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مناطق
«الأميركية» تمنح نجيب �صعب
جائزة «المتخ ّرج المتم ّيز»

«ديوان �أهل القلم» يك ّرم بديع �أبو جودة:
عمل بجهد كبير للمحافظة على �صورة الوطن

أبو جودة يتسلّم الدرع من المشنوق بحضور األمين

مقدّم الحضور
أق��ام «دي��وان أهل القلم» مهرجانا ً تكريميا ً
للدكتور بديع أبو جودة ،من الر ّواد البيئيين في
لبنان والعالم ،لمناسبة يوم البيئة العالمي،
برعاية وزير البيئة محمد المشنوق ،وذلك في
جامعة الحكمة ـ فرن الشباك ،بحضور وزراء:
االت��ص��االت بطرس ح��رب ،والعمل سجعان
ال��ق��زي ،وال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي ،ممثل وزي��ر
السياحة ميشال فرعون مستشاره اإلعالمي
داني حداد ،الدكتور ربيع الدبس ممثالً رئيس
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان ،لطف الله الحاج ممثالً رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح النائب ميشال عون،
النائبين غسان مخيبر ونبيل نقوال ،رئيس
المركز الكاثوليكي لالعالم األب عبدو أبو كسم
ممثالً البطريريك بشارة بطرس الراعي ،نقيب
الصحافة محمد البعلبكي ،العقيد عبد الله أبو
زيدان ممثالً مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،العقيد فادي الخوجه ممثالً
مدير عام األم��ن العام اللواء عباس ابراهيم،
والمقدم أنور حمية ممثالً مدير عام أمن الدولة
ال��ل��واء ج���ورج ق��رع��ة ،رئ��ي��س بلدية بيروت
الدكتور بالل حمد ،وسفراء وقيادات ورجال
دين وفاعليات.
تحدث عماد شرارة فقال« :اليوم ال نك ّرم رجالً
ّ
بحق طبيب الناس
كباقي الرجال ،بل نك ّرم
والورود والينابيع والغابات والجبال».

ثم عُ رض فيلم وثائقي عن المحتفى به وعن
اليوم البيئي األول الذي دعا إليه أبو جودة عام
 1962في المتن الشمالي.
وق��ال المشنوق« :إذا أردن��ا أن نعطي هذا
العصر ِ
سمة مميزة وعالمة فارقة ،فال ب ّد لنا من
القول إن هذا العصر عصر البيئة .يخطئ من
يظن إن مجرد وجود وزارة البيئة ضمن هيكلية
القطاع العام في دولة ما ،يعني أن بيئتها بألف
خير .يسعدنا أن نجتمع اليوم لتكريم ناشط
بيئي ورائد طليعي وأن نشيد ونثني على المآثر
واالنجازات المميزة التي حققها الدكتور بديع
أبو جودة في مختلف الحقول البيئية.
إن اهتمامكم بإحياء أول يوم بيئي عام 1962
مستبقا ً بعشر سنوات منظمة األمم المتحدة،
خير دليل على جهدكم ال���دؤوب وعطاءاتكم
الخيّرة ورؤياكم المستقبلية في مجال البيئة
والحفاظ عليها».
ث ّم ق �دّم المشنوق للمحتفى به درع وزارة
البيئة.
أ ّما رئيسة الديوان الدكتورة سلوى الخليل
األمين فقالت في كلمتها« :لو قدّر للبنان أن يكون
في المقلب اآلخر من هذا الكون العظيم ،لكان
األول من دون منازع بين دول العالم قاطبة،
فالوطن مقياسه اإلنسان والعقل ،واللبناني هو
هذا اإلنسان المتفاعل دوما ً مع م��دارات العقل
التي م ّكنته عبر العصور من ارتقاء القمم مبدعا ً

