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الي�سوعية ــــ �صيدا ُتطلق «خمي�س الثقافة»

�صيدا ــــــ «امل�ستقبل»

�أطلقت اجلامعة الي�سوعية  -فرع اجلنوب برعاية م�ؤ�س�سة وبنك عودة
«خمي�س ال�ث�ق��اف��ة – ج��ام�ع��ة ل�ل�ك��ل» وال ��ذي يت�ضمن ال�ع��دي��د م��ن الأن�شطة
وال �ع��رو���ض ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة
ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة جل�م�ي��ع الأع � �م� ��ار ،ت�ق��ام
م� ��� �س ��اء ك� ��ل خ �م �ي ����س ومت� �ت ��د ع�ل��ى
م��دى �أ��س��اب�ي��ع ح�ت��ى �شهر ني�سان
م��ن ال �ع��ام امل �ق �ب��ل .واف�ت�ت�ح��ت ه��ذه
ال �ع��رو���ض يف م ��ؤ� �س �� �س��ة ع� ��ودة يف
�� �ص� �ي ��دا ال� �ق ��دمي ��ة ب �ن �� �ش��اط ث �ق��ايف
بعنوان «تفكري وفل�سفة» حا�ضر
فيه الدكتور رمي��ون �أ�سمر وح�ضره
ح �� �ش��د م ��ن ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال�ب�ل��دي��ة
والأه� � �ل� � �ي � ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وك� � � ��ان يف
ا�ستقبالهم م��دي��رة م�ؤ�س�سة ع��ودة
ال�سيدة كري�ستيان ع��ودة وم��دي��رة
ف��رع اجلامعة الي�سوعية يف �صيدا
واجلنوب الدكتورة دينا �صيداين.
واف�ت�ت��ح ال�ن���ش��اط بكلمة ترحيب
م��ن ��ص�ي��داين ع��ر��ض��ت فيها لفكرة
«ج ��ام� �ع ��ة ل �ل �ك��ل» ال� �ت ��ي �أط �ل �ق �ت �ه��ا
الي�سوعية على �صعيد لبنان وهي
] �صيداين تتحدث يف افتتاح الن�شاط

�أن تكون اجلامعة �أكرث انفتاح ًا على املجتمع وتفاع ًال معه يف ق�ضايا تهمه،
وال �ه��دف م��ن �إط�ل�اق «خمي�س الثقافة» ج�ن��وب� ًا ب ��أن ت�ك��ون الثقافة متاحة
للجميع ،وم��ا حققه على م��دى ال�سنوات املا�ضية م��ن ا�ستقطاب للعديد

م��ن املهتمني باملوا�ضيع التي ت�ضمنها وال��ذي يعرب عنه ال�ي��وم ان�ضمام
املزيد من امل�شاركني من مناطق �صيدا وحميطها ،الفتة �إىل �أن اجلامعة
تطمح لأن تو�سع هذه امل�شاركة �إىل كل مناطق اجلنوب .وقالت :الهدف هو
«دميوقراطية الثقافة» و�أن تكون الثقافة
يف م �ت �ن��اول ك��ل ال �ن��ا���س ،ل��ذل��ك نحر�ص
ع�ل��ى ت�ق��دمي م��وا��ض�ي��ع ثقافية وترفيهية
تهم النا�س وتدخل يف حياتهم اليومية،
على �شكل حما�ضرات ولقاءات و�أن�شطة
ي�ت�خ�ل�ل�ه��ا ن �ق��ا���ش ،وح��ر� �ص �ن��ا ه ��ذا ال �ع��ام
على ت�ن��وع ه��ذه امل��وا��ض�ي��ع م��ن الفل�سفة
والتفكري� ،إىل االعتناء باجل�سم والغذاء
ال�صحي �إىل الو�ساطة يف ح��ل النزاعات
وغ �ي��ره � ��ا م � ��ن ال � �ع � �ن� ��اوي� ��ن ال � �ت� ��ي مي �ك��ن
ان ت �� �ش �ك��ل م �� �س��اح��ة م �� �ش�ترك��ة ل �ل �ح��وار
والتفاعل .وتقام هذه الأن�شطة م�ساء كل
خمي�س من ال�ساعة � 5إىل  7م�ساء ً وحتى
�شهر ني�سان م��ن ال�ع��ام  .2019وختمت
بتوجيه ال�شكر �إىل راع �ي��ي ه��ذا احل��دث
الثقايف م�ؤ�س�سة عودة وبنك عودة.
ث��م حت ��دث امل�ح��ا��ض��ر ال��دك �ت��ور رمي��ون
�أ� � �س � �م� ��ر م� � �ت� � �ن � ��او ًال م� ��و� � �ض� ��وع «ال� �ت� �ف� �ك�ي�ر
والفل�سفة» والعالقة بينهما ،حيث كان
(ر�أفت نعيم)
حوار بينه وبني امل�شاركني.

