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مناطق

«رودز فور اليف» ّ
ع�شاء بعنوان «من �أجل ثقافة الإنقاذ في لبنان»
تنظم
ً

قا�سم� :سيبقى هناك �ضحايا ينبغي االهتمام بهم كي ال يتح ّولوا �إلى �شهداء
أقامت جمعية «رودز فور اليف»
في فندق «فينيسيا» مأدبة عشاء
تحت عنوان «من أجل ثقافة اإلنقاذ
في لبنان» ،بحضور وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،والدكتور
بهيج عربيد ممثالً وزير الصحة وائل
أبو فاعور ،والوزراء السابقين عدنان
القصار وموريس صحناوي وزياد
بارود ووليد الداعوق ،ورئيسة بعثة
االتحاد االوروبي لدى لبنان آنجيلينا
إيخهورست،وعدد من الشخصيات.
وب��ع��دم��ا أل��ق��ى ال��م��ش��ن��وق كلمة
ن ّوه فيها بنشاطات الجمعية ،ألقى
عربيد كلمة اعتبر فيها أن فاعلية
النظام الصحي تقاس بمجموعة
مؤشرات تعكس التقدم في مجاالت
نمو السوق الصحي وتوافر الخدمات
وتوزيعها بشكل جيد على المناطق،
والنجاحات المحققة ف��ي مجاالت
الرعاية الصحية والوقاية والتي أدّت
إلى خفض معدالت المرض والوفيات
عند االط��ف��ال والسيدات والحوامل
�س��ن األم���ل في
أث��ن��اء ال����والدة وت��ح� ّ
الحياة عند ال��والدة ونوعية الحياة
التي نعيش.
ورأى أن «رودز فور اليف» تتميز
بأنها اع��ت��م��دت ف��ي عملها مقاربة
للتعاطي مع االصابات البالغة التي
تهدّد حياة المصاب نتيجة حادث
س��ي��ر ،وه���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تحسين
نوعية الخدمات المقدمة للمصابين
ف��ي م��وق��ع االص���اب���ة وف���ي أق��س��ام
الطوارئ في المستشفيات .وأكد أن
وزارة الصحة تلتقي مع الجمعية
على أهمية التدخل الطبي السريع
في موقع ال��ح��ادث إلنقاذ المصاب
والحفاظ على حياته.
وت��ح��دث األم��ي��ن ال��ع��ام للصليب
األح��م��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي ج����ورج ك� ّت��ان��ة
ف��ك��ش��ف أن إح���ص���اءات الصليب
مطردا ً
األحمر اللبناني تبيّن ارتفاعا ً ّ
في مهماته ،مشيرا ً إلى أن حوادث
ال��ص��دم��ات ال��ح��ادة traumatic
 injuriesالتي تتسبب بخطر على
الحياة ومضاعفات وإعاقات جسدية
دائمة ،تشكل نحو  30في المئة من
هذه المهمات .وأعلن أن عدد حوادث
السير ف��ي ال��رب��ع األول م��ن السنة
الجارية بلغ  4236ح��ادث �اً ،وعدد
اإلصابات  ،5438وعدد القتلى 75
قتيالً.
أم���ا رئ��ي��س��ة «رودز ف���ور الي��ف»
زينة قاسم فقالت« :عندما بدأنا
الدورة األولى من برنامج «»ATLS
(البرنامج التخصصي المع ّد ألطباء
والمخصص لعالج ذوي
ال��ط��وارئ
ّ
اإلصابات البليغة) عام  ،2011كنا
نعرف أن الفرق سيكون كبيراً ،أي

