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الهمية ال
االخالقية. وتعقد الورشة التدريبية في فندق بادوفا في سن الفيل من 20 
الى 22 حزيران، ويشرف عليها الدكتور ناجي صعيبي اخلبير في القانون 
الطبي والصحافية االستاذة في اجلامعة اللبنانية روال عازار دوغالس 
مبشاركة اشخاص بارزين في مجال أخالقيات البيولوجيا واإلعالم في 

لبنان.

»LAU« وقن�صلية لبنان يف نيويورك

ًا عن الطبخ اللبناين ينّظمان معر�

ل
بشارة بطرس الراعي إلى انتخاب 
رئيس للجمهورية اذذاك يكون عيد 

األب عيد الوطن وعيدنا جميعا«. 

في خطوة جريئة، هدفت الى التعريف بفن املطبخ 
اجلامعة  نّظمت  االميركيني،  ة  ذواق ال ام  ام اللبناني 
اللبنانية االميركية )LAU( من خالل مركزها االكادميي 
القنصلية  ع  م وبالتعاون  ورك،  وي ي ن  - مانهاتن  ي  ف
العامة للبنان احتفااًل في مقرها، حتت عنوان »الغذاء 

والهوية: لنحتفل باملطبخ اللبناني في نيويورك«.
شارك عدد كبير من املهتمني بهذا احلدث، الذي بدأ 
بحلقة حوار في كيفية متكن اللبنانيني االميركيني من 
بناء هويتهم من خالل احملافظة على التراث الغذائي 
شارلي شحاده،  قاعي،  منال  فيها:  ارك  ش ألسالفهم، 

ماتيو جابر ستيفر وفيليب مسعود.
ان بعد  ض ام للبنان مجدي رم ع ّدم القنصل ال وق
ر اخلارجية  ن وزي ود، م ع س ى م ًا ال دوة، درع ن ال

واملغتربني جبران باسيل، إللهامه الكثير من اللبنانيني 
بشأن تقاليدهم وتراثهم حول العالم.

ك على العارضني، حيث  ال احلاضرون بعد ذل وج
تذّوقوا مختلف انواع االطعمة اللبنانية التي شارك في 
حتضيرها عدد من كبار املطاعم اللبنانية العاملة في 
االميركية، مبدين إعجابهم بنوعية  املتحدة  الواليات 
منتجات املطبخ اللبناني وقيمتها الغذائية والصحية.

ل جوالته  ل ك ن خ ه م ان أّن ض د القنصل رم وأك
الطبخ  يظل  بينهم  املشترك  ان  ملس  اللبنانيني،  على 
اللبناني حتى عند االجيال اجلديدة التي رمبا فقدت 
لغتها االساسية، آماًل في ان يصبح املطبخ اللبناني 
بتنوعه منتجًا لبنانيًا رائعًا ميكن جعله اكثر شعبية 

في اميركا.

رّواد املعرض يتذّوقون طعام املطبخ اللبناني