ومتفوقا ً أ ّنى ح ّل وارتحل».
وتابعت« :لهذا ،فإن إيماننا بالعقل اللبناني
ما زال قائماً ،فسعينا إلى رصد اإلبداع اللبناني
داخل الوطن كما في عالم االنتشار ،واتخذنا
القرار هذا العام في ديوان أهل القلم ،نظرا ً إلى
صعوبة الوضع األمني في الوطن ،وانسجاما ً
مع مناسبة يوم البيئة العالمي ،تسليط الضوء
على أحد ال��رواد البيئيين في لبنان والعالم،
الدكتور بديع أبو جودة».
ث ّم تحدثت رئيسة «جمعية إنسان للبيئة
والتنمية» ماري تيريز سيف وقالت« :يتزامن
احتفالنا هذا مع اجتماع العالم أجمع ممثالً
ب��وزراء ومندوبين من  158دولة في نيروبي
في أول اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة
نتوجه
لبرنامج األم��م المتحدة للبيئة .لهذا
ّ
بالشكر لديوان أهل القلم ورئيسته الدكتورة
سلوى الخليل األمين لدعوتنا للمشاركة في
هذا المهرجان البيئي إليصال صرخة بيئية
وللمساهمة في شكر الدكتور بديع أبو جودة».
ثم تحدث حمد وق��ال« :نجتمع اليوم في
مناسبة اليوم العالمي للبيئة لتكريم رجل
معطاء في المجاالت كافة ،رجل من لبنان عمل
بجهد كبير يشهد له الجميع على المحافظة على
صورة الوطن لبنان ،لكي تبقى في أجمل حللها
البيئية والتربوية والدينية السمحاء واألدبية
وف��ي مجاالت كثيرة تشهد على اإلص���رار في

(أكرم عبد الخالق)
العطاء والثبات في النظرة اإلنسانية المرتقبة
العالية ،انه الدكتور المربي بديع أبو جودة».
ث ّم ألقى حداد كلمة فرعون وقال« :الدكتور
بديع أبو جودة واحد من الذين حملوا مشعل
ّ
محط
البيئة ،وكان سبّاقا ً قبل أن تصبح البيئة
اهتمام دولي ّ
تنظم من أجلها المؤتمرات والقمم
وتش ّرع لها القوانين ،وقبل أن نسمع جميعا ً
بالسياحة البيئية التي تحظى اليوم باهتمام
كبير من وزارة السياحة التي أطلقت أخيرا ً حملة
لبنان الحياة».
تال ذلك تحية من البطريرك الراعي ألقاها أبو
كسم وحيّا ديوان أهل القلم والمحتفى به وكل
من يهتم بالبيئة في لبنان.
وبعدما تسلّم درعا ً تكريمية من ديوان أهل
القلم ،تحدّث أبو جودة وشكر الجميع الهتمامهم
بتكريمه ،وعبره بتكريم البيئة وقال« :نتتلمذ
على أ ّمنا الطبيعة السمحاء ،فال عصبية فيها
وال صقل سيوف نزرعها قنابل عظاما ً وجماجم
ونصبغها دماً ،وهي تهدينا وردا ً وأريجا ً وأرزا ً
ال ينخره السوس .كوكبنا كما وطننا ،نراه مع
موحدة.
علماء الفضاء من عليائهم :كتلة واحدة ّ
وطننا نحن مسؤولون عنه ك ّل م ّنا مسؤول عن
ح ّريته وعمرانه وسيادته وإعالء المداميك».
وانتهى االحتفال بغرس شجرة أرز في حديقة
جامعة الحكمة بحضور الجميع.

متفرقات
وفود تزور مليتا

استقبل معْ لم مليتا السياحي في إقليم التفاح
وف��ودا ً شعبية واجتماعية ودبلوماسية ،وفي
هذا اإلطار ،زار المعْ لم وفد من جمعية متخ ّرجي
تشيكيا وسلوفاكيا يرافقهم السفير التشيكي في
لبنان سفاتبلوك تشومبا ،والملحق العسكري في
السفارة ،إضافة إلى قنصل تشيكيا في سورية.
وج��ال الوفد في أرج��اء المعْ لم ،مستمعا ً إلى
مفصل من أحد المرشدين السياحيين عن
شرح ّ
واقع مليتا وإنجازات المقاومة أثناء االحتالل
«اإلسرائيلي» للمنطقة.
وزار المعلم أيضا ً وفد من الصيادلة ،إضافة إلى
وفود شعبية من منطقتي الشوف والشويفات،
وزاور من دول أفريقيا.