الفرق بين الحياة وال��م��وت ،وبين
الساعة الزمنية والساعة الدهبية،
وبين الفشل والنجاح في إنقاذ ذوي
األصابات البليغة .وك ّنا نعرف أيضا ً
أن برنامج « »PHTLSالمم ّول من
مجموعة البنك اللبناني للتجارة ـ
فرنسبنك سيحدث فرقا ً كبيرا ً مع فرق
اإلسعاف وسيغير نحو  70في المئة
م��ن ط��رق نقل المصابين ووسائل
إس��ع��اف��ه��م ،وت��وق��ع��ن��ا أن برنامج
«( »ATCNالبرنامج التخصصي
المع ّد لقطاع التمريض والمخصص
ل��ع�لاج ذوي اإلص��اب��ات البليغة)
الذي خ ّرجنا الدفعة األولى منه قبل
أق��ل من شهر ،بمساهمة كريمة من
األستاذ سمير حنا ،سيس ّرع اإلنقاذ
ويفعّ ل العالج في غ��رف الطوارئ.
وأضافت ك ّنا نعرف أهمية كل هذه
البرامج نظريا ً ولكننا لم نكن نعرف
ما ستكون عليه النتيجة عملياً ،وهي
أن حياة الناس على المحك ،أي إما
أن يعود المصاب إل��ى أوالده بعد
تعرضه للحادث أو ال يعود ،وإما أن
يعود ولد إلى أهله بعد حادث أو ال
يعود ،وإما أن ترجع أ ّم أو أخت أو أخ
أو صديق أو حتى غريب عند أهلهم أو
ال يرجعون».
وشدّدت على أن حياة الناس تبقى
أغلى من كل م��ال الدنيا .وتابعت:
«اكتشفنا أن مجتمعنا ال ي��زال حيا ً
ويتمتع بالوعي ،وقد محضنا دعمه
ألن��ه أدرك أن ك��ل أف���راده م��ه �دّدون
ومع ّرضون في أيّ لحظة للموت أو
اإلع��اق��ة ،وإننا مهما فعلنا لتعزيز
ال��س�لام��ة ال��م��روري��ة ،سيبقى ثمة
ضحايا وينبغي تاليا ً االهتمام بهم
كي ال يتحولوا إلى شهداء».
وإذ اشارت إلى أن أبو فاعور وعد
بتغيير النمط السائد وتطويره،

قاسم تلقي كلمتها
وكشفت أن المشنوق وع��د أيضا ً
بالبدء بتطبيق تدريجي لقانون
السير ال��ج��دي��د ،أوض��ح��ت أن عدد
المتدربين على ال��ب��رام��ج الثالثة
سيصبح مع نهاية السنة الجارية
أكثر م��ن  200طبيب ط���وارئ ومن
 190مسعفا ً من الصليب األحمر ومن
 50ممرضا ً وممرضة.
ودع��ت قاسم ك � ّل المستشفيات
ّ
تتخطى حساسيات المناطق
إلى أن
وال���ط���وائ���ف وال���م���ذاه���ب وال��ل��غ��ة
وال��م��دارس الطبية ،ألن لغة اإلنقاذ
واحدة ،والحفاظ على الحياة ليس له
منطقة وال طائفة وال مذهب وال لغة وال
مدرسة طبية.
وختمت قائلة« :رودز ف��ور اليف
ولدت بعد خسارة كبيرة لكنها حققت
ربحا ً كبيرا ً هو االنتصار على الموت
الذي يمكن تفاديه وهذا بالتحديد ما
يجعلنا نحارب من أجل الحياة».
وك��ان��ت كلمة ل��رئ��ي��س برنامج
« »ATLSف��ي لبنان رئ��ي��س قسم
جراحة الطوارئ والعناية الفائقة

للجراحة ف��ي مستشفى الجامعة
األميركية الدكتور جورج أبي سعد
الذي ذ ّكر بأن مشوار التدريب على
العناية بالمصاب بدأ عام  2010مع
التصميم على تدريب كل من يعنى
بالمصاب على منهج موحد ،أثبت
فاعليته في إنقاذ المريض من الموت
أوال وم��ن اإلعاقة الدائمة والموقتة
ثانياً.
وأض����اف :ك��ان��ت أول ال��م��راح��ل
وأصعبها تدريب الدفعة األولى من
األطباء ،الجراحين ،وأطباء الطوارئ
ع��ل��ى منهج « «»ATLSوت��خ � ّرج
األطباء والمدربون الجدد من مبدأ
تدريب المدربين لتأمين استمرارية
هذا المنهج ونشره ،و ُنظمت  14دورة
من هذا البرنامج .وتخ ّرج  16طبيبا ً
م��ن مستشفيات ع��دة منتشرة في
مناطق عدة في لبنان .وحتى اليوم،
حصل أكثر من  220طبيبا ً على هذه
الشهادة المعترف بها عالميا ً في أكثر
من  60دولة».
وأشار إلى أن وحدات التدريب هذه

