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 بيان صحفي

 المهرجان الثقافي في جامعة القّديس يوسف

 ينطلق بنسخته الثالثة  ة""درج اليسوعيّ  

ة"  في حرم االبتكار والرياضة في جامعة القد يس يوسف، طلقت النسخة الثالثة من المهرجان الثقافي "درج اليسوعي  أ  : 7102ايار  72بيروت، في 
ة وهو من تنظيم دائرة ة والفني  ة والثقافي  ار( ويقد م مجموعة من النشاطات الرياضي  ي  أ 62الى  62ام )من ي  أالمهرجان على ثالثة  طريق الشام. يمتد  

 .بنك بيبلوسوبرعاية وزارة الثقافة و  ،في الجامعة ة واالندماج المهني  الحياة الطالبي  

رئيس جامعة القد يس يوسف  شكر في كلمته االفتتاحية ة للمهرجانيمي  التنظة وعضو اللجنة االقتصادي  ة العلوم الطالب في كلي   عبدو يونس
( وشركاء ساسياأل الراعيوخاصة بنك بيبلوس ) مولينق هذا المشروع"، والمتطوعين والم  البروفسور سليم دك اش اليسوعي "الذي لواله لما كان تحق  

ات كلي  الطالب نحن  وجمعنا مميزة اا وقاتأن نعيش أتاح لنا إذ أهذا اللقاء الرائع بالحيوية والرؤية وخاصة باألمل، يتسم  " :قائالا خرين. وتابع آ
هذا الحرم الذي سيشهد على هذا  أروقةا، كما في فينا جميعا  أثرها الرائعة ستترك التجربة الغني   هذه“أن: مؤكداا مختلفة". وختم يونس المناطق الو 

 القادمة".ألجيال لاإلرث 

ا فريق الدائرة من جهته شكر  ، السيد فؤاد مارون،ة واالندماج المهني  الجامعة ومدير دائرة الحياة الطالبي   مين سر  أ نسة غلوريا عبدو "اآلمخص صا
على  ، وقد عملوا وسمير شلهوبرشا مارديني ال سي ما ة للتدريب االجتماعي المدرسة اللبناني   ومتمرني   ،المختلفة عمل اللجانونس قت شرفت أالتي 

أن "درج ". كما اعتبر مارون الذين عملوا كخلي ة نحل طوعينتب المي مئات الطال  أالجنود المجهولين  وأيضاا الكثير،  وهعطأو المشروع إنجاح 
ب ألنهم مصدر ال بالعمل مع الطال   اجد سرورا أ .اإلبداعبقناعة كاملة ضيف أن أستطيع أ" ،لفن والثقافة والرياضةاليسوعي ة" هو فعالية مرصودة ل

الكامن لدى كل واحد منهم. هذا التبادل هو الذي يغني الحياة  االبتكاركما تمنى مارون على الطالب ان يفع لوا  ينضب لالبتكار واإلبداع".
 الستقبالة واالندماج المهني مستعدة الطالبي   ب اخيرا ان دائرة الحياةر مارون الطال  نسى". وذك  ال ت  ذكرى ة ويجعل من اإلقامة في الجامعة الطالبي  

رشاد وتشجيع كل المبادرات في هذا اإلطار".      وا 

سليم دك اش اليسوعي أعرب من جهته عن سعادته "اوالا ألن المهرجان هو برعاية الوزير روني عريجي  يس جامعة القد يس يوسف البروفسوررئ
 مجلة الطال ب  ة في لبنان. ثانياا انا سعيد بمناسبة صدورة الثقافي  يطبع ببصمته حالياا السياسوالذي قدامى جامعتنا األم،  ينتمي الىالذي 
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  Campus-J ،سبوعي ة، ولما ال يومي ة. وثالثاا ألن "درج اليسوعي ة" يستمر ويتجدد ويعطي صورة جميلة عن الجامعة، التي أتنمى أن تصبح ون
             ة شابة وديناميكي ة".  تعشق تاريخها لكنها ليست بمتحف، بل جامع

من اجل إنجاح هذا للسنة الثالثة على التوالي يتشاركون مواهبهم ويعطون من وقتهم شكر وزير الثقافة روني عريجي الطال ب الذين "من جهته، 
 ا وبالرغم من كل الصعوبات وقال:عاما  031في لبنان منذ  "جمعية رفاق يسوع"شار الى الدور األكاديمي األساسي الذي لعبته أالحدث". من ثم 

ا خيرا أبها". وتوقف الفكري واألخالقي لطال   االرتقاءبسعيها الى سة تتميز همية ان يكونوا منتمين الى مؤس  أمام طالبنا لكي يعوا أد على ذلك شد  أ"
 بتكارعبر االهذا هو المعنى الذي أعطيتموه للدرج " :ا الى الطال بوتابع متوجها  ،م نحو المعرفة األسمى"والتقد   االرتقاءيعني " وهوعند رمزية الدرج 

ا رمزية الدرج تذك ر ألسف، مع البنان الفخور بهويته التعددية.  اعتمادكم النهج اإلنساني ونهجو واإلنتاج  هل والسريع، الذي بالسقوط والدمار السأيضا
شف لكم معنى حياتكم مون المهرجان. غير انه يكنتم تنظ  أهو صعب وبطيء. لقد اختبرتم ذلك و فناء ما البأالفراغ والخراب.  غيرال يترك وراءه 
 ن ارتقاء هذا الدرج وانتم تحاولون البناء واالبتكار". آلعلى الدرجات. عليكم اأويرفعكم الى 

% من مساحة لبنان. 101116 ال  إن "شجر األرز لم يعد يغطي أبنك بيبلوس فقد شددت على  مجموعة في مديرية اإلعالمما ندى طويل مديرة أ
ب جامعة القد يس يوسف ن بنك بيبلوس فخور برؤية طال  إاستعادة الرمز الوطني للبنان. جل أك ونضع حدا لهذا التدهور من يجب علينا ان نتحر  

يمانهم بلبنان إب عن ر الطال  ة" يعب  ن "درج اليسوعي  م 6102سنة نسخة لكموضوع  ”RememberCedar#“متأثرين بهذا النداء. عبر اختيارهم 
 والمواهب الموجودة فيه وهم يساهمون بحماية شجرة األرز". 

حياه نادي أ اموسيقي   حفالا الحاضر تابع الجمهور و  ،جوائزهم من بنك بيبلوس ”Artists of the year“م الفائزون بمسابقة تسل  في ختام السهرة، 
 الموسيقى في جامعة القد يس يوسف. 

 -انتهى-

 :لمزيد من المعلومات   

 روجيه حّداد أو ساندرين صبّاغ
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