تكرم ناكوزي
«الجنان» ّ

ك ّرمت جامعة الجنان ،المديرة اإلقليمية
لمكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في
الشرق األوسط سلوى ناكوزي ،وأقامت احتفاال ً
بحضور ممثلين عن وجوه سياسية طرابلسية،
رئيس جامعة القديس يوسف األب البروفسور
سليم دكاش ممثالً بالدكتورة فاديا علم ،نقيب
أطباء األسنان في الشمال رئيسة اتحاد نقابات
المهن الحرة في لبنان الدكتورة راحيل الدويهي،
القاضي نبيل صاري وفاعليات.
وتحدثت ندى السيد عن انضمام الجامعة
إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتعاون
مع المكتب اإلقليمي ،إذ ساهمت الجامعة في
جميع المشاريع الرائدة والخالقة ،بدعم من
المكتب اإلقليمي ،وآخرها ال��دورة التعليمية
الثانية لحقوق اإلنسان التي انعقدت في بيروت
بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق اإلنسان في
ستراسبورغ.
ثم ألقت عميدة كلّية اإلع�لام غ��ادة صبيح
كلمة الجامعة ون ّوهت بعشق ناكوزي لمدينة
طرابلس والتعاون اللبناني الفرنسي التي
ساهمت ف��ي ت��وط��ي��ده ،تلتها أس��ات��ذة اللغة
الفرنسية ريما مولود التي تم ّنت لناكوزي
التوفيق والنجاح والتميز ،متحدّثة عن اندفاعها
وحبّها لطرابلس وجامعة الجنان .ثم عرض
فيلم من إعداد مركز التدريب في الجامعة ،تخلله
مشاهد وكلمات لناكوزي خالل مشاركتها في
أنشطة الجامعة ،إضافة إلى شهادات حية من
أساتذة الجامعة وعمدائها.
ختاماً ،تحدّثت ناكوزي وعبّرت عن حبها
لجامعة ال��ج��ن��ان ،وعالقتها بوطنها لبنان
وسفرها إلى فرنسا ،وعملها لمساعدة اللبنانيين
 الفرنكوفون ،وحبها لمدينة طرابلس ،علىرغم كل ما يحكى عنها ،إال أنها وجدتها مدينة
للسالم والحب والعيش المشترك والتعاون.

ناكوزي مك ّرم ًة في «الجنان»

وتسلّمت درع الجامعة عربون محبة ووفاء.

تزود �سراي �صور
«الكورية» ّ
بنظام الطاقة ال�شم�سية

ز ّودت الوحدة الكورية العاملة ضمن إطار
القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» ،سراي
صور الحكومية بنظام الطاقة الشمسية ،وذلك
بكلفة  84ألف دوالر أميركي.
واف ُتتح المشروع في مبنى السراي بحضور
قائد الوحدة الكورية الكولونيل جونغ هاي إيل
وقائمقام صور محمد جفال ،رئيس اتحاد بلديات
قضاء ص��ور عبد المحسن الحسيني ،رئيس
بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صالح
ص��ب��راوي ،رئيس مركز أم��ن ع��ام ص��ور النقيب
محمد عنيسي وحشد من فاعليات المدينة.
بعد تسلّم النظام ،ألقى جفال كلمة شكر فيها
الوحدة الكورية وما تقوم به من مهام في عملية
حفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار ،إل��ى جانب الوحدات
الدولية المشاركة في «اليونيفيل» ،إضافة إلى
التقديمات والمساعدات لسكان المنطقة الواقعة
ضمن إطار عملها ،وأثنى على العالقة المميزة
التي تربط م��ا بين عناصر وض��ب��اط الوحدة
الكورية وأهالي الجنوب .ث ّم ق�دّم جفال لهاي
إيل درعا ً تقديرية عبارة عن أرزة لبنان وقلعة
بعلبك.