طالبته بالدَّ ين فقتلها!

عُ ثر أمس على جثة امرأة سورية تدعى أمل عبد
الكريم معاز( ،مواليد عام  ،)1967موضوعة داخل
كيس ،وه��ي شبه ع��اري��ة ،داخ��ل شقة في محلة
سد البوشرية ـ «سنتر بامبوك» ـ شارع مار تقال.
واستدل على الجثة بفعل الرائحة الكريهة التي
انبعثت منها.
وب��ع��د الكشف االول���ي ال���ذي أج���راه الطبيب
الشرعي ،أشار إلى أن المرأة قتلت قبل عشرة أيام
على األقل .وطلب نقل جثتها إلى مستشفى بعبدا
الحكومي للكشف عليها ومعرفة كيفية حصول
الوفاة ،فيما سيصار إلى تعقيم المنزل للسماح
للمحققين واالدلة الجنائية لمعاينة المنزل ومعرفة
المالبسات بنا ًء على إشارة القضاء المختص.
والحقاً ،تمكنت شعبة المعلومات في قوى األمن
الداخلي من توقيف قاتل أمل ،ويدعى «محمد ن.
ح ،».واعترف بقتلها بعدما طالبته بـ 450دوالرا ً
دينا ً لها عليه.

ُوجد العنصر في قوى اﻷمن شادي شحود مقتوال ً
في بستان ذويه في بلدة القاع في البقاع الشمالي،
ووج���د مسدسه إل��ى جانبه م��ا ي��رج��ح فرضية
االنتحار.

ق�ضى �صدم ًا

توفي المواطن غ��ازي الجمال( ،مواليد عام
 ،)1941في مستشفى الجامعة االميركية في
بيروت ،متأثرا ً بجروحه التي أصيب بها صباح
أم��س بعدما صدمته سيارة من ن��وع «تويوتا»
في منطقة ساقية الجنزير ،وف ّر السائق إلى جهة
مجهولة.

حريق في خلدة

شب حريق أمس في منطقة خلدة ـ شارع هارون
ّ
الرشيد ،ـ بناية االندلس ،نتيجة اشتعال مولد

رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
ممثالً بمستشاره خليل السيقلي ،احتفال جمعية «أنا
أقرأ» ،احتفاء بعيدها العشرين ،الذي أحيته أمس تحت
شعار «قارىء مستق ّل ...تلميذ مستم ّر» ،وذلك بالتعاون
مع بلدية جبيل ـ بيبلوس في المركز الثقافي التابع
للبلدية ،بحضور وزير االعالم رمزي جريج ممثالً بمدير
مكتب الوكالة الوطنية لالعالم في جبيل ميشال كرم ،وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ممثالً برئيسة قسم
الشؤون االجتماعية في قضاء جبيل جورجيت صالح،
مديرة المركز التربوي للبحوث واالنماء الدكتورة ليلى
فياض ،رئيس بلدية جبيل زياد الحواط ،المنسقة العامة
لجمعية «أنا أقرأ» ريما مسلّم ،آنا ماريا الوريني ممثلة
منظمة اليونيسف ،نائب رئيس بلدية جبيل أيوب برق،
سيمون بوغسن مولير ممثالً وفد االغاثة واالنعاش في
االتحاد األوروبي في لبنان ،ابراهيم عبدو الخوري ممثالً
نقيب الصحافة محمد البعلبكي ،وحشد من المهتمين.
وألقى برق كلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية من ّوها ً
بنشاطها في تعليم األطفال .وأكد أن جبيل مدينة الحرف
والثقافة وه��ي مسؤولة ع��ن إرث الثقافة واألبجدية
الفينيقية التي أنطلقت من المدينة.
ولفت إلى أنه بوجود الوسائل التكنولوجية ،أصبحت
القراءة سهلة أمام الجيل الصاعد ،وأنه بجهود وتعاون
الجمعيات وباالستفادة من األمور التكنولوجية نستطيع
أن نط ّور المعلومات والثقافة لدى األطفال.
ولفتت مسلّم بدورها إلى أن جمعية «إق��رأ» تطورت
فأصبحت «أنا أقرأ»« ،أنا أقرأ أف ّكر أرسم أكتب أميّز أربط
أفسر استمتع أحلل أتأمل أحلم
استنتج أؤ ّلف أتذكر أتنبّأ ّ
أشعر باالمان ،أنا قارئ مستقل أنا تلميذ مستم ّر» ،وقالت:
«هذا تماما ً ما نعمل للوصول إليه في الجمعية ،ونريده
الطفال المدرسة الرسمية االبتدائية ولكل طفل في طريقه
إلى المدرسة الرسمية».
وأض��اف��ت« :ه��ذه المهمة من مسؤولية كل المجتمع
ونؤمن أننا بالتعاون والمثابرة وبدعم أولياء األمور نتمكن
من زيادة عدد االطفال الذين بإمكانهم االستمرار في التعلم
والمساهمة في بناء مجتمع أفضل في لبنان».

وأك��دت الوري��ن��ي أن التربية والتعليم ليسا وسيلة
ترفيهية فقط بل ضرورة وحق أساسي ألي طفل في أي
مكان ،والحصول على هذا الحق ال ينبغي أن يقتصر على
ذوي الدخل أو الفئة االجتماعية المرتاحة مادياً ،فالتعليم
ليس فقط حقا ً بل هو أيضا ً السبيل إلنقاذ حياة االوالد
والمحافظة على استمراريتهم.
وش��دّدت على تقديم كل جهد وكل الوسائل الممكنة
لتخفيف بعض االعباء الحقيقية التي تواجه التعليم في
لبنان بحيث يمكن لالطفال أن يطمحوا للمستقبل بعزم
وتصميم.
وأكدت فياض في كلمتها أنّ المدرسة الرسمية يجب أن
تكون خيارا ً ال حاجة مادية لذوي الدخل المحدود ،وأنه ما
يزال هناك أشخاص يؤمنون بأن خشبة الخالص في البلد
تكمن في التربية والتربويين.
ونقل السيقلي تحيات الوزير بو صعب إلى الحضور
وتقديره الجمعية على دوره��ا التربوي الذي هو واجب
وطني وإنساني بامتياز ،يعني الناس جميعاً ،معتبرا ً
أن شعار «أن��ا أق��رأ» أسمى وأعمق شعار يحمله إنسان
ويعمل به ،خصوصا ً التلميذ في مراحل التعليم االبتدائية
الكتساب المعرفة وتنمية قدراته.
وأثنى على ما تقوم به الجمعية خالل عطلة الصيف
من تنمية قدرات الطفل والمعلّمة خدمة للتربية والتعليم
ودعما ً للمدرسة الرسمية االبتدائية ،مؤ ّكدا ً أن أبواب وزارة
التربية والتعليم العالي مفتوحة لهذه الجمعية للتعاون
في خدمة التعليم عموما ً والرسمي خصوصاً.
وأكدت صالح اهتمام ال��وزارة باالنسان من النواحي
االجتماعية الصحية والتربوية وذلك من خالل اعتمادها
سياسة اجتماعية منتشرة في كافة المناطق اللبنانية،
وتمارس هذه السياسة إما مباشرة أو بواسطة الدوائر
واالقسام ومراكز الخدمات االنمائية والعقود المشتركة
مع الجمعيات االهلية ،إضافة إلى مؤسسات الرعاية
االجتماعية وتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق مع
مخيمات العمل التطوعي التي تقيمها الوزارة سنوياً.
وكانت كلمة لمولير شدد فيها على أهمية القراءة في
بناء إنسان متكامل.

