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معرض املنّظمات غير الحكومية يف سّيدة اللويزة
مشاركة طالّب و40 مؤّسسة أهلية ومنظمة

اف���ت���ت���ح مــكــتــب شــــــؤون الــــطــــالب - 
مكتب الخدمة المجتمعية في جامعة 
ســيــدة الــلــويــزة، بــالــتــعــاون مــع نــادي 
المنظمات  معرض  اإلنسان،  حقوق 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة والــــمــــؤســــســــات 
االجتماعية، في رعاية وزير الشؤون 
االجتماعية رشيد درباس وحضوره، 
وحضور وزير الثقافة روني عريجي.

الخدمة  مــســؤول مكتب  وتــحــدث 
ــــو هــــديــــر عــن  الــمــجــتــمــعــيــة مــــاجــــد ب
إنــجــازات المكتب من خــالل تحقيق 
1000 ساعة عمل تطوعي. وأشارت 
رئيسة نادي حقوق اإلنسان الطالبة 
دور  أهــمــيــة  إلـــى  أنــكــرا  فرنشيسكا 

المجتمع المدني.
وقــــــــــال عــــمــــيــــد مــــكــــتــــب شــــــؤون 
الـــطـــالب الـــدكـــتـــور زيــــاد فــهــد: "إّن 
إيماننا بالتعليم يدفع مكتب شؤون 
الطالب إلى بذل كل الجهود إليجاد 
فــــرص تــتــيــح لـــطـــالب جــامــعــتــنــا أن 
يكونوا روادًا في زرع جسور التعاون 

والتضامن والمحبة".
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
لــشــؤون الــثــقــافــة والــعــالقــات العامة 
سهيل مطر: "مع هذه المؤسسات، 
وهــــــؤالء الـــشـــبـــاب، نــعــمــل مـــن أجــل 
اإلنـــــســـــان، كــــل إنــــســــان، وال نــهــتــم 
السمه أو دينه او منطقته أو ِعرقه". 
وليد  األب  الجامعة  رئيس  ودعــا 
مــــوســــى إلــــــى "بـــــنـــــاء مـــجـــتـــمـــع هـــّمـــه 

اإلنــــســــان، ألن اإلنــــســــان هـــو مــحــور 
يهتّم  عندما  وبــالــتــالــي  الــمــجــتــمــع... 
اإلنـــــســـــان بـــأخـــيـــه اإلنـــــســـــان يــكــون 
أعطى معنى لحياته أكثر من حياة 

اآلخر".
وقــــال عــريــجــي: "تــنــمــيــة الــشــبــاب 
على التطوع أمر أساسي لبناء إنسان 
اليوم، ومن خالله بناء وطن اإلنسان. 
وهــــــذا الـــجـــســـر الــــــذي يــمــتــد بــفــعــل 
األواصر التي تنسجون بين الطالب 
والمنظمات،  األهــلــيــة،  والجمعيات 
اإلنــســان  بين  تمتّد  جــســورًا  نتمناه 
واإلنــســان فــي لبنان، إلنــقــاذ الوطن 
من انقسام عمودي تارة وأفقي تارة 
اخـــرى جــســورًا بــمــا يجعل االخــتــالف 

نعمة والخالف نقمة".

يــجــعــل  "مـــــــا  أن  دربــــــــــاس  ورأى 
األعاصير،  هــذه  بوجه  صــامــدًا  لبنان 
واألعـــمـــدة الــتــي تــحــمــل هـــذا الــوطــن 
هـــــي الــــمــــؤســــســــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
في  المنتشرة  والتطوعية  التربوية، 
الــرأس  من  اللبنانية  الخريطة  أرجــاء 
الكبير حتى الناقورة، من البحر حتى 

سلسلة جبال لبنان الشرقية".
وقــــــــــّدم مــــوســــى ومــــطــــر درعــــيــــن 
ّرم 

ُ
تكريميتين لدرباس وعريجي، وك

الطالب الذي قاموا بأعمال تطوعية، 
بإعطائهم شهادات تقدير.

ـــبـــاحـــة  ـــــــى ال وتــــــوجــــــه الـــجـــمـــيـــع إل
الــخــارجــيــة الفــتــتــاح الــمــعــرض الــذي 
ضـــّم أكــثــر مـــن 40 مــؤســســة أهلية 

ومنظمات غير حكومية.

الوزيران عريجي ودرباس مع موسى ومطر خالل قص شريط افتتاح المعرض.


