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الآفة املتنكرة

اآفة املخدرات ال ترحم وال ترتوي، وباتت 

اأو  واملنازل،  املدار�س  اإىل  �سافرة  تدخل 

متنكرة بلبو�س االأدوية التي ي�سفها االأطباء 

مثل  اأمرا�س  من  يعانون  الذين  للمر�سى 

التن�سيط  لغاية  اأو  واالكتئاب  ال�سديد  االأمل 

وغريها من االأ�سباب. واإن ال�سكوى اأ�سبحت 

االأمام  اإىل  منها  للهروب  نفع  وال  عارمة 

ت�سافر  تقت�سي  الق�سوى  ال�رضورة  اإن  بل 

اجلهود يف املجتمع بكامله، كما ت�ستوجب 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  بني  واعيًا  تعاونًا 

والقوى االأمنية املعنية باملو�سوع.

يجد  الذي  االجتماعي  املر�س  هذا  اإن 

يف جمتمعنا اأر�سًا خ�سبة النت�ساره، اأ�سبح 

م�ستفحاًل ويهدد بعواقب وخيمة نتيجة ملا 

 به لبنان من ماآ�ٍس وحروب وويالت وفقر 
َّ
مر

وما اأ�ساب املوؤ�س�سات الر�سمية واالأهلية من 

هذا  فتح  يف  انطلقنا  هنا،  من  فادح.  �رضٍر 

امللف واأجرينا اجتماعات عمل و�سّكلنا جلنة 

الرتبوي  املركز  ت�سم  باملخدرات  موجلة 

للبحوث واالإمناء وعدداً من اجلمعيات ذات 

واعتمدنا  والعالج،  التوجيه  يف  اخلربة 

مقاربات واقعية لكي ال يكون عملنا �سوتيًا 

اأو مكرراً ي�ستن�سخ اأعمااًل �سبقته.

عن  مبناأى  لي�ست  الر�سمية  فاملدر�سة 

�سبقت  اخلا�سة  واملدر�سة  االآفة،  هذه 

يف  اليوم  لكننا  املواجهة،  يف  الر�سمية 

اجلهود  لت�سافر  والدعوة  واحد.  خندٍق 

مبثابة  ا�سبحت  بل  بروتوكولية،  تعد  مل 

االأ�ساتذة  عيون  لتكون  امللحة  اليقظة 

مفتوحة  االأهل  وعيون  واالإدارات 

يف  التدخني  من  للحد  مركزة  واملراقبة 

بالغًا  ذلك  وليكن  وخارجها.  املدر�سة 

بذوي  اال�ستعانة  اإىل  ي�سار  لكي  مبكراً 

االخت�سا�س واخلربة الفعلية لتاأمني �سبل 

التدخل  عن  بعيداً  ال�سحيحة  املعاجلة 

العادي الذي ي�رض اأكرث مما ينفع.

مدرب  عمل  فريق  اإعداد  ب�سدد  اإننا 

من  اأو�سع  �رضيحة  لتدريب  نواة  ليكون 

االأ�ساتذة واملعلمني واملر�سدين ال�سحيني 

يف املدار�س على �ُسبل املعاجلة والوقاية. 

وندعو اجلامعات اللبنانية واخلا�سة، اإىل 

ندعو  كما  واملراقبة،  الوعي  من  املزيد 

الت�سدد  اىل  والنقابات  املعنية  الوزارات 

وال�سبيبة،  لالأوالد  االأدوية  بيع  منع  يف 

ال�سفية  االأن�سطة  تكثيف  اىل  وال�سعي 

املدر�سية  الريا�سة  وتعزيز  والال�سفية 

واجلامعية واالأهلية، واىل تطوير املناهج 

الرتبوية من خالل الور�سة القائمة راهنًا، 

بدقة  اجلانب  هذا  االعتبار  يف  لتاأخذ 

وا�ستهداف واٍع.

وال  وم�ستمرة  طويلة  مواجهة  اإنها 

بل  واالأخطاء،  لالإهمال  فيها  مكان 

خلطورة  االإدراك  من  املزيد  املطلوب 

التحلي  و�رضورة  جمتمعنا،  يواجه  ما 

لوقف  الكافية  وامل�سوؤولية  بالوعي 

ا�ست�رضاء هذه االآفة القاتلة.