للكهرباء في م��رأب المبنى ،ما أدّى إل��ى انفجار
سيارتين وتض ّرر السيارات المركونة في المرأب،
إضافة إلى احتراق الطابق االول وتض ّرر المبنى،
من دون تسجيل أيّ إصابات في االرواح .وعمل
عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق.

مداهمات

داهمت دورية تابعة ألمن الدولة ،يرافقها رئيس
دائرة التفتيش الصيدلي بالوكالة الدكتور نجيب
أبو عرم ،محالً لبيع الدخان والتبغ والتنباك في
منطقة كفرشالن في الضنية ،وأوق��ف��ت صاحبه
المدعو علي محمد زين رضوان بعد العثور داخل
المحل على أدوية مه ّربة وم��ز ّورة وغير قانونية.
وصادرت الدورية االدوية المذكورة وأقفلت المحل.
كما داهمت قوة من مديرية جبل لبنان االقليمية
ف��ي أم��ن ال��دول��ة ،ب��م��ؤازرة م��ن مصلحة حماية
المستهلك ،معمل «م ».لاللبان واالجبان في محلة
الدكوانة ـ المدينة الصناعية ،وتمكنت من ضبط
كمية من المواد الفاسدة التي تستخدم في صناعة
االلبان واالجبان.
وأوقف مكتب أمن الدولة في راشيا ثالثة سوريين
هم« :م .م« ،».أ .م« ،».ز .أ ،».بتهمة قيامهم بتزوير
بطاقات هوية سورية بغية تسهيل عبور السوريين
إلى لبنان.

ت�سمم في �شبعا
ّ

نقل عناصر الصليب االحمر اللبناني في بلدة
شبعا ـ قضاء حاصبيا إلى مستشفى مرجعيون
الحكومي للمعالجة ،عائلة من النازحين السوريين
مؤلفة من ثالثة أشخاص ،بعد إصابتهم بالتسمم
في تلك بلدة من ج�� ّراء تناولهم لحوما ً فاسدة،
وحالتهم ال تدعو للقلق.