متخرجين
تكريم
ّ
في معهد الفنون

ك ّرمت رابطة متخ ّرجي معهد الفنون الجميلة

من الوفود التي أ ّمت م ْعلم مليتا

دورة خريجي العام  ،1978بحضور الوزير
السابق رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين ،وعميد معهد الفنون الجميلة
الدكتور ج��ان داود ،ونقيب المهندسين خالد
شهاب ،نقيب المهندسين في طرابلس ماريوس
بعيني ،ورئيس رابطة األساتذة المتفرغين في
الجامعة اللبنانية ،وم��دراء فروع معهد الفنون
الجميلة ،وأعضاء الهيئة اإلداري���ة لمتخ ّرجي
معهد الفنون الجميلة ،وممثلي األساتذة ،ورؤساء
األقسام ،وأعضاء هيئات األقسام ،وأساتذة من
المعهد.
وأل��ق��ى داود كلمة ق��ال فيها« :ث��م��ار المعهد
متخ ّرجوه .غاية المعهد متخ ّرجوه .صورة
المعهد م��ت��خ � ّرج��وه.ع��م��ارة ،م��س��رح �اً ،لوحة
وتشكيالً ،تزييناً ،مشهداً ،فيلماً ،إعالنا ً وتواصالً،
متخ ّرج المعهد هو الغاية ألنه صانع الوطن .ألنه
الثورة البيضاء مبدعاً ،ألن به النهوض بالذات
واآلخر».
وت��اب��ع« :أنْ نحمي المعهد يعني أن نعنى
باألساتذة والكفاءآت منهم فنحتفظ ببعضهم ممن
بلغوا سن التقاعد للضرورة األكاديمية وليكونوا
خميرة لألساتذة الشباب يتداولون الهم المعرفي
والخبرة .من هذا المنطلق وإفساحا ً في المجال
أم��ام األساتذة الشباب لتعزيز تحصيل علمي
عال ،عملنا على فتح سنة تخصصية عليا تتيح
لهم حيازة ماستر في الفن وعلوم الفن بما يع ّزز
عالقتهم بالبحث العلمي ،ويفتح األفق البحثية
ويسمح لهم بمتابعة الدكتوراه .وقد تسجل أكثر
من عشرين أستاذا ً لمتابعة هذا الماستر ما يعكس
اهتماما ً علميا ً نع ّول عليه لدى األساتذة الشباب.
كما أننا نع ّد لفتح ماستر متخصص في النقد

(مصطفى الحمود)
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الفني من منطلق حاجة الوطن إلى ناقد ومنشط
وخبير في الفنون (وهذا الماستر سيكون مفتوحا ً
لكل اختصاصات المعهد :المسرح ،السينما،
الفنون اإلعالنية والتواصل البصري ،الفنون
التشكيلية ،الهندسة الداخلية والعمارة).

دورة لـ«جهاد البناء» بقاع ًا

افتتحت جمعية «مؤسسة جهاد البناء
اإلنمائية» ـ مديرية البقاع ،دورة لتحضير
ال��ح��ل��وي��ات الرمضانية ف��ي ب��ل��دة السعيدة
البقاعية ،ضمن م��ش��روع حاضنة األع��م��ال ـ
المعجل ،برعاية
التدريب المهني والحرفي
ّ
اتحاد بلديات الشالل وتمويله ،وبمشاركة 25
متد ّربة.
وحاضرت مسؤولة الملف رج��اء أمهز عن
النظام الداخلي للتدريب المهني والحرفي مع
التأكيد على االلتزام بضوابط ال��دورة ،معلنة
أنّ علي شبشول سيعلّمهن صناعة الحلويات
الرمضانية الشهية .ث � ّم ش��رح ال��م��درب علي
شبشول بشكل عام مضمون الدورة.
وأشادت المدربات بهذه الدورة «الرائعة التي
تخدم كل األمهات وغير األمهات في بيوتهن،
مع الشكر لمؤسسة جهاد البناء ولراعي هذه
الدورة».

