الثالثاء 60 ،كانون األول6600 ،

تكريم مركز سرطان االطفال في لبنان "سانت جود"
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي لليوم الخامس ،نظم حفل تكريم مركز سرطان االطفال في لبنان "سانت جود" شارك

فيها وزير الصحة وائل ابو فاعور ،الدكتور حسان الصلح ممثال الدكتور محمد صايغ ،ورئيسة مجلس أمناء المركز السيدة نو ار
جنبالط ،وقدمها الدكتور فيصل القاق وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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الصلح

أشار الصلح في مستهل مداخلته الى أم مركز سرطان األطفال في لبنان هو نموذج مثالي للتعاون المستمر بين قطاعات

عديدة النشاء صرح طبي متميز ليس فقط في لبنان بل في منطقة الشرق األوسط وعالميا ،وأن هذا التعاون والتكاتف يتم بين
و ازرة الصحة ،و ازرة التربية ومجلس أمناء المركز ممثال القطاع الخاص والمجتمع المدني ،القطاع الطبي واألكاديمي والبحث

العلمي ممثال بالجامعة الميركية في بيروت ومستشفى أبحاث سانت جود لألطفال في ممفيس المركز العالمي المميز ألمراض
سرطان األطفال.

واعتبر أن هذا الصرح الطبي حقق انجازات عديدة ومهمة منذ افتتاحه قبل  41عاما بتقديم أدق التشخيص والعالج المجاني

لمئات األطفال المصابين بمرض السرطان وتقديم االستشارة والفحوصات وعالجات محددة آلالف المصابين بهذا المرض في
لبنان والمنطقة ،لقد أصبح المركز يحدد المقاييس والبرامج الطبية للتشخيص والعالج اضافة الى األبحاث في هذا الحقل .كما

بات مركز سرطان األطفال منذ عام  3142مرك از اقليميا ل 32دولىة ( 77مرك از مسجال وما ال يقل عن  243عضو)

وقال الصلح :ان االهتمام بالجوانب االجتماعية والنفسية التي ترافق هذا النوع من األمراض أعطى المركز بعدا مهما ممي از

وساعد بشكل أساسي وملموس بتحسين نتائج العالج .وقد تبين ذلك من خالل تقبل الطفال العالج واالستجابة له.
فاعور

استهل الوزير أبو فاعور مداخلته بالشكر على االصرار على الثقافة ،بالشكر على هذه الفعالية الثقافية التي تكاد تكون الوحيدة
في ظل كل الصراعات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
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وأضاف :بصفتي وزي ار للصحة ،يمكنني القول بأن هذه الو ازرة أظهرت جزء من انسانيتي ،فالسياسة تسيطر بوحشية على كل

األمور ،ولكن في المركز تسقط رغبة اللقب أمام قيمة المرض.

ووجه الوزير أبو فاعور تحية كبيرة الى مركز سرطان األطفال سانت جود للجهود التي يقوم بها واألهم على األمل الذي يعطيه

لالهل ،لذا فعلى الدولة أن تقف الى جانبهم واألولى أن توليهم عناية خاصة لتقديم يد العون والمساعدة.
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جنبالط
استهلت جنبالط مداخلتها بالقول :ألن القراءة من نوادر عصرنا بسبب إجتياح التكنولوجيا وتراجع اإلهتمام المعرفي ،يستحق

النادي الثقافي العربي ومعه نقابة الناشرين في لبنان تحية خاصة لتنظيمهم معرض الكتاب العربي والدولي دون إنقطاع منذ

ستين سنة! نعم فعأل يستحق النادي التحية ألنه لم يتراجع عن هذا التقليد السنوي حتى في أصعب الحرب فهو ربيعا للكلمة
والحرف وموسما للمعرفة والثقافة والفكر.
وأضافت :واليوم ،يلتفت النادي لتكريم مركز سرطان االطفال وهذا يعكس وعيا ألهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع األهلي

كل في موقعه ودوره ...مركز سرطان االطفال تأسس منذ  41عاما وهو يقدم العالج للمرضى من األطفال دون أي تميز أو
تفرقة ودون اي كلفة على األهل رغم األعباء الباهظة التي يتطلبها العالج ...أفادنا الدكتور صلح أن المركز عالج 4321
حالة منذ تأسيسه بنسبة شفاء تعدت  %01بتعديل وثيق مع مستشفى "سانت جود لألبحاث" في الواليات المتحدة والمركز

الطبي في الجامعة االميركية في بيروت وذلك تحقق بفضل فريق طبي من أصحاب اإلختصاص من أطباء وممرضات
ومساعدته مواكبة ومتابعة من فريق عمل إداري متخصص وبمساندة طاقم متفان من المتطوعين.

