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ّ
ّ
دكاش استقبل الوزيرة الفرنسية فاليري بيكريس
صدى البلد

ّ
القديس
استقبل رئيس جامعة ّ
يوسف البروفسور سليم دكاش
فاليري بيكريس الوزيرة السابقة
والرئيسة الحالية لمجلس منطقة
“إيل دو فرانس” ،في ّ
مقر رئاسة
الجامعة –طريق الشام ،وذلك في
إطار جولة رسمية التقت خاللها
رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس
ً
وعددا
الحكومة والبطريرك الماروني
من الفاعليات.

عالقات تاريخية
شـــارك فــي الــلــقــاء السفير
الفرنسي في لبنان برونو فوشيه
ونــواب رئيس الجامعة وأعضاء
المجلس االســتــراتــيــجـ ّ
ـي وعــدد
ّ
من المديرين وطــال ب الدكتوراه
والباحثين .وكــان استهل اللقاء
بجولة على مختبرات الجامعة ومراكز
األبــحــاث فيها ال ّ
سيما في حرم
االبتكار والرياضة ،بعدها التقى
المشاركون حــول مائدة الغداء
فــي “التلييه” (مطعم األعمال
التطبيقية للجامعة) ،حيث كانت
كلمة لرئيس الجامعة ّ
رحب فيها
بالضيفة العزيزة وبالسفير الجديد
وقال:
“سـ ّ
لست بحاجة الى
ـي،
ـ
ـدت
ـ
ـي
ّ
االسترسال في التكلم عن العالقات
ّ
ّ
ّ
والثقافية
األكاديمية
التاريخية
واالجتماعية التي تربط بين جامعة

لقطة جامعة يتوسطها دكاش وبيكريس

ّ
القد يس يوسف وفرنسا .تاريخ
ّ
ّ
الفرنكفونية هو الذي يوحدنا وقد
وضعنا هذا التاريخ الرائع ً
معا ،منذ
ّ
ّ
الطب
التأسيس المشترك لكلية ّ َ
والصيدلة في العام  ،1883وكليتي
الحقوق والهندسة في العام ً1913
في جامعتنا .وما ّ
يوحدنا أيضا هو
تلك العالقات المتينة التي تربط
بين الجامعة وجامعات ليون Lyon
ّ
فرنسية
التي كانت تمنح شهادات
ّ
القد يس يوسف
لطالب جامعة
ّ
حتى العام .”1975
وأضــاف“ :اليوم ،باإلضافة إلى
ّ
المميزة مع السفارة
روابط الشراكة
ا لفر ّ
نسية و ا لمعهد ا لفر نسيّ
ّ
ونوعية العالقات بين األشخاص،
ّ
أكثر من  400بعثة سنوية من

USJ

ّ
الفرنسيين يأتون عندنا
المعلمين ّ
كخبراء ومحفزين على المعرفة
و 400أستاذ من جامعتنا يذهبون
إلى فرنسا للقيام بنشاطات في
التعليم والبحوث واكتساب الموارد
الالزمة .اإلشــراف المشترك على
والشهادات المشتركة
الدكتوراه
ُ
مــتــعـ ّـد دة وال تحصى )...( .في
ّ
لمستقبلية  ،نبغي أ ن
ر ؤ يتنا ا
ً
ّ
نبقى ً
باللغة الفرنسية
ا
ناطق
ا
قطب
ً
ًّ
ًّ
وهاما يدعم
(فرانكوفونيا) ناشطا
ّ
االجتماعية
الفرنكوفونية
الثقافة
ٌ
ّ
ٌ
ّ
اللبنانية التي عززها تقليد طويل
واالبتكار”.
من اإلنتاج ّ
وتوقف دكــاش على الشراكة
ا لمميز ة بين جا معة ا ّ
لقد يس
يوسف ومنطقة “إيل-دو-فرانس”

فــقــال “ :لــدى جامعة ّ
القد يس
يوسف شراكة ّ
ّ
المؤسسات
مميزة مع
ّالمتواجدة َّفي “ايل دو فرانس”:
إت ّ
فاقيات موقعة وهي فاعلة مع 16
أو  17جامعة في “ايل دو فرانس”
ومع حوالى خمسة عشر من خمسين
معهد كبير من “ايل دو فرانس”
( ّ )...وبالنظر إلى مشروعكم الذي
يتمثل في أن تجعلوا “ايــل دو
فرانس” ً
قطبا دولـ ًّـيــا في الحياة
ّ
العلمي األساسيّ
ّ
الجامعية والبحث
ّ
استعداد،
والبحث العملي ،نحن على
ّ
بحثية َّ
كجامعة ّ
ومزودة بـ 360معلم
ً
أكثر من  60مختبر ا ،أن
باحث في ّ
نسير أكثر باتجاه الشراكة والتعاون
مع منطقة “ايل دو فرانس”.

ينفح فيه الروح

ّ
وختم دكـــاش كالمه بالقول:
“أشـ ّ
ـــد د على الــعــالقــة الطويلة
ّ
والمذهلة التي تربطنا وأرحب بها،
ّ
أكر ر كلمات الترحيب لألشخاص
المتواجدين بيننا ،في هذا البلد
ّ
حد تعبير الرئيس
لبنان ،وهو على ٌ
ٌ
شارل حلو“ ،شامخ  ،منتصب على
ّ
الشرقي من حوض البحر
الساحل
ّ
المتوسط القديم ،وهو
األبيض
المكان الذي ينفخ فيه الروح ،وهو
ملتقى الثقافات”.
أما الوزيرة السابقة ّ
فردت بكلمة
شكرت فيها الجامعة ورئيسها ّعلى
حسن االستقبال والضيافة ومؤكدة
سعيها إلى تعزيز هذه العالقة
التاريخية.

صدى البلد

