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شاموسي سنتهابحضور افتتحت للكل" "الجامعة
اإلنسانية" "الثقافة ي

ّ
لتلق طالب ٥٠٠ انتساب ع

ّ
توق

لــلــكــل" تــحــولــت أروقـــــة "الــجــامــعــة
(UNIVERSITE POUR TOUS
يــوســف الـــقـــديـــس الــتــابــعــة لــجــامــعــة
جــمــعــت تــحــت اكـــاديـــمـــيـــة لــلــثــقــافــة
جناحهامجموعاتكبيرةمنالمثقفين
العهد لــيــجــددوا والــمــثــقــفــات جــــاؤوا
الثقافية حــصــصــهــا فـــي ويــتــســجــلــوا 
تــتــســع لــــم الـــنـــظـــريـــة والــتــطــبــيــقــيــة.
المبنى للطالب في القاعة الرئيسية
والتعرف بعضهم للقاء جــاؤوا الذين
وقصد االحتفال جديد الجامعة. على
الــجــمــهــوريــة بـــاكـــرًا مــســتــشــار رئــيــس
الدكتور خليل لشؤون الفرنكوفونية
مجمل على مكوكية بجولة وقام كرم
عــرضــوا الـــذيـــن الــكــتــاب الــلــبــنــانــيــيــن
الــمــطــالــعــة. عــلــى للمدمنين  كتبهم 
الـــزمـــيـــلـــة عــــنــــد الـــــمـــــدخـــــل جـــلـــســـت
فريدا لوجور" "لوريان في الصحافية
 CONTER"" كــتــابــهــا لــتــوقــع دبـــانـــة 
الرسام  جانبها والى  COMPTINES
بتجسيد اهتم الذي بغدادي كزافيه
والكتاب دبانة. كتبتها التي السطور
قصص مــجــمــوعــة كــمــا قـــال بـــغـــدادي
كل  وتبدأ عامًا ٨ الــى ١٥ من خاصة
خيال لتوسع االبــجــديــة بحرف قصة 
داخل المعرض ان والالفت  الصغار.
كتب مجموعة بعرض تميز الجامعة
جاد حاتم التي القت اعجاب لألديب

كثيرين.
لـ"الجامعة المضافة القيمة هي ما
المدير يحمل الــســنــة؟ هـــذه لــلــكــل" 
الــكــتــيــب بــــجــــانــــي جـــــيـــــرار  االداري 
انها ويــقــول لنا الــصــادر عــن الجامعة
حتى او مــا لغة لتعليم تــؤســس "لــم 
عــلــى الــكــمــان، العــطــاء حــصــص عـــزف
على يرتكز شمولي بهدف نعمل بل
الثقافة ال بل االنسانية الثقافة نشر

لــلــكــل" ان تــجــربــتــهــا فـــي "الـــجـــامـــعـــة
مستوى على الحفاظ  فــي  تساعدها
متابعة على والقدرة الثقافة في راق
الــتــي الـــحـــصـــة كــــل جـــديـــد جــذبــتــهــا
االدب عـــن بــجــانــي" اعــطــاهــا "مــســيــو
من كــل اهمية واكتشفت الفرنسي
ورومـــان بــروســت مــارســيــل الكاتبين 
االســبــانــيــة غــــــاري. واعـــتـــبـــرت خـــاطـــر
االسبانية اللغة واســتــاذة  الجنسية
وفــي حــالــيــًا فــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة
العام حتى  االسباني الثقافي المركز
عــالــم  هـــي لــلــكــل الــجــامــعــة  ١٩٩٨ ان 
علم اكــتــشــاف تحب فــي ذاتـــه. وهــي
على كثب من عبره وتعرفت االديــان
من المتحدرة الديانات بعض جــذور
ال عملية امرأة خاطر السيدة الشرق.
الوقت تمضية لنافي كماقالت ترغب
الثقافة وتعشق المجدي غير بالكالم
والءها تجددبستاني بدورها والحياة.
اعوام ستة منذ يتجدد الذي للجامعة
اكـــتـــشـــاف فــــي وهـــــي تــــرغــــب كـــثـــيـــرًا
للمطالعة شغفها عن فضالً االديــان
الــــهــــواء" "ظـــــل وتــــقــــرأ حـــالـــيـــًا كـــتـــاب
زافـــون. كــارلــوس للكاتب االســبــانــي
االنتساب ليشمل طموحها ويتوسع
حصص التاريخ وغيرها. بستاني الى
اللبنانية المرأة تدعو الكالم القليلة
لمواصلة الفرصة بــهــذه  التعلق الــى 
الـــذي عـــن الـــــدالل الــتــعــلــم واالبـــتـــعـــاد