واستطردت قائلة :إن معدل كلفة العالج السنوية التي تصل الى  33ألف دوالر أميركي لكل طفل يتطلب خطة شاملة في جمع
التبرعات وجهودا استثنائية .ويهتم المركز حاليا بعالج  211طفل في كافة المناطق اللبنانية والدولة المجاورة ،وختمت بالقول:

أصدقائي ،في مركز سرطان األطفال تكتب كل يوم قصة وتولد كل يوم معجزة ،ترى أطفال الذين يستعيدون األمل بحياة ظنو
لوهلة أنهم فقدوها .بإسم أعضاء مجلس االمناء أشكر لفتتكم الكريمة ،واذا كنا في المركز نتمنى لألطفال الشفاء من مرض
السرطان ،نتمنى لألمة العربية الشفاء من مرض التصحر الفكري والتخلف واالنغالق.
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في الختام ،قدم رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم الدرع التكريمي للسيدة نو ار جنبالط
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ندوة حركة النشر والتعددية الدينية والمذهبية في ايران الثورة االسالمية
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية في بيروت ندوة بعنوان "حركة النشر
والتعددية الدينية والمذهبية في ايران الثورة االسالمية" ألقاها المستشار الثقافي السيد محمد مهدي شريعتمدار وحضرها حشد

من المهتمين والمثقفين.
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استهل المستشار شريعتمدار الندوة باالشارة الى أن إيران ،بلد تعددي بأديانه ومذاهبه وقومياته واتجاهاته الفکرية والسياسية،
السکان وفق آخر إحصاء عام
وبال رغم أن عدد أتباع األديان ال يصل إلی مئتي ألف من بين أکثر من  71مليون نسمة من ّ
صدرت نتائجه ،أي يقل حجمهم عن  % 1.2أو  2في األلف ،إالّ أن الحرکة الثقافية والفنية عندهم ،وانتاجهم الفکري والمعرفي
والفني بشتی صنوفه ،کالنشر واإلعالم والنشاط في الفضاء االفتراضي والحضور المميز في مختلف مجاالت اإلبداع الفني

يشکل ظاهرة فريدة من نوعها.

وتطرق الى الظاهرة األخری الجديرة باالهتمام في إيران ،وخاصة في خضم الصراعات المذهبية والطائفية الجارية في المنطقة،

هي التعايش السلمي بين أتباع المذاهب اإلسالمية ،إذ يشکل أهل السنة أحنافا وشوافع ماال يزيد عن عشرة بالمئة من إجمالي

سکان المسلمين وفق اإلحصاءات الدولية.
كما قام المستشار االيراني خالل الندوة بتقديم عرض سريع لإلسهام الفکري والثقافي واإلعالمي لألقليات الدينية والمذهبية ،مع
الترکيز علی أهل السنة والمسي حيين کأهم أقليتين دينية ومذهبية في المجتمع اإليرانی ،وخاصة بعد انتصار الثورة وقيام

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والدعوة لتحقيق الوحدة اإلسالمية.

وأشار شريعتمدار إلی إحصاءات وأرقام عن واقع الحريات والنشاطات المتميزة لألقليات الدينية والمذهبية في مجال الدين والنشر
والمطبوعات والتعليم واإلعالم والفضاء االفتراضي والجمعيات الثقافية والخيرية ومختلف اآلليات واالجتماعات والنشاطات في

إطار مجتمع مدني تعددي محاولة منه أن يقدم التجربة اإليرانية فی عالمنا المعاصر.
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ندوة حول كتاب "االمة اللبنانية" للدكتور اسماعيل االمين
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ندوة حول كتاب "االمة اللبنانية" للدكتور اسماعيل

االمين شارك فيها الوزير الدكتور سليم الصايغ ،االعالمي األستاذ نصري الصايغ ،وقدمها األستاذ نهاد حشيشو وحضرها حشد
من المهتمين والمثقفين.
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حشيشو

اعتبر نصري الصايغ أن المؤلف يخلص الى أنه أهدى الكتاب الى القرطاجي الفينيقي هاني بعل ،هاني بعل المركب وفق

