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ضربات قلب سريعة وخطيرة، على مريض يعاني من خثرة في البط
جتلط للدم داخل القلب والتي حالت دون تنفيذ عملية الكي التقليدية.

افتتاح معر�ض املنّظمات غري احلكومية يف »اللويزة«

الوزيران درباس وعريجي يتسّلمان الدرع التكرميي

افتتح مكتب شؤون الطالب - مكتب اخلدمة املجتمعية 
فــي جامعة ســيــدة الــلــويــزة بالتعاون مــع نـــادي حقوق 
اإلنسان، معرض املنّظمات غير احلكومية واملؤّسسات 
رشيد  االجتماعية  الــشــؤون  وزيــر  برعاية  االجتماعية، 
دربــاس، في قاعة بيار أبو خاطر في اجلامعة، بحضور 

وزير الثقافة رميون عريجي.
اخلدمة  مكتب  ملسؤول  ترحيب  بكلمة  اللقاء  استهل 
املجتمعية مــاجــد بــو هــديــر، حتـــّدث فيها عــن إجنازات 

املكتب من "خالل حتقيق 1000 ساعة عمل تطّوعي".
فرنشيسكا  الطالبة  اإلنــســان  حــقــوق  نـــادي  رئيسة 
املدني، وغاية  سّلطت الضوء على أهمية دور املجتمع 
جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة فــي تعميق الــتــواصــل مــع هذا 

املجتمع والطالب.
أمــا عميد مكتب شـــؤون الــطــالب الــدكــتــور زيـــاد فهد 
فانطلق من رسالة مكتب شؤون الطالب، قائاًل: "إليجاد 
فــرص تتيح لطالب جامعتنا أن يكونوا روادا في زرع 

جسور التعاون والتضامن واحملبة".
من جهته، أكد نائب رئيس اجلامعة لشؤون الثقافة 

والعالقات العامة سهيل مطر "أن مجد هذه اجلامعة أن 
تكون في خدمة املجتمع"، فيما دعا رئيس اجلامعة األب 
وليد موسى الى "أخذ املبادرات الفردية باجتاه التغيير، 

وبناء مجتمع همه اإلنسان، ألنو محور املجتمع". 
التطوعي على  "الــعــمــل  أّن  الــوزيــر عريجي  واعــتــبــر 
سالما  املــتــطــوع  مينح  املجتمعات،  لتحصن  أهميته 
داخليا بفعل العطاء واخلدمة، بزمن أصبح املال يتقدم 

على كل أمر آخر".
مــن ناحيته، حتـــّدث الــوزيــر دربـــاس فحّيا اجلامعة 
على هذه املبادرة، وتناول مشكلة النزوح السوري الذي 

"أصبح موازيا لثلث سكان لبنان".
بعد ذلـــك، قـــّدم األب مــوســى ومــطــر درعـــن تكرميين 
للوزيرين دربــاس وعريجي، ثم مت تكرمي الطالب الذي 
قاموا بأعمال تطوعية، بإعطائهم شهادات تقدير، وعرض 

فيلم وثائقي عن نشاطات املكتب. 
إلــى الباحة اخلارجية  وفــي اخلــتــام، توجه اجلميع 
الفتتاح املعرض الــذي ضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية 

ومنظمات غير حكومية.

خالل توقيع االتفاقية

املكّرم علود يتسّلم الدرع التذكاري من املديرة شرف

املتحّدثون في احللقة

مشاركون في اليوم البيئي

وع املطروح 


