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دّكا�س يف ا�ستقبال الوزيرة الفرن�سّية بيكري�س:

يف روؤيتنا امل�ستقبلّية �سنبقى قطبًا ناطقًا بالفرن�سّية
اســتــقــبــل رئــيــس جــامــعــة القّديس 
يوسف البروفسور سليم دّكاش فاليري 
والرئيسة  السابقة  الــوزيــرة  بيكريس 
احلالية ملنطقة »إيــل دو فــرانــس«، في 
الشام،  طريق   – اجلامعة  رئاسة  مقّر 
ـــك فــي إطـــار جــولــة رســمــيــة التقت  وذل
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  خاللها 
ورئيس احلكومة والبطريرك املاروني 

وعدًدا من الفعاليات. 
 شارك في اللقاء السفير الفرنسي 
فـــي لــبــنــان بـــرونـــو فــوشــيــه ونــــواب 
رئــيــس اجلــامــعــة وأعـــضـــاء املجلس 
االستراتيجّي وعدد من املديرين وطاّلب 
اللقاء  واستهل  والباحثني.  الدكتوراه 
بجولة على مختبرات اجلامعة ومراكز 
األبحاث فيها ال سّيما في حرم االبتكار 
املشاركون  التقى  بعدها  والــريــاضــة، 
حول مائدة الغداء في »التلييه« )مطعم 
حيث  للجامعة(،  التطبيقية  األعــمــال 
كانت كلمة لرئيس اجلامعة رّحب فيها 
اجلديد  وبالسفير  العزيزة  بالضيفة 
الذي  الفرنكفونّية هو  تاريخ   « وقــال: 
ـــد وضــعــنــا هـــذا التاريخ  ــا وق ــدن ــوّح ي
املشترك  التأسيس  منذ  مــًعــا،  الــرائــع 
لكلّية الطّب والصيدلة في العام 1883، 
العام  في  والهندسة  احلقوق  وكّليَتي 

1913 في جامعتنا....«.
ــة إلـــى روابـــط  وأضـــــاف: »بــاإلضــاف
الشراكة املمّيزة مع السفارة الفرنسّية 
العالقات  ونوعّية  الفرنسّي  واملعهد 
بــني األشـــخـــاص، أكــثــر مــن 400 بعثة 

رئيسة منطقة »إيل دو فرانس« بيكريس والوفد املرافق في اليسوعية

سنوّية من املعّلمني الفرنسيني يأتون 
عندنا كخبراء ومحّفزين على املعرفة 
و400 أستاذ من جامعتنا يذهبون إلى 
التعليم  فــي  بنشاطات  للقيام  فرنسا 
الالزمة.  املــوارد  واكتساب  والبحوث 
الدكتوراه  عــلــى  املــشــتــرك  اإلشـــــراف 
ــعــّددة وال  والـــشـــهـــادات املــشــتــركــة مــت
املستقبلّية،  رؤيتنا  في   )...( حُتصى. 
باللغة  نــاطــًقــا  قــطــًبــا  نبقى  أن  نبغي 
ا  ا( ناشًطا وهاًمّ الفرنسّية )فرانكوفونًيّ
يدعم الثقافة الفرنكوفونّية االجتماعية 

اللبنانّية التي عّززها تقليٌد طويٌل من 
اإلنتاج واالبتكار«. 

لــــدى جــامــعــة القّديس  ـــع: »  ـــاب وت
املؤّسسات  مع  ممّيزة  شراكة  يوسف 
ـــرانـــس«:  ـــي »ايـــــل دو ف ـــواجـــدة ف ـــت امل
عة وهي فاعلة مع 16 أو  إّتفاقّيات موَقّ
17 جامعة ومع حوالى خمسة عشر من 
خمسني معهد كبير من »ايل دو فرانس« 
)...( وبــالــنــظــر إلـــى مــشــروعــكــم الذي 
يتمّثل في أن جتعلوا »ايل دو فرانس« 
ـــا فــي احلــيــاة اجلامعّية  ـــًيّ قــطــًبــا دول

والبحث  األســاســّي  العلمّي  والبحث 
العملّي، نحن على استعداد، كجامعة 
بــــ360 معّلما باحثا  دة  بحثّية ومــــزَوّ
في أكثر من 60 مختبًرا، أن نسير أكثر 
باجّتاه الشراكة والتعاون مع منطقة 

»ايل دو فرانس«. 
أمــا الــوزيــرة السابقة فــرّدت بكلمة 
على  ورئيسها  اجلامعة  فيها  شكرت 
ومؤّكدة  والضيافة  االستقبال  حسن 
ســعــيــهــا إلـــــى تـــعـــزيـــز هـــــذه العالقة 

التاريخية.  