مروجي مخدّ رات
توقيف ّ

حريق خلدة

المتحدثون في االحتفال

اّ
طلب من «الأميركية» يفوزون في م�سابقة م�شاريع تجديدية

�أخبار �أمنية
دركي مقتول في القاع
ّ

أو «TRAUMA TRAINING
 ،»UNITالتي كانت فكرة وحلماً،
حققت ال��ه��دف األول واألس��اس��ي،
المتمثل ف��ي ج��ع��ل ك��ل م��ن يعنى
بالمصاب ،منذ اللحظة األولى وحتى
العالج النهائي في غرفة العمليات أو
العناية الفائقة ،مد ّربا ً للتعامل مع
شتى أنواع اإلصابات في الحوادث
كافة ،مع شهادة عالمية من مرجع
عالمي مبنية على منهج موحد أثبتت
فاعليته بعد سنين م��ن األب��ح��اث
والتجربة وتقييم للنتائج قياسا ً مع
أرفع المراكز الطبية شأنا ً وتجهيزاً.
وت���ح���دّث أي��ض��ا ً رئ��ي��س الكلية
األميركية للج ّراحين (المنطقة )17
ورئ��ي��س لجنة اإلص��اب��ات البليغة
لمنطقة ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال
أفريقيا ال��دك��ت��ور س��ع��ود التركي،
ف��أش��ار إل��ى أن العالم يخسر نحو
مليون و 240أل��ف شخص سنويا ً
من ج ّراء اإلصابات البليغة ،الفتا ً إلى
أن منطقة الشرق األوس��ط هي التي
تستقطب العدد األكبر من الضحايا،
إذ أن ح���وادث السير المميتة في
الشرق األوسط تبلغ ثالثة أضعاف
ال��م��ع�دّالت العالمية .وإذ الح��ظ أن
اإلصابات البليغة غالبا ً ما تصيب
الشباب فيترك فقدانهم حزنا ً وحدادا ً
ط��وي��ل��ي األم���د وم���أس���اة وإع��اق��ات
ش ّتى .وشدّد على إمكان تفادي هذه
اإلص��اب��ات تماما ً كما يمكن تفادي
األوبئة.
ووص���ف ه��ذه األرق����ام المخيفة
بأنها ليست سوى ق ّمة جبل الجليد،
خصوصا ً أن ثمة نقصا ً في المعلومات
الدقيقة وفي أرقام اإلصابات البليغة
من بيانات إدارات دول المنطقة.
وأض����اف« :نستطيع أن نفعل
الكثير على مستوى الوقاية والكثير
أيضا ً على مستوى تحسين الرعاية
وال��ع�لاج ل��ذوي اإلص��اب��ات البليغة
ويجب أن يكون هذا ضمن أولوياتنا
القصوى .وقد برهنت األح��داث أنه
يمكن تفادي الموت غير الضروري
بشكل ملحوظ إذا اعتمدنا تدريب
المعنيين ف��ي القطاع الطبّي على
برامج تتو ّزع على عدّة إختصاصات
ومستويات».
وقال« :كان من ّ
حظ برامج العناية
هذه في لبنان أن تشبك األي��دي مع
جمعية رودز ف��ور الي��ف ،خصوصا ً
مع السيدة زينة قاسم األ ّم المتفانية
واالستثنائية التي ح ّولت المأساة
إل��ى حركة وطنية وال��خ��س��ارة إلى
�ي فألهمت المجتمع
انتصار وط��ن� ّ
الدولي وض ّمته إلى قضيتها».
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توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات
المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام
أشخاص بترويج المخدرات في محلة الضاحية
الجنوبية.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات المكثفة ،تمكن
عناصر المكتب المذكور بتاريخ في محلة المعمورة
من توقيف المر ّوجين« :ع .ع( ».مواليد عام )1985
وشقيقه «ح .ع( ».مواليد عام  ،)1986لبنانيان.
وخ�لال مداهمة منزلهما الكائن في محلة حي
السلَم وتفتيشه ،عُ ثر في داخله على كمية من
حشيشة الكيف زن��ة /11.100/كلغ .موضبة
ضمن أكياس من النايلون ،و 46غراما ً من مادة
الكوكايين موضبة في مظاريف صغيرة معدّة
للبيع.
بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بترويج
المخدرات ،كما تبين أنهما مطلوبان إلى القضاء
بموجب ع���دّة م��ذك��رات وأح��ك��ام عدلية بجرائم
مخدرات وأسلحة وتهديد ومخالفة أنظمة إدارية.
كما أوق��ف المكتب المذكور بالتاريخ والمكان
المذكورين ،المدعو« :ح .ج( ».مواليد عام ،1957
لبناني) بجرم تعاطي المخدرات .والتحقيق جا ٍر
بإشراف القضاء المختص.

فاز التطبيق اإللكتروني «بالنيتوس  »Planitousالذي يسهّل تنظيم
الرحالت ،والذي يستعمل على أجهزة «إندرويد» و«آي أو إس» ،بالجائزة
األولى وقيمتها  15ألف دوالر ،في مسابقة مركز «دروزة» الطالبية األولى
في كلّية سليمان العليان في الجامعة األميركية في بيروت ،ألفضل األفكار
التجديدية والناشطة في قطاع األعمال.
اخترع جهاز «بالنيتوس» الطالبان كريم فرن وغاي ضاهر ،المتخ ّرجان
حديثا ً م��ع بكالوريوس م��ن دائ���رة هندسة الكمبيوتر واالت��ص��االت في
الجامعة.
ومنحت الجائزة الثانية وقيمتها خمسة آالف دوالر ،لخدمة االتصال