صياغة شهيد لبنان األول أنطون سعادة .هذا التمهيد ،كما االهداء ،طرحهما المؤلف كإشكالين عسى أن يصل المحاضران

الى تحديدهما ،توضيحهما كما حصرهما ،وصوال الى صياغة رؤى مستقبلية لخالص هذه األمة ،الشعب العظيم ،الشعوب

اللبنانية ،الوطن والمواطننون ،الرعايا ...ومهما كانت التسميات ،من مأزقهم المفصلي الداهم ،خطورة وضراوة واشتعاال .ذلك

أن هذه األزمة ،المأزق في جوهرها حالة استقصاء جمعي اجتماعي سياسي وجودي لبلد جوفت مؤسساته ونخرت مقوماته
التكوينية المادية المنتجة بعد الطائف الى حد االنهياء ،كنتيجة لسيطرة وهيمنة تحالف طبقة فاسدة رأسمالية ،طفيلية ،ميليشوية،
طائفية تحاصصية عليه ،رغم موقعه االستراتيجي المهم جدا في مساره المقاوم التاريخي من ضمن االصطفاف االقليمي والدولي

الحاصل في عملية الصراع العربي الصهيوني االسرائيلي.
سليم الصايغ

اعتبر الوزير الصايغ أن الكاتب يطلق من دراسات حدثوية عن موضوع األنتروبولوجيا الجديدة لبحث في مسألة األمة اللبنانية

وضرورة تخطي المفاهيم التقليدية للدخول الى إعادة تركيب فينيقيا كمدى حيوي يتفاعل فيه المواطن بعيدا عن الطائفية والترسبات
التاريخية فهو بذلك يرود الحتمية الجغرافية والحتمية الجينية ليستخرج منها حتمية العيش معا على أساس الخيار الفردي المتمتع
بهوية مركبة تنتمي الى العصر.
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نصري الصايغ
تساءل الصايغ في مداخلته قائال :لبنان هذا ،ماذا؟ أهو أمة أو كيان أو وطن أو دولة؟ أهو مؤقت أم دائم ونهائي؟ إسالمي أم

عربي أم سوري أم لبناني؟ أو هو تلفيقة طوائفية أو صدفة سياسية؟ .تصعب اإلجابة ،تكاد إستعادة التعدد هذا ومعرفة حقيقته،
تنتمي الى الجدل البيزنطي .أعترف بقناعتي المبتذلة التالية :لبنان هذا ،هو هذا ،فخره كما هو ،وكيفما شئت ،وبأي إسم تشاء.

ستصدق جميعها عليه .فهو كل تلك األسماء ،وليس واحدا منها.
وقال :عندما أنهيت قراءة الكتاب قلت هذا كتاب أتعب صاحبه وفتنة التفكير وعقلنة الال معقول .حشد له من ٍالباب ما يفسر
النتيجة التي بلغها ،استند الى بعض المفكرين الغربيين ابرزهم ارنست رينان ...انه ال يشبه االنتصار والعقائد والمبادىء

والتصورات وواقع عمره مئة عام بكل علله وفضائله ،فلنحاول أن نتصالح معه ال أن نصله .األنهار العظيمة والمبادىء السامية
ال عالقة لها بما يصنعه التاريخ ومما تجسده الوقائع.
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تجدون فيما يلي تواقيع اليوم الخامس (الثلثاء  – )6600/06/0تجدون ربطا الصور
عبد الكريم
بعلبكي
هدى غازي
د .كريم علي
لورين القادري
د .سعود المولى
د .خليل عجينة
ثريا عاصي
د .فؤاد خليل
عماد الدين رائف
االديبة هدى
وزني
مها نعمة
زنجبيل علوه

د .فكتور سحاب
وجيه قانصو
برهان شاوي
صالح عاصي
قاسم متيرك
اسماعيل األمين

لؤلؤ الحزن

الدار العربية للعلوم ناشرون

رحيق الذكريات
تأهيل أطفالنا وأسرار المراهقة
أنثى وانا
السلفية والسلفيون الجدد من أفغانستان الى لبنان
الركائز في فهم علم النحو
كتاب (حكاية حرب -الحرب على سورية )1122-1122
العروبة ركاز االمة
 2981قصص بيروتية

الدار العربية للعلوم ناشرون
دار المحجة البيضاء
دار الفارابي
دار سائر المشرق
دار النهضة العربية
دار أبعاد
دار اآلداب
شركة رياض الريس للكتب
والنشر