حواجز محبة في طرابل�س
ّ
�ضد المخدرات

ن ّفذت «الجمعية اللبنانية الخيرية لإلصالح
والتأهيل» حواجز محبة في ش��وارع مدينة
طرابلس من ضمن سلسلة األنشطة في اليوم
العالمي لمكافحة المخدرات ،إذ ُو ّزعت نشرات
على السيارات والمارة.
وقالت رئيسة الجمعية فاطمة ب��درة« :إنّ
سلسلة النشاطات هذه جاءت نتيجة صرخة
مدوية ،تجمع على رفض المخدرات وحبوب
الهلوسة» ،ودعت إلى أوسع حملة لمكافحة هذه
والتجار
اآلفة والضرب بيد من حديد المر ّوجين
ّ
الذين يبيعون الموت لشبابنا وأبنائنا.
وش����دّدت ع��ل��ى ض����رورة ت��ض��اف��ر الجهود
والتكاتف من أج��ل محاربة البطالة وعمالة
األطفال والتس ّرب المدرسي ،التي تجعل أوالدنا
يمضون أكثر أوقاتهم في الشارع ،ما يع ّرضهم
لالنحرافات واإلغراءات والمفاسد.
وطالبت بإيجاد المراكز الخاصة لمعالجة
المدمنين وإط�ل�اق ب��رام��ج وطنية حقيقية
لمكافحة المخدرات ،وشكرت الرعاة والممولين
وزارة الثقافة ،وزارة ال��ش��ؤون اإلجتماعية،
منظمة الصحة العالمية والداعمين للنشاط.

إزاحة الستارة عن مشروع تزويد سراي صور بالطاقة الشمسية

(محمد أبو سالم)

متوسطا ً دجاني ودورمان
صعب
ّ
منحت الجمعية العالمية لمتخ ّرجي الجامعة األميركية
في بيروت ،أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية
ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية نجيب صعب،
جائزة «المتخ ّرج المتميّز» لعام  .2014وق�دّم الجائزة
رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورم��ان ورئيس جمعية
المتخ ّرجين الدكتور نبيل دجاني ،خالل احتفاالت المؤتمر
السنوي العالمي للمتخ ّرجين الذي عقد في بيروت بين 20
–  22حزيران الجاري ،وذلك تقديرا ً للخدمات التي قدّمها
صعب للجامعة ومتخ ّرجيها ،ومساهماته المتميّزة في
مهنته والمجتمع.
وج��اء في وصف الجائزة أن نجيب صعب «مؤسس
المنتدى العربي للبيئة والتنمية وأمينه العام ومحرر
تقاريره السنوية عن وضع البيئة العربية ،ورئيس تحرير

مجلة البيئة والتنمية التي أنتجت برامج في التوعية
والتربية البيئية ورعت مئات األندية البيئية في المدارس.
حصل على جائزة «العالميون الخمسمئة» من األمم
المتحدة إلنجازاته البيئية ،وجائزة زايد الدولية للبيئة.
كاتب وله عدد من الكتب حول التنمية المستدامة .مهندس
معماري ص ّمم لشركات عالمية ،وكان أستاذا ً محاضرا ً في
دائرة الهندسة المعمارية والتصميم في الجامعة األميركية
في بيروت.
ت��خ � ّرج نجيب صعب ف��ي الهندسة المعمارية من
الجامعة األميركية في بيروت عام  ،1978ودرس أيضا ً
اإلعالم والعلوم السياسة .وفي الجامعة األميركية نشر
وأسس حركة طالبية
مجلة شهرية ِباسم «وجهة نظر»ّ ،
مستقلة ن ّفذت مشاريع إنمائية في مناطق ريفية».

