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امال �سهيل

جامعة »اللويزة« اأزاحت ال�ستار 

عن اأ�سماء لبنانيني ق�سوا يف »التيتانيك«

أبو فاعور يف توقيع كتاب »حديث القوايف«:

ي
احللول.

والوطني في احملافظة على التراث 
اللبناني وفـــي دعـــم الــتــواصــل بني 

لبنان املقيم واملغترب.
ثم ألقى ظريفة كلمة أكد فيها أن 
»أهــم هــدف اللبنانيني في االغتراب 
هــو احملــافــظــة على تــراثــهــم«، ونوه 
ـــذي يــقــوم به  ب »الــعــمــل الــــدؤوب ال
الدكتور قهوجي في هذا املضمار في 

كل انحاء كندا«.
 - االيرلندية  املؤسسة  كلمة  أمــا 
اللبنانية فألقتها الهاشم التي عزت 
ــقــيــام بلبننة  هـــذه املـــبـــادرة الـــى »ال
التيتانيك  على  قضوا  الذين  اولئك 

وهم من لبنان«.
ثم ألقى قهوجي كلمة واعدًا فيها 
في  للمساهمة  املركز  مع  بـ«املثابرة 
والتعاون  املتحف  زيــادة محتويات 
والثقافية.  االكادميية  املجاالت  في 
ثم ارجتل ابي صعب كلمة عن أسباب 
هجرة جده وغرقه مع الباخرة وكيف 
ان هذه املناسبة حتيي ذكراه. وأثناء 
رفع الستارة أنشدت ديزيريه رزق، 
املتدرجة اجلديدة في املركز، أالغنية 
باللغة  التايتانيك  لفيلم  الشهيرة 

االجنليزية.
هذه املبادرة هي االولى من نوعها 
فـــي لــبــنــان خــصــوصــا فـــي الذكرى 
املئوية االولى لغرق التيتانيك حيث 
قضى أكثر من مئة لبناني في هذه 
احلــادثــة املأسوية وجنــا مــن الغرق 
حوالى خمسة وستني لبنانيا كان قد 

مت إنقاذهم.
ويفتح املتحف ابوابه امام الزوار 
مبوعد يؤخذ إما من مكتب العالقات 
العامة او من مركز دراسات االنتشار 

اللبناني في اجلامعة.

عن كمبيوتر محمول، تالها توزيع 
الدروع التقديرية على املتخرجني.

أزيح في »جامعة سيدة اللويزة« 
الــســتــار عــن لــوحــة تتضمن أسماء 
مــع غرق  قــضــوا  ــذيــن  ال اللبنانيني 
»الــتــيــتــانــيــك« بــني 14 و15  سفينة 
نــيــســان عـــام 1912 ووضـــع نسخة 
لبنان  متحف  فــي  للسفينة  اصلية 
ــهــجــرة فـــي اجلــامــعــة، مببادرة  وال
في  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  من 
رئيس  ممثليها  حضور  في  العالم، 
الــفــرع فــي بريتش كولومبيا هنري 
ظريفة والرئيس األسبق للفرع نيك 
قهوجي، رئيس املؤسسة االيرلندية 
- اللبنانية الثقافية في ايرلندا غي 
يــونــس ممثال بنولني الــهــاشــم، جو 
ـــو صــعــب حــفــيــد الـــراحـــل الياس  اب
أبـــو صــعــب أحـــد الـــذيـــن قــضــوا في 
للجمعية  العام  األمــني  »التيتانيك«، 
بريتيش  فــي  الــكــنــديــة   - اللبنانية 
ـــويـــس، رئيس  كــولــومــبــيــا كــمــيــل ل

جتــمــع رجــــال االعـــمـــال فـــي فرنسا 
أنـــطـــوان مــنــســى، املــــؤرخ الدكتور 
انــطــوان خــوري حــرب، نائب رئيس 
جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة لالبحاث 
والتنمية أســعــد عــيــد، مــديــرة مركز 
غيتا  اللبناني  االنــتــشــار  دراســــات 
حـــورانـــي، مـــســـؤول الــعــالقــات مع 
اميركا الالتينية في املركز روبيرتو 
خــطــاب، وحــشــد مــن اللبنانيني من 
بريتيش كولومبيا وايرلندا ولبنان 

والعاملني في املركز.
صمت،  بدقيقة  االحتفال  استهل 
ثــم كلمة مــديــرة املــركــز رحــبــت فيها 
باحلضور وشكرت الدكتور قهوجي 
ويـــونـــس وجــمــعــيــاتــهــمــا عــلــى هذه 

املبادرة.
ـــد فــيــه أن  وكـــانـــت كــلــمــة لــعــيــد أك
اللويزة  ســـيـــدة  جــامــعــة  ــــزام  ــــت »ال
فــي مــســارهــا االكـــادميـــي والثقافي 

الطالب خالل إزاحة الستار

الطفل ميل- كريست هاشم أمام لوحاته

وفد الهيئة اإلسالمية خالل زيارة فوج اإلطفاء