المنظور الروائي في روايات أحالم مستغانمي
دار عالم الفكر
ماذا فعلتم بلبنان ماذا فعلتم باللبنانين
مكتبة أنطوان
بانعة الكبريت -برنامجي الصغير -وداعا للفوضى -قرية دار أصالة
على االنترنت لعبة الكالم -أنا ألوان عالمي -هامستر
يحب المزاج
زكي ناصيف العالم الموهوب الشحرورة صباح
الشيعة االمامية ،بين النص والتاريخ
متاهة العميان
الضياع
حسيس
األمة اللبنانية
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دار الفارابي
منشورات ضفاف
دار غوايات
دار الوالء
دار المطبوعات للتوزيع والنشر
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم األربعاء الموافق فيه  7كانون األول 6600
4:30-6:00

ندوة حول كتاب " في وصف الحب

الوزير أ.رشيد درباس ،السيد محمد

والحرب " للسيد هاني فحص

حسن االمين ،تقديم :الشاعرة نهاد
الحايك

دار سائر المشرق

4:30-6:00

محاضرة بعنوان":علم االديان"

د.خزعل الماجدي

مؤمنون بال حدود

6:00-7:30

تكريم مديري مدارس تربوية مميزة

أ.نظيرة رمضان ،أ.سناء بواب،

النادي الثقافي العربي

أ.سمير حداد ،أ.محمد العنان
تقديم:أ .محي الدين كشلي
6:00-7:30

ندوة حول كتاب توفيق مهنا "ليبقى

أ.عصام نعمان ،د.خليل خير هللا

دار الفرات

7:30-9:00

ندوة :مناقشة كتاب " راقصة داعش"

أ.قيس الشيخ نجيب ،أ.فضيلة

دار أبعاد

الهالل السوري خصيبا"

ألسماء وهبة لمناسبة تحويل الرواية

الفاروق

الى عمل سينمائي
7:30-9:00

ندوة حول كتاب "علمانية من عندنا"

د.سعود المولى ،د.باسم الراعي،

للدكتور امين الياس

د.اندريه سليمان ،تقديم :أ .رينه
أسمر هربوز
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التواقيع
4:006:00

العصفورة دورا -حقيبة ميا -كيف ندفع للعم
خليل؟ .ماذا أختار -وطارت الطائرة

مارغو خوري صوايا

دار أصالة

4:007:00
4:306:00

الواقع االجتماعي واالقتصادي لمدينة بعلبك

د .حمد الطفيلي

دار المنهل اللبناني

فسيفساء تمور( 33مشهدية لنساء خالل عدوان
تموز )1112

مجموعة من الكاتبات

دار الوالء

الطحلب

حسن فياض اسماعيل

دار الفارابي

خواطر جرح

نعمت الحاموش

وما زلنا بال عنوان

فؤاد بدوي عبيد

الدار العربية للعلوم
ناشرون
دار المؤلف

أصل العالم

وليد السابق

دار اآلداب

األدب في مهب التكنولوجيا
علمانية من عندنا
ال تعني ال
كيف ادرس النجح
وجود وأسرار من الحرب اللبنانية

أ .د .مهى جرجو ر
أمين الياس
دافيد شعنين
شربل جورج
للصحافي نبيل المقدم

المركز الثقافي العربي
دار سائر المشرق
مكتبة أنطوان
النادي الثقافي العربي
دار نلسن

Cities & Memories

الكاتية أرمينية
شوكاسيزيان
د .مي العبدهللا  -د .هيثم
قطب
عباس بيضون

دار نلسن

5:007:00
5:307:30
5:008:00
5:008:00
6:00
6:00
6:00
6:00
6:008:00
6:008:00
6:008:00
6:008:00

الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية
ميتافيزيق الثعلب
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دار النهضة العربية
دار الساقي

الثالثاء 60 ،كانون األول6600 ،

6:009:00
6:308:00
6:008:00
7:309:00
7:309:30

حدث يحدث دائما

الشاعر حمزة عبود

أضواء في طريق الفلسفة و دراسات في الفقه
اإلستداللي
ال أحد يضيع في بيروت

الشيخ د .علي طالب
األعالمية عناية جابر

رواية راقصة داعش
أغنية لحفيدتي صوفيا

أسماء وهبي
ناجي بيضون

دار غوايات
دار الوالء
دار عالم الفكر
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دار أبعاد
دار الفارابي