الدكتور ح�شن منيمنة 

وزير الرتبية والتعليم العايل

اإن ال�رضورة 

الق�شوى تقت�شي 

اجلهود  ت�شافر 

يف املجتمع 

بكامله

" 
"
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احلدث

مكافحة املخدرات يف راأ�ص اهتمامات الوزير منيمنة

انت�سار  �سد  التوعية  املوجلة  اللجنة  منيمنة  الوزير  تراأ�س 

املخدرات يف املدار�س ويف املجتمع. وت�سم اللجنة املدير العام 

واالإمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  رئي�سة  يرق،  فادي  للرتبية 

حلواين،  عامر  الدكتور  الوزير  م�ست�سار  فيا�س،  ليلى  الدكتورة 

ال�سحة  عن  وامل�سوؤولة  حايك  جان  والتوجيه  االإر�ساد  مدير 

املدر�سية نينا حلام، وبرندا غزايل من م�رضوع التدريب امل�ستمر. 

املدر�سة  يف  ال�سحي  املر�سد  عمل  طبيعة  على  الوزير  واَطلع 

العملية  هذه  ومواكبة  متخ�س�سني.  يد  على  تدريبه  واإمكانات 

على  املدرب  ت�ساعد  وثائقية،  واأفالم  ومطبوعات  مبل�سقات 

املتابعة ال�سخ�سية. 

وركز الوزير على املتابعة امل�ستمرة نف�سًيا و�سحًيا واجتماعًيا 

الأي مدمن على املخدرات. وقرر التوا�سل مع عدد من اجلمعيات 

واجلهات املخت�سة بالتوعية واملتابعة يف مو�سوع املخدرات، 

املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  تف�سيلية  خطة  تو�سع  ان  على 

يوؤدي  للمخدرات  م  اال�ستعمال املتكرر واملنَظَّ ان  اذ  ال�ساأن  بهذا 

اىل االدمان.

منها:  فكثرية،  االدمان  اىل  باملراهق  تدفع  التي  اال�سباب  اأما 

الظروف  اال�سدقاء،  نوعية  الرتبية،  �سوء  الوراثي،  اال�ستعداد 

االجتماعية، �سوء التعامل مع احلالة، والتاأخر يف امل�ساعدة.

ف اىل املدمن، هي: 
ّ
ومن العالمات الني ميكن من خاللها التعر

واالإهمال...  الفو�سى  اليومي...  ال�سلوك  يف  املفاجىء  التغرّي 

القدامى  اال�سدقاء  ا�ستبدال  املنزل...  من  اخلروج  من  االإكثار 

برفاق �سوء... اختالق االأعذار للح�سول على املال با�ستمرار.

حلماية اأبنائنا من هذه االآفة اخلطرية، ينبغي التعاون بني االأهل 

واملدر�سة والبيئة املجتمعية، وذلك من خالل االإر�ساد الوقائي، 

احل�س�س  من  الت�رّضب  اىل  واالنتباه  االأخالقية،  امُلُثل  وتنمية 

الدرا�سية. 

 التعاون بني 

الأهل واملدر�سة 

والبيئة املجتمعية 

حلماية اأبنائنا من 

هذه الآفة اخلطرية

""
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اأن�شطة الوزارة

اللبنانية"  "اجلامعة  يف  العامة  ال�سحة  كلية  عميدة  منعت 

الدكتورة نينا �سعد اهلل زيدان "التدخني يف حرم الكلية بفروعها 

العامة،  ال�سحة  على  حر�سا  امل�سوؤولية،  طائلة  حتت  ال�ستة 

وتالفًيا مل�سار التدخني وقد �سدر قرار منع التدخني عن جمل�س 

الوحدة يف الكلية، اإثر انت�سار اآفة التدخني يف �سفوف الطالب.

�رضطانات  مثل  االأول لالأمرا�س املميتة  ال�سبب  التدخني  ويَعّد 

والكلية  والبنكريا�س  واملرارة  واملريء  واحلنجرة  والفم  الرئة 

والربو�ستات.