المستمر بين الطبيب والمريض ،وهي من اختراع ديانا أبو ضاهر وسابين
قاروط ومي طحيلي وهن طالبات ماجيستر في ادارة األعمال.
وقال مدير مركز «سميح دروزة» للتجديد في االدارة وري��ادة األعمال
الدكتور بيجان أزاد« :إن المركز تلقى  108مقترحات مشاريع للمسابقة
واختارت لجنة الحكم منها  16مقترحاً ،وصل ستة منها فقط إلى المرحلة
النهائية» .شاكرا ً عائلة دروزة على دعمها السخي.
ومن المشاريع التي بلغت المراحل النهائية ،أجهزة تؤمن التواصل بين
شركات التأمين وخبراء حوادث السير ،وترشد إلى شاحنات القطر ،وخاتم
ّ
يبث معلومات شخصية عن حامله ،ومقياس لتل ّوث الهواء.

معر�ض ف ّني لمتخ ّرجي «»LAU
ّ
نظم مكتب ع�لاق��ات المتخ ّرجين
في «الجامعة اللبنانية ـ األميركية
 ،»LAUبالتعاون مع كلية التصميم
والعمارة في الجامعة ،معرضا ً فنيا ً
بعنوان« :تحوالت» ،في قاعة الشيخ
زايد في حرم الجامعة في بيروت.
حضر االفتتاح ،عميد كلية العمارة
والتصميم الدكتور إيلي حداد ،ورئيسة
قسم التصميم الغرافيكي الدكتورة
ياسمين ط��ع��ان ،والمدير التنفيذي
لمكتب عالقات المتخ ّرجين عبد الله
الخال ،والمديرة المساعدة غادة ماجد،
إضافة إلى أساتذة الكلية والمتخ ّرجين
العارضين وبعض المهتمين.
ب��داي��ة ،كلمة ترحيبية م��ن ماجد
ال��ت��ي تحدثت ِب��اس��م مكتب عالقات
ال��م��ت��خ � ّرج��ي��ن ،ش���ارح���ة ال��م��راح��ل
التحضيرية لهذا المعرض ،شاكرة كل
من ساهم في إنجاحه .واعتبرت أن
المتخ ّرجين هم فخر برنامج التصميم

الغرافيكي والجامعة.
وقالت« :نحن ال نعلّم فقط تطوير
ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة والتصميم
والطباعة ،ب��ل التصميم التفكيري،

ول���ه���ذا ال��س��ب��ب ت��وج��ه ال��ك��ث��ي��ر من
متخ ّرجينا للعمل في تصميم اإلعالنات
وال��م��ف��روش��ات ،وال��ت��غ��ل��ي��ف وال��ف��ن
المعماري والموضة».

وحيّا إيلي ح��داد القسم المشرف
وجميع الذين عملوا على إنجاح هذا
المعرض ،مسلّطا ً الضوء على أهمية
البرنامج في «.»LAU
وأع���رب رئيس الجامعة الدكتور
ج��وزف جبرا الموجود في الواليات
ال��م��ت��ح��دة ع��ن اع���ت���زازه بمتخ ّرجي
« ،»LAUم��س��ت��وح��ي �ا ً م���ن ش��ع��ار
المعرض أن التغيير يقود إلى الكثير من
االحتماالت ،ويفتح الكثير من اآلفاق،
وهذا ما توفره « »LAUلمتخ ّرجيها.
إشارة إلى أن المعرض يشمل أعماال ً
فنية ألكثر من ثالثين متخ ّرجاً ،البعض
منهم تخ ّرج من كلية بيروت الجامعية،
قبل أن تصبح الجامعة اللبنانية
األميركية ،ومنهم من تخرج بشهادة
تصميم اإلع�ل�ان���ات ،قبل أن تتطور
لتصبح اليوم ،برنامج بكالوريوس
تصميم غرافيكي يمتد ألربع سنوات.