شخصيتها. يطبع
الثقافي المستشار الحقًا وانضم
أورلــــيــــان فــــي الــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة
عانى بعدما االحتفال الى لوشوفاليه
التي الخانقة السير زحمة من األمرين
عمومًا ومحيط االشرفية امس عرفتها

خصوصًا. يوسف القديس جامعة
فاضل روزيت

الجامعة مهمات وحـــدد الــمــعــاصــرة".
المستمر التعليم نهج تتبنى بأنها
المدرسة مقاعد عند يتوقف ال الذي
الجميع الــى فرصًا وتقدم الجامعة او
مهارات النقد وصقل لتعزيز المعرفة
الدراسية الحصص ان واوضح البناء".
االقتصاد، الفلسفة، اآلداب، تشمل
واضيفت والمعاصر.  القديم التاريخ 
حصص عن الميتولوجيا، السنة هذه
البيئة، التغذية،  السياحة،  السينما، 
ويتكامل وســـواهـــا. حــقــوق االنــســان
خاصة مشاغل مــع الــنــظــري البرنامج 
وتعطى واليوغا. والموزاييك للرسم
والعربية الفرنسية باللغتين الــمــواد
الـــلـــغـــة "عــــلــــمــــًا بــــأنــــنــــا نــــوفــــر تـــعـــلـــيـــم
ألن المعلوماتية" وبرامج االنكليزية
متطلبات مواكبة في يرغبون طالبنا
بمن تنحصر العمرية والفئة العصر.
االعمار تشمل التقاعدبل سن في هم
من لــكــل مــفــتــوحــة كــافــة. فــالــجــامــعــة
ونتوقع معرفته،  توسيع فــي  يــرغــب
منهم  هذه السنة طالبًا ٥٢٠ انتساب

اليها. القدامى المنتسبين من ٢٧٠

بجاني" مسيو "عند
لــلــكــل" "الـــجـــامـــعـــة رواد  يــخــتــصــر 
بالقول: انتسابهم اسباب شــرح في 
بجاني". جيرار مسيو عند الى "تأتي
الــجــمــيــع حـــفـــاوة اســتــقــبــالــه تـــجـــذب
والجمهور للمعرفة. طلبًا اكثر للبقاء
يضم كــان يتكوكب الـــذي المثقف
الــنــســاء مـــن بــعــض الـــرجـــال وأكــثــريــة
الــخــمــســيــن. بـــمـــعـــدل عـــمـــري يـــنـــاهـــز
بالبساطة "التلميذات" مالمح اتسمت
باستثناء مجموعة والجدية والثقافة.
بالسيليكون. واخرت ضئيلة، تتميز
القديس جامعة رئيس السير زحمة
الــذي شــامــوســي يــوســف األب ريــنــه
قال لكنه للمناسبة، كلمة يلق لــم
النطالقة فرح جدًا أنه  باقتضاب  لنا
الــجــامــعــة. تــطــور الــســنــة ويـــأمـــل فـــي
ناشطتان طالبتان "النهار" والتقت
توري ال دو كــروز ماريا  الجامعة: في
قالت خاطر  بستاني. ومـــارت خــاطــر،

الزميلة كتاب من نسخة يتسلم األب شاموسي  يوسف القديس جامعة رئيس
(مروان عساف) للكل".   لـ"الجامعة افتتاح السنة الدراسية خالل دبانة


