
5

فوز »�

6308العدد    2018-02-األثنين   19

ن��ظ��م »ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي« 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة ال��ق��دي�����ص 

و»موؤ�ش�شة  الثقافة  ووزارة  يو�شف 

احل����ري����ري« وال�������ش���ف���ارة االإ���ش��ب��ان��ي��ة 

ب��ع��ن��وان »مر�شد  ن���دوة  ب����روت،  يف 

اللغات العربية واأخواتها يف رحاب 

ح�شرها  العربي«،  الثقايف  النادي 

ممثًا  خ��وري  غطا�ص  الثقافة  وزي��ر 

رئ����ي���������ص جم���ل�������ص ال��������������وزراء ���ش��ع��د 

ال�شنيورة،  فوؤاد  الرئي�ص  احلريري، 

اإ�شبانيا  �شفر  وهبي،  اأم��ني  النائب 

خ���و����ش���ي���ه م����اري����ا ف����ري����ه، امل����دي����رة 

ال��ع��ام��ة مل��وؤ���ش�����ش��ة رف��ي��ق احل��ري��ري 

اأكرم  بعا�شري،  ال�شنيورة  �شلوى 

���ش��ك��ري��ة مم��ث��ًا االأم�����ني ال���ع���ام لتيار 

»امل�������ش���ت���ق���ب���ل« اأح����م����د احل����ري����ري، 

رئي�ص النادي فادي متيم.

ت����رح����ي����ب م�����ن رئ���ي�������ش���ة ال���ل���ج���ن���ة 

الثقافية يف النادي نرمني اخلن�شا. 

عن  بعا�شري  ال�شنيورة  وحتدثت 

»����ش���راك���ة امل��وؤ���ش�����ش��ة يف اأن�����ش��ط��ة 

ال�����ش��ري��ك  »اإىل  م�����ش��رة  امل���ر����ش���د«، 

يف  االإ�شبانية  ال�شفارة  وه��و  الثالث 

ب�������روت«. و�����ش����ددت »ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 

ت��ع��دد ال��ل��غ��ات ال��ت��ي ال حت����ول دون 

اأه����م����ي����ة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ودوره�������ا 

اأن�������ه »رغ����م  ال������رائ������د«. ول���ف���ت���ت اىل 

ان�����ش��غ��االت ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي بهموم 

االأم������ن وال��ب��ط��ال��ة وال���ه���ج���رة وال��ف��ق��ر 

واالنفتاح  الهوية  وم�شاألة  الثقايف  الهم  اأن  اإال  و�شواها،  والبيئة 

تبقى حمورية وتتطلب املزيد من الر�شد«.

اآخيال  وتوقف مدير البيت العربي يف مدريد بيدرو مارتينيز 

عند »اأهمية اللغة العربية يف اإ�شبانيا والدور الذي يوؤديه البيت 

العربي، متمنيًا النجاح للمر�شد، ومبديًا اال�شتعداد للتعاون«. 

و����ش���دد ف��ري��ه »ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ت���ع���اون ال�����ش��ف��ارة م���ع موؤ�ش�شة 

القدي�ص يو�شف كما كانت احلال يف عهد  احلريري وجامعة 

اأ�شافه ال �شيما منهم ال�شفرة الراحلة ميلا غرو�ص«.

ونوه خوري مبثل هذه امل�شاريع املميزة »التي تذكر بانفتاح 

لبنان على اللغات والثقافات وهو ثروة لبنان احلقيقية«. كما 

اأ�شاد بدور النادي الثقايف العربي وامل�شاركة االإ�شبانية »التي 

توؤكد االهتمام باللغة العربية بعد مرور 700 �شنة من االختاط 

التي ال تزال �شاهدة  العربية  االإ�شباين«، م�شيدًا باالآثار  العربي 

يف املدن االإ�شبانية.

ال  اللغات  ت��ع��دد  »اأن  دك��ا���ص  �شليم  اجلامعة  رئي�ص  واع��ت��ر 

بها  الغرب  واهتمام  »باأهميتها  م��ذك��رًا  العربية«،  دون  يحول 

يف  العربي  ال��ع��امل  ومعهد  م��دري��د  يف  العربي  البيت  خ��ال  م��ن 

باري�ص«.

»األ��ف ليلة وليلة« بحلته  اإىل احل��وار حول  الندوة  انتقلت  ثم 

املر�شد  مدير  وجهها  االأ�شئلة  من  جمموعة  وكانت  االإ�شبانية 

هرني عوي�ص اإىل كل من �شيلفادور بنيا ولوي�ص ميغيل كنيادا 

وب��ني  بينها  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��اق��ة  وم���دى  ب��ال��ع��رب��ي��ة  عاقتهما  ع��ن 

عملهما  كر�شا  التي  اللغوية  للثنائية  وحتديدهما  االإ�شبانية 

�شمت  دقيقة  بالوقوف  ب��داأت  قد  الندوة  وكانت  لها.  اجلامعي 

عن روح �شفرة اإ�شبانيا ال�شابقة ميلا غرو�ص التي اأحبت لبنان 

و�شاهمت فيه بامل�شاريع واالأن�شطة الثقافية.

مر�شد اللغات العربية واأخواتها.. ندوة يف »الثقايف العربي«
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