
 
3124شباط  23  

! إطلبوا العلم ولو فً الثمانٌن   
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النهار  -روزٌت فاضل   

عاماً( حّبه للدراسة فً "جامعة الكبار" فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت وبشغف كبٌر، مشٌراً  01لم ٌخِف عصام ٌقطٌن) 
 لتشغٌل العقل مجدداً لـ"النهار" الى أنها فرصة مهمة 

بعد عمله الطوٌل فً التجارة، شعر ٌقطٌن بأن الوقت حان لٌتابع عن كثب ما عجز عنه فً المراحل السابقة. فرغم سّنه،  "
زاد ولعه بالموسٌقى العربٌة من خالل محاضرة تناولت أمجاد األغانً التً غناها ولحنها الموسٌقار محمد عبد الوهاب مثالً، 

قرة األوبراوعبر محاضرة أخرى كّرمت عبا . 
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بإختصار، الشرط الوحٌد لإلنتساب إلى الجامعة هو أن ٌكون طالب العلم من الذٌن بلغوا الخمسٌن وما فوق. واألهم، أن ٌكون 
لدٌه شغف إكتشاف ثقافة جدٌدة أو حتى تطوٌر معلوماته فً الموسٌقى والتراث وعلم اإلجتماع والسٌاسة والدٌن واإلقتصاد 

 .والصحة والكومبٌوتر

ٌّة أرادت بعد إنطالقتها الرسمٌة عام  أن تكون  3101ولفتت منسقة البرنامج ماٌا أبً شاهٌن الى أن الجامعة هً مؤسسة تثقٌف
 .مركزاً ٌشجع فٌه المتقدمون فً السن على التعلّم والبقاء فً حال ذهنٌة وجسدٌة نشٌطة

دوالراً للفصل الواحد من دون أن ٌترّتب على  091ى الـالالفت أٌضاً، وفقاً ألبً شاهٌن، أن رسم اإلنتساب رمزي وال ٌتعد
 ."الطالب الخضوع إلى إمتحانات أو ما شابه ، ألن الهدف فً النهاٌة هو الثقافة وزٌادة المعرفة

الطالب" تطوعوا مجاناً إلعطاء "وشددت على دور الهٌئة التعلٌمٌة التً تضّم مجموعة من الشباب و األساتذة من جٌل 
ٌّة لهم داخل لبنان وخارجه، ونركز على تفعٌل النشاطات اإلجتماعٌة. نصّر فً المعلومات" . وقالت:" ننظم أٌضاً رحالت تثقٌف

 ."النادي الخاص بالرواٌة العربٌة على دعوة روائٌٌن لبنانٌٌن للقائهم، وهذا أمر فً غاٌة األهمٌة

ٌّة تتضّمن برنامج الدراسة عاماً( أن ترسل إد 99بدورها، تنتظرالسٌدة لٌلى زكا علم الدٌن)  ارة الجامعة إلٌها رسالة إلكترون
آذار المقبل 0للفصل الثانً الذي ٌبدأ التسجٌل فٌه فً  . 

أخٌراً، تثبت هذه الجامعة أن العلم ال ٌعرف األعمار فرغم كل األعوام التً ٌحملها،ٌبقى حرٌصاً على "حمل" خبرة إضافٌة 
الجدٌدة للحٌاة العصرٌةتؤهله أن ٌتعاطى مع المتطلبات  . 

 

Article link: http://www.annahar.com/article/12943 ثمانٌن!-فً-ولو-علم-اطلبوا-   

 

Additional pictures used in the article: 

 

 

 

http://www.annahar.com/article/12943-اطلبوا-علم-ولو-في-ثمانين!

