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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف
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السعودي، السفير الهولندي هيرو 
دو بوير، وشخصيات. وقدم دو بوير 
عرضا سريعا للمشروع، وقال “إنه 
يهدف إلى الترويج لثقافة حقوق 
االنسان في المجتمع المحلي على 
المستوى الشعبي وتعزيز وصول 
المواطنين الى حقوقهم السياسية 
والمدنية وتشجيعهم على السعي 
لتطبيق كلي لالتفاقية، انطالقا من 
االيمان بأن زيادة وعي المواطنين 
على اتفاقية حقوق االنسان تزيد من 
مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار”. 
واعتبر أن “ن��ج��اح المشروع في 
تجربته األولى سيضمن له التجديد 

واالستمرارية ألعوام أخرى”.

السعودي
من جهته، ق��ال رئيس بلدية 
صيدا “إن قضايا حقوق اإلنسان 
وحرياته أصبحت في عصرنا هذا 
من األساسيات التي تبنى عليها 
لمدنية. وم��ن هنا،  ا المجتمعات 

ى 
ّ

مت 
ّ

 على 
ً

 
ً

وضع برنامج شامل لتعزيز التعليم 
غير الرسمي للشباب في مخّيم نهر 
 الى مشروع التدريب 

ً
البارد. وإضافة

المهني في مؤسسة بيت أطفال 
ال��ص��م��ود، يشتمل ه��ذا البرنامج 
على العمل مع 25 شابا وشابة على 
6 من  مشاريع مجتمعية، ودع��م 
جمعيات تقّدم التدريب المهني 
والتعليم المساند لتعزيز قدراتهم 
وخدماتهم. ويعود البرنامج بالمنفعة 
لحوالى 300 طفل وشاب وأكثر من 

.
ً
40 مدرسا

استعادة الثقة
وكان العديد من الخّريجين امس 
وا عن المدرسة ووج��دوا أن 

ّ
قد تخل

التأهيل المهني يمكن أن يساعدهم 
ف��ي اس��ت��ع��ادة ثقتهم بنفسهم 

أم��ا البعض اآلخ��ر،  وبالمستقبل. 
فيعززون دراستهم الحالية بواسطة 
كسب  ف  بهد لمهني  ا هيل  لتأ ا
المزيد من المهارات التي يمكن أن 
تساعدهم في الحصول على وظائف 
أفضل. مديرة أنيرا في لبنان سمر 
اليسير قالت “إن شراكتنا مع )روتا( 
 
ً
وبيت أطفال الصمود مهمة جدا

ل 
ّ
بالنسبة إلينا. أهدافنا واحدة وتتمث

تؤثر  لتي  ا لمسائل  ا لجة  في معا
على تعليم الشباب في المجتمعات 
المهّمشة والفقيرة. يعاني الشباب 
الفلسطيني منذ سنوات طويلة من 
التهميش ولذلك اعتبرته أنيرا من 
الفئات ذات األولوية على مدى أكثر 
. وال شك في أن العمل مع 

ً
من 42 عاما

شركائنا سوف يساعدنا في إكمال 
ما بدأناه”.

اإلنسان  يتقاطع مفهوما حقوق 
والمجتمع المدني تقاطعا كبيرا، 
خصوصا أن قضايا حقوق اإلنسان 
وحرياته أصبحت تندرج في سياق 
االهتمام العالمي، ولم تعد متعلقة 

بإطار سيادة الدولة”. 
المفاهيم  ن��ش��ر  أض���اف “إن 
الصحيحة لهذه الحقوق ومتابعة 
تطورها مع تطور الزمن هو ما فشلت 
كل الدول في الحفاظ عليه، ألن في 
كل المنظومات السياسية هناك 
تناقضا بين السلطة والحريات. من 
هنا، برزت أهمية المجتمع المدني، 
والذي هو أقرب إلى اإلنسان على 
أرض ال��واق��ع م��ن ال��دول��ة، وه��و ال 
يتحرك بناء على معطيات إحصائية 
ء على مؤشراته  بنا ب��ل  خارجية، 

الداخلية”.

موسى
وتحدث النائب ميشال موسى 
لوطنية لحقوق  ا ل��خ��ط��ة  ع��ن “ا
للجنة  ا ل��ت��ي تعمل  ا االن��س��ان 
النيابية على اع��داده��ا”، كاشفا 
لمقبل”.  ا الشهر  عن “إطالقها 
وع��دد “المعوقات البنيوية في 
ال��م��ؤس��س��ات ال��ق��ائ��م��ة، ومنها 
بما  لمدني  ا لمجتمع  ا مؤسسات 
في ذلك نظرة مؤسسات الدولة 
تجاه المنظمات غير الحكومية”، 
وقال “رغم أن الدولة بدأت تنظر 
لمدني  ا لمجتمع  ا ل��ى منظمات  ا
كشريك، إال أن خطواتها في هذا 
االتجاه ال ت��زال متعثرة وبطيئة، 
اضافة الى عوامل اخرى مثل غياب 
مة  استدا وع���دم  لديمقراطية  ا
العديد من الهيئات االجتماعية”.

خالل التوقيع على تجديد العقود    داالتي ونهرا 

تتويج 14 شخصية محلية وعربية

األلعاب  المدرسية 
للقديس يوسف

انتهت فترة تسجيل 
المشاركين في األلعاب 

الرياضية المدرسّية األولى 
مها جامعة القديس 

ّ
التي تنظ

يوسف بين 18 و 26 شباط 
2012 بمشاركة 885 طالبا 

لون 79 فريقا من 
ّ
وطالبة يمث

مدارس بيروت وجبل لبنان.
وتتنافس الفرق المشاركة 

في ألعاب كرة القدم للصاالت 
للرجال والسيدات وكرة السلة 

للرجال والسيدات والكرة 
الطائرة للرجال والسيدات 

وكرة اليد للرجال والشطرنج 
وسباق الضاحية ومسابقة 

األسئلة الرياضية.
وتنطلق المنافسات مساء 

الجمعة في 18 شباط وتختتم 
مساء 26 شباط.

مة 
ّ
وكانت اللجنة المنظ

لأللعاب أشارت الى أّن 
ام لبنان 

ّ
نخبة من أبرز حك

االتحاديين والدوليين 
سيقودون المباريات في 

جميع المنافسات كما شّدد 
 على ضرورة 

ً
مون سلفا

ّ
المنظ

ظهور جميع الفرق المشاركة 
بلباس مدارسهم الموّحد كما 

سيعمل على اختيار أفضل 
 مسابقة.

ّ
الالعبين من كل

يذكر أّن الجامعة كانت بدأت 
تطبيق نظام المنح الجامعّية 

للرياضيين المتفّوقين 
وهي في صدد تطبيق هذا 
النظام على طاّلب المدارس 

المتفّوقين في دروسهم وفي 
الرياضة اعتبارا من 2012.


