــث قــيــصــر زريـــــق ال
باحلياة، تتنفس كلمات بلغتنا األم.

ــطــالــب فادي  ــقــى ال بــعــدهــا أل
وحتّدث  ــطــاّلب  ال كلمة  ميقاتي 
العربّية،  اللغة  أهمية  عن  فيها 
منّوها بالشاعر زريق. كما حتّدث 
عن دور جامعة القّديس يوسف 

في نشر الثقافة واملعرفة.
للحفيد  كـــلـــمـــة  ــــت  ــــان ك ثـــــم 
الدكتور سابا قيصر زريــق عّدد 
فــيــهــا أهـــــداف املــؤســســة وهي: 
العربّية،  ــة  ــّي األدب الثقافة  نشر 
على  والباحثني  الكتاب  تشجيع 
العربّية،  باللغة  نتاجهم  نشر 
واحملاضرات  الــلــقــاءات  تنظيم 
والندوات األدبّية والثقافّية حول 
العربّية  باللغة  تتعلق  مواضيع 
وثقافتها..... وأمل بافتتاح فرع 
يكون  الشمال،  في  اآلداب  لكلّية 
مــحــصــوًرا فقط بــالــطــاّلب الذين 