«البيوتات الثقافية» يك ّرم
المطارنة الها�شم وعون وطربيه ومث ّقفين
عقد «تج ّمع البيوتات الثقافية في
لبنان» مؤتمره الثاني والعشرين
في قاعة دير مار سركيس وباخوس
ـ قرطبا ،تخلله احتفال بمنح جائزة
«ج��ورج طربيه للثقافة واالب���داع»
لكوكبة من ر ّواد اإلع�لام في لبنان
والعالم ،وحضره ال��ى المك ّرمين،
النائب السابق بيار دك��اش ،نقيب
الصحافة محمد البعلبكي ،القاضي
الشيخ يحيى الرافعي ،عميد السلك
الدبلوماسي في السنغال السفير
ميشال حداد ،مديرة الوكالة الوطنية
لالعالم لور سليمان ،القيّم األبرشي
في أبرشية البترون الخوري بيار
ص��ع��ب ،ال��م��ح��اف��ظ ال��س��اب��ق نقوال
أبو ضاهر ،رئيس المجمع الثقافي
العربي فيكتور الكك ورؤساء بلديات
ومختارون وحشد من المدعوين.
وألقى رئيس الدير األب بطرس
زيادة كلمة ترحيبية أشار فيها إلى
تاريخ األدي��ار الحافل بالمآثر على
أكثر من صعيد ،ث ّم ألقت سليمان كلمة
االفتتاح ،استهلتها بالقول« :للسنة
الثانية على التوالي ،أقف على منبر
مؤتمر تجمع البيوتات الثقافية في
لبنان لالحتفال بمنح جائزة جورج
طربيه للثقافة واالبداع ،واليوم ألقي
كلمة االفتتاح وأشارك في تكريم كبار
من بالدي ومبدعين من دول صديقة.
في حين وقفت في العام الماضي
ألستلم هذه الجائزة.
ج��ورج طربيه ال��ذي ك ّرمه رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان
بمنحه وس��ام االستحقاق المذهب،
أعطى للوطن فكرا ً وثقافة وأغ��دق
التكريم في ملتقاه األدبي وعمل على
تأسيس عد ٍد من الهيئات والجمعيات
الثقافية والفكرية واألدبية والشعرية،
فغ ّذاها من فكره وأضاء قناديلها من
ثقافته وعلمه ،ها هو اليوم من جديد
يك ّرم كوكبة من المبدعين والمثقفين
أبدعوا وأعطوا ك ّل في مجاله».
ث ّم تحدّثت سليمان عن المك ّرمين
وإنجازاتهم ،متمنية أن يبقى باب
البيوتات الثقافية مفتوحا ً ومش ّرعا ً
أمام ك ّل مثقف وعامل فاعل في الحقل
العام لما فيه خير المجتمع ولبنان
والبالد العربية والعالم.
وألقى رئيس جامعة آل طربيه

المحامي عزيز طربيه كلمة عدّد فيها
مميزات الجائزة س��واء على صعيد
أسبقيتها لجهة توقيت إطالقها،
والمنهجية األك��ادي��م��ي��ة الصارمة
المعتمدة منذ نشأتها ،وقيمتها
المعنوية والثقافية لما تزخر به
م��ن قيم وع��ط��اءات ومؤلفات تشي
مؤسسها على أكثر من صعيد،
بتميّز
ّ
مؤسسها،
وصدورها ليس فقط ِباسم ّ
بل ِباسم الملتقى الثقافي للحوار
اللبناني العالمي ،و ِب��اس��م تج ّمع
البيوتات الثقافية في لبنان.
ولفت إلى أنّ هذه الكوكبة المشعّ ة
إل��ى م��ا يتجاوز محيطها المحدود
ثالثي
ي��ت��ر ّب��ع ك��ل منها على ه��رم
ّ
ال��ط��ب��ق��ات ،ق��وام��ه ال��ع��م��ل العميق
والثقافة المنتجة الحقة واألخ�لاق
السامية التي تشكل البوصلة األمينة
الموصلة إلى ب ّر األمان.
وأل��ق��ى العميد ال��دك��ت��ور هاشم
األيوبي قصيدة من وحي المناسبة.
ث � ّم منح البروفسور طربيه ال��درع
التقديرية لكل من األب زي��ادة ولور
سليمان .ومنح الجائزة السنوية
لكل من عزيز طربيه وهاشم األيوبي
وراعي أبرشية الموارنة في أستراليا
المطران أن��ط��وان طربيه ،والسفير
البابوي والقاصد الرسولي في دول
الخليج ال��م��ط��ران منجد الهاشم،
وراع����ي أب��رش��ي��ة جبيل للموارنة
ال��م��ط��ران م��ي��ش��ال ع���ون ،وسفيرة