ن�سبة  وي�ساعف  الق�سبات،  الوفيات بالتهاب  ن�سبة  ويزيد 

احلوادث  ن�سبة  ويزيد  القلب،  والوفيات باأمرا�س  االإ�سابة 

ال�رضايني  ت�سييق  اإىل  ويوؤدي  )ال�سلل(،  الدماغية  الوعائية 

املحيطية الذي قد يتطور اإىل برت االأطراف.

ومادة النيكوتني يف التبغ هي التي توؤدي اىل االإدمان.

واالإدمان هو اعتياد اجل�سم على مادة غريبة، بحيث اإنه ي�سبح 

والتوقف  معني،  توازن  على  للحفاظ  م�ستمر  ب�سكل  لها  بحاجة 

عن تناول هذه املادة، يوؤدي اإىل متالزمة ال�سحب. 

املادة  هذه  اإىل  يحتاج  اجل�سم  كيميائي: اأي اأن  اإدمان  فهناك 

الكيميائية، وذلك نتيجة تاأثريها على م�ستقبالت “ال�سريوتونني” 

الدماغية. واإدمان نف�سي :اأي االإدمان على حركات  يف اخلاليا 

معينة، وو�سعيات معينة يتخذها ال�سخ�س اأثناء التدخني )مثاًل: 

التكلم،  طريقة  للتدخني،  املرافق  القهوة  �رضب  حركات اليدين، 

الإح�سا�س املفرط بالثقة...(

وللعالج من روا�سب التدخني، على املدمن اأن يتخذ قرار التوقف 

ب�سكل كلي وجذري، مرتافق مع دعم نف�سي، واأن يلجاأ اىل ممار�سة 

املبهمي،  الع�سبي  اجلهاز  تقوية  على  ت�ساعد  الأنها  الريا�سة 

الذي يعاك�س تاأثريات “االأدرينالني” )الذي يزيد النيكوتني من 

اإفرازه(. 

ملدر�سة  امل�سرتك  امل�رضوع  ت�سيري  وجلنة  منيمنة  الوزير  در�س 

ال�سناعات  مدر�سة  ت�سيري  اليا�س،  قب  يف  الغذائية  ال�سناعات 

العام  املدير  ا�ستنها�سها وتفعيلها، يف ح�سور  الغذائية وخطة 

للتعليم املهني والتقني اأحمد دياب ونقيب ال�سناعات الغذائية 

ناردي  يوري  االأوروبي  االحتاد  عمل  وفريق  ن�رضاوي  جورج 

لال�ستخدام  الوطنية  للموؤ�س�سة  العام  واملدير  فيتكوفا،  ولينكا 

الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  الرتبية يف  كلية  تابت، وعميد  نبيل 

مازن اخلطيب.

املدر�سة  و�سع  �ساهني  اأبو  د.�سبحي  الوزير  م�ست�سار  وعر�س 

لتلعب  بها  النهو�س  اإىل  االآيلة  واالقرتاحات  اإداريًا  املتعرث 

دورها يف رفد �سوق العمل باليد العاملة املتخ�س�سة. واأ�سار  اإىل 

لل�سيانة  االأولية  املواد  لتاأمني  الكافية  االعتمادات  توافر  عدم 

والت�سغيل، واحلاجة اإىل دعم تقني واإىل ال�سيانة.

التي بذلت الإنقاذ  اللجنة على كل اجلهود  الوزير منيمنة  و�سكر 

امل�رضوع واعترب اأنها كانت مقبولة، وراأى اأن اخلطة املو�سوعة 

ال�ستنها�س امل�رضوع جيدة وتعطي فكرة وافية النطالقه ب�سورة 

قوية وفاعلة. 

عن  تابت  نبيل  لال�ستخدام  الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�س  وعرب 

والطالب.  اخلريجني  كاماًل ال�ستخدام  بواجبه  للقيام  اال�ستعداد 

وطالب بتاأمني مكتب للموؤ�س�سة  يف املدر�سة للعمل مبا�رضة من 

داخلها.

العاملة  اليد  �سيوؤمن  امل�رضوع  اأن  ن�رضاوي  النقيب  واعترب 

للتعاون  اال�ستعداد  وعن  للم�رضوع  الدعم  عن  وعرب  املوؤهلة. 

الدائم ال �سيما واأن النقابة �