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افتتح مكتب شــؤون الــطــالب - 
مكتب الخدمة المجتمعية في جامعة 
سيدة اللويزة بالتعاون مع نادي حقوق 
المنظمات غير  ــســان، معرض  االن
الحكومية والمؤسسات االجتماعية، 
ــر الــشــؤون اإلجتماعية  برعاية وزي
رشيد درباس، في قاعة بيار ابو خاطر 
في الجامعة، في حضور وزير الثقافة 

ريمون عريجي.

عمل تطوعي
تــحــّدث مــســؤول مكتب الخدمة 
المجتمعية ماجد بو هدير عن إنجازات 
 ١٠٠٠ المكتب من ”خــالل تحقيق 
ساعة عمل تطوعي، واألعين تتجه إلى 
٢٠١٤ ساعة، وان األحالم والتطلعات 
مجتمع  لتحقيق  كة  مشتر و ة  كبير
مثالي، مبني على أساسات اإلنسان 

الحقيقي المجبول بالمحبة“.
سلطت رئيسة نادي حقوق اإلنسان 
الطالبة فرنشيسكا أنكرا الضوء على 
”أهمية دور المجتمع المدني، وغاية 
للويزة في تعميق  ا جامعة سيدة 
التواصل مع هذا المجتمع والطالب“.

تربية متكاملة
أما عميد مكتب شؤون الطالب زياد 
فهد، فانطلق من رسالة مكتب شؤون 
الطالب، ”كجزء ال يتجزأ من رسالة 
جامعة سيدة اللويزة، على توفير تربية 
متكاملة وبناء المواطنية المتنورة، 
والتضامن بين البشر، واالستقامة 

الخلقية“.

مــن ناحيته، رأى نــائــب رئيس 
الجامعة لشؤون الثقافة والعالقات 
العامة سهيل مطر ان: ”مــع هذه 
المؤسسات، وهؤالء الشباب والصبايا، 
نعمل من أجل اإلنسان، كل إنسان، 
وال نهتم السمه أو دينه او منطقته أو 
عرقه، مع هذه المؤسسات، نسمو فوق 
السياسة، ويا ليت السياسة تسمو إلى 

هذا المستوى من الخدمة العامة“.

محور المجتمع
بعدها دعا رئيس جامعة سيدة 
اللويزة األب وليد موسى الى ”أخذ 
المبادرات الفردية باتجاه التغيير، 
ــان، ألن  ــس وبــنــاء مجتمع همه اإلن
اإلنسان هو محور المجتمع. وبالتالي 
عندما اإلنسان يهتم بأخيه اإلنسان 
يكون قد أعطى معنى لحياته أكثر 

من حياة اآلخر“.
من جهته، إنطلق عريجي من شعار 
”المكتب اإليمان، العبور، واإلنجاز“، 
وقال: ”ان إيمانكم سالحكم للعبور 
إلــى اإلنــجــاز، وكــم نحن بحاجة إلى 

ترجمة هذا الشعار في زمن حل فيه 
التعصب بدل اإليمان، والتقوقع بدل 

العبور، واإلستسالم بدل اإلنجاز“.

لبنان صامد
 ”أن 

ً
ثــم تحدث دربـــاس مــؤكــدا

لبنان صامدا بوجه هذه  ما يجعل 
األعاصير، واألعمدة التي تحمل هذا 
الوطن هي المؤسسات اإلجتماعية، 
التربوية، والتطوعية المنتشرة في 
أرجاء الخريطة اللبنانية، من الرأس 
ــنــاقــورة، مــن البحر  ل ا الكبير حتى 
حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية، 
ال نجد مكانا إال وقد زرعــه المحبون 
بالمحبة والخير“. وبعدما قدم األب 
مــوســى ومــطــر درعــيــن تكريميين 
للوزيرين درباس وعريجي، تم تكريم 
الطالب الذين قاموا بأعمال تطوعية، 
ثّم  بإعطائهم شــهــادات تقدير. 
توجه الجميع إلى الباحة الخارجية 
الفتتاح المعرض الذي ضم أكثر من 
أهلية ومنظمات غير  ٤٠ مؤسسة 

حكومية.

صدى البلد

افتتاح معرض المنظمات غير الحكومية في ”اللويزة“

خالل افتتاح المعرض    الوكالة الوطنية
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