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الساعة الموضوع

9,00 تطلق جمعية "نضال ألجل اإلنسان" باكورة أعمالها
بمؤتمر يعقد برعاية رئيس الحزب التقدمي اإلشتراكي
وليد جنبالط بعنوان: "إشكالية وضع السجون في لبنان

بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية"،  في فندق
البريستول - بيروت. تتخلل المؤتمر كلمات لجنبالط،
وزير الدولة لشؤون حقوق اإلنسان في حكومة تصريف

األعمال أيمن شقير والنائب الدكتور ميشال موسى.

9,30 مؤتمر "التعليم غير النظامي في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا"، بدعوة من معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة

األميركية في بيروت بالتعاون مع جامعة مشغن في
الواليات المتحدة األميركية، في قاعة المحاضرات في
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قضاءاقتصاد وبيئةمتفرقاتامنسياسة

دولياتاقليمياتفنرياضةتربية وثقافة

افتتاح معرض لبنان 1920 ـ 2020: كيف نحتفل بهذه املئوية في
الهنغار

وطنية - افتتح في الهنغار، (أمم للتوثيق واألبحاث)، حارة حريك، معرض فني توثيقي تحت عنوان "لبنان
1920 ـ 2020: كيف نحتفل بهذه املئوية؟"، برعاية سفيرة االتحاد السويسري مونيكا كيرغوز، في

حضوررسميني وديبلوماسيني ومهتمني.

سليم 
وألقى لقمان سليم كلمة باسم مؤسسة أمم للتوثيق واألبحاث اعتبر فيها "ان النشاط هو "ترجمة بصرية،

تجمع بني الجد والترفيه، لجهد توثيقي وبحثي حثيث تنكب عليه أمم منذ سنوات عديدة، ويحظى منذ
سنوات بدعم السفارة السويسرية في بيروت"، موضحا ان املعرض يقدم عينات عن مجموعة من

املواضيع ذات الصلة بمئوية لبنان تبدأ بالسجال الدائر على وجاهة االحتفال بها أو عدم وجاهته، وصوال
إلى دور الالجئني من أرمن وفلسطينيني وسوريني في صناعة مجد لبنان، مرورا بعدد من وجوه االختالف

واالئتالف".

غيلغن
ثم تحدثت باسم السفارة السويسرية نائبة السفيرة إليزابيت غيلغن فرحبت، بالحضور، مثنية على ما

"تثابر عليه أمم للتوثيق واألبحاث من جهد توثيقي بحثي يهدف من خالل تعبيراته املختلفة إلى بلورة ثقافة
تاريخية نقدية ال تتنكر للمؤلم من فصول املاضي وال تعيش على حرير الباهر منها".

وأشارت إلى أن "الدعم الذي تقدمه السفارة السويسرية ملؤسسة أمم هو بعض ملا تقدمه ملؤسسات

موقع  الوكالة الوطنية لإلعالم، ١9 أيلول ٢٠١٨



ومبادرات أخرى تنشط في هذا االتجاه نفسه"، الفتة الى أن "بلورة ثقافة تاريخية نقدية من هذا القبيل
هي جهد متواصل ال يكفي القيام به باملناسبات، وخير دليل على ذلك أن سويسرا التي عاشت آخر نزاع

مسلح في سنة 1847 ال تنفك تنكب على ماضيها، ومن ثمَّ فال ما يعيب اللبنانيني الذين يحبون أن
يوصف بلدهم بسويسرا الشرق، أن يحذوا حذوها في سعيهم إلى بناء بلد ديموقراطي آمن ومستقر

ومزدهر".

يذكر ان املعرض يستمر في الهنغار حتى العاشر من تشرين األول املقبل وهو يفتح أبوابه يوميا بني
الثالثة عصرا والتاسعة مساء. 

=================== و.خ

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية لالعالم عبر أثير إذاعة لبنان على املوجات 98.5
FM 96.2و98.1 و