جمهورية البوسنة والهرسك في
الخليج الدكتورة ياسين الرواشدة،
وأمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين
نائب رئيس المركز اإلس�لام��ي في
لبنان البروفسور وجيه فانوس.
وألقى المطران الهاشم كلمة ِباسم
األساقفة المك ّرمين استهلها باإلشارة
إل���ى أن���ه ل��م��س خ�ل�ال ف��ت��رة عمله
في الفاتيكان على م��دى  29سنة،
ومشاركته في المجمع الفاتيكاني
الثاني على الصعيد العالمي ،أنّ
للبنان مكانة ومحبة وتقديرا ً في
العالم بأسره.
ختاماً ،عقد صالون ثقافي حواري
يتعلّق بتجربة التعايش في لبنان
والبوسنة والهرسك والخليج العربي
وأس��ت��رال��ي��ا .وك���ان رئ��ي��س مجلس
األم��ن��اء البروفسور ج��ورج طربيه
وج��ه رسالة إلى المؤتمرين دعا
قد ّ
فيها إل��ى التشدّد في منح الرخص
للجامعات والكلّيات ،والوقوف في
وج��ه م��ا س� ّم��ي ش��ه��ادات دك��ت��وراه
فخرية ،وهي في الغالب تمنح من
غير مالكيها لغير مستحقيها ،وإلى
انعقاد المجلس النيابي بشكل دائم
تأمينا ً لما تقتضيه المصلحة الوطنية
العليا ب��دءا ً بانتخاب رئيس جديد
للجمهورية فإقرار حقوق المواطنين
وضبط اإلن��ف��اق وت��رش��ي��ده وإتمام
االنتخابات النيابية ف��ي موعدها
المحدد.

سليمان تتسلّم الدرع التقديرية

الدويهي ت�شارك في م�ؤتمر �آ�سيوي
لطب الأ�سنان
شاركت رئيسة اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان،
نقيبة أطباء األسنان في الشمال الدكتورة راحيل الدويهي،
لطب األسنان
في فعاليات مؤتمر االتحاد اآلسيوي الـ 36
ّ
ال��ذي عقد في دب��ي ،برعاية الشيخ حمدان بن راش��د آل
مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،وحضور الدكتور
راتنا نيسن الرئيس السابق لالتحاد اآلس��ي��وي لطب
األسنان ،والدكتور أوليفر هينيديجه أمين عام االتحاد
اآلسيوي لطب األسنان ،وذل��ك في مركز دبي التجاري
العالمي ،بمشاركة عدد من النقباء العرب والوفود العربية
واآلسيوية واألجنبية.
افتتح المؤتمر وزي��ر الصحة في دول��ة اإلم��ارات عبد
الرحمن ب��ن محمد العويس وق���ال« :إن أهمية انعقاد
هذا المؤتمر تأتي من خالل ما يقدمه من خبرات رفيعة
المستوى وما يطرحه من تجارب تحمل مستجدات عظيمة
نطمح في أن تعم بها الفائدة والنفع على مجتمعاتنا
وشعوبنا بما تستحدثه وتطوره من وسائل وسبل للعالج
والتشخيص والوقاية وغيرها».

وأشارت الدكتورة عائشة سلطان السويدي مديرة إدارة
خدمات طب األسنان في وزارة الصحة ورئيسة شعبة
طب األسنان في جمعية اإلم��ارات الطبية ،إلى أنه للمرة
األولى يتم فيها اختيار مدينة عربية الستضافة المؤتمر
وتنظيمه ،منذ انعقاده للمرة األولى عام  1955في اليابان
وذلك تقديرا ً للمكانة المرموقة التي تحتلها مدينة دبي
ودولة اإلمارات كمركز استراتيجي الستقطاب المؤتمرات
على المستوى اإلقليمي والعالمي.
استمر المؤتمر ثالثة أيام وتضمن محاضرات وحلقات
علمية عن أح��دث المستجدات والتقنيات في مختلف
تخصصات طب األسنان ،إضافة إلى عقد عد ٍد من ورش
العمل بإشراف مجموعة متميزة من الخبراء من ذوي
االخ��ت��ص��اص ،كما تضمن رح�ل�ات سياحية متعددة
ومتنوعة.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ج��رى ت��ب��ادل ال���دروع التقديرية بين
الفاعليات المشاركة ،متمنين دوام التعاون لما فيه
مصلحة طبيب األسنان العربي.

