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برعاية سفیرة االتحاد السويسري في بیروت، ووسط حضور حاشد من
الماضي، األربعاء  مساء  افتتح  والمھتمین،  والديبلوماسیین  الرسمیین 
فني/توثیقي معرض  حريك،  حارة  واألبحاث)،  للتوثیق  (أمم  الھنغار،  في 
ھذا المئوية؟».  بھذه  نحتفل  كیف   :2020 ـ   1920 «لبنان  عنوان  تحت 
باسم بالحضور  رحب  الذي  سلیم  لقمان  وصفه  ما  على  النشاط، 
الجد بین  تجمع  بصريّة،  «ترجمة  واألبحاث  للتوثیق  أمم  مؤسسة 
سنوات منذ  أمم  علیه  تنكبّ  حثیث  وبحثيّ  توثیقي  لجھد  والترفیه، 
بیروت». في  السويسرية  السفارة  بدعم  سنوات  منذ  ويحظى  عديدة، 

الصفحة الرئيسيّة الصفحة الرئيسيّة   >>>>    «كيف نحتفل بمئوية لبنان؟» معرضًا بتوقيع أمم وبرعاية«كيف نحتفل بمئوية لبنان؟» معرضًا بتوقيع أمم وبرعاية
سويسراسويسرا

مصطفى بدر الدین بطالً في
شوارع بیروت و«المستقبل»
صامت: یرضى القتیلُ ولیس

یرضى القاتلُ؟ 

المقاالت ا�كثر قراءة اليوم >>المقاالت ا�كثر قراءة اليوم >>

 

فإنّ العربیة  تقول  «وكما  الدعم:  ھذا  عن  حديثه  معرض  في  وأضاف 
من نكون  أن  نخجل  ال  أمم  في  أنّنا  الحظ  ولحسن  ذووه  يعرفه  الفضل 
عن عینات  يقدم  أنَّهُ  فاعتبر  المعرض  ھذا  عن  سلیم  تحدث  ثم  ذويه». 
مجموعة من المواضیع ذات الصلة بمئوية لبنان تبدأ بالسجال الدائر على
أرمن من  الالجئین  دور  إلى  وصوالً  وجاھته،  عدم  أو  بھا  االحتفال  وجاھة 
وجوه من  بعدد  مرورًا  لبنان  مجد  صناعة  في  وسوريین  وفلسطینیین 
االختالف واالئتالف اللذين نبتا في ظل إعالن لبنان دولة قائمة بنفسھا
مناسبة آخر،  شيء  أي  وقبل  أوَّالً  كان،  الدولَةَ»  «لبنانَ  أنَّ  إلى  خالصًا 
ھذه التجربة وأنَّ  ومسرحًا لتجربة إنسانیَّة تجمع بین المدھش والمُنَفِّرِ 
ھي ما يستحق التمحیص والمراجعة « لعلّنا أن نعبر إلى مئة ثانیة أكثر

أمنًا واستقرارًا من المئة األولى».

إلیزابیت السیدة  السفیرة  نائبة  تحدثت  السويسرية  السفارة  باسم 
أمم علیه  تُثابر  ما  على  أثنت  وإذْ  بالحضور  بدورھا،  فرحبت،  غیلغن 
تعبیراته خالل  من  يھدف  بحثي  توثیقي  جھد  من  واألبحاث  للتوثیق 
فصول من  للمؤلم  تتنكر  ال  نقدية  تاريخیة  ثقافة  بلورة  إلى  المختلفة 
إلى غیلغن  السیدة  أشارت  منھا،  الباھر  حرير  على  تعیش  وال  الماضي 
أنَّ الدعم الذي تقدمه السفارة السويسرية لمؤسسة أمم ھو بعض لما
تقدمه لمؤسسات ومبادرات أخرى تنشط في ھذا االتجاه نفسه. ومما
ذكرت غیلغن الحضورَ به أن بلورة ثقافة تاريخیة نقدية من ھذا القبیل ھو
أنَّ ذلك  على  دلیل  وخیر  بالمناسبات،  به  القیام  يكفي  ال  متواصل  جھد 
تنكب تنفك  ال  سنة 1847  في  مسلح  نزاع  آخر  عاشت  التي  سويسرا 
يوصف أن  يحبون  الذين  اللبنانیین  يعیب  ما  فال  ثَمَّ  ومن  ماضیھا،  على 
بلد بناء  إلى  سعیھم  في  حذوھا  يحذوا  أن  الشرق  بسويسرا  بلدھم 

ديمقراطي آمن ومستقر ومزدھر.

الذكرى تحیي  االجتماعیة  الثقافیة  ناشط  جمعیة  أيضاً:  اقرأ 
السادسة والثالثین لمجزرة صبرا وشاتیال

(يستمر معرض «لبنان 1920 ـ 2020: كیف نحتفل بھذه المئوية؟» في
يفتح وھو  المقبل  األول  تشرين  من  العاشر  حتى  حريك)  (حارة  الھنغار 

أبوابه يومیًّا بین الثالثة عصرًا والتاسعة مساء).
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ما ھي تكلفة تركیب الطاقة
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تنازل حزب هللا للتیار الوطني
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الموسوي:استھداف حزب هللا
اعالمیا یذكر باستھداف االنبیاء

"الوفاء كتلة  عضو  حّذر 
حسین النائب  للمقاومة" 
على الّسكوت  من  الموسوي 
بھا یقوم  الّتي  الّظالمة  الحملة 
بعض في  المفترون  الكذابون 
والعربي الغربّي  اإلعالم  وسائل 
ومقاومتھ هللا  حزب  مستھدفین 

بأسلوب یذّكر...

فایزة دیاب

حزب هللا یرید تھشیم 14 اذار
قبل انتخاب...

على مّر  شھًرا  وعشرون  واحد 
وثالثون خمس  الرئاسي،  الفراغ 
أربع نصاب،  دون  من  جلسة 
ومرشحین مفترضین  مرشحین 
آذار من  الثامن  قوى  من  معلنین 
من معلنة  موافقة  على  حظیا 

الحزبین األبرز...

روزانا بو منصف (النھار)

لبنان المھّدد بالخطر حقیقة أم
تضخیم؟

فعال متزاید  خطر  في  لبنان  ھل 
وسیاسي اعالمي  ترویج  ھو  أم 
یمكن مخاطر  تصویر  في  یبالغ 
ان تھب على لبنان اذا سقط نظام
االسد بشار  السوري  الرئیس 

بدلیل العاصفة التي...
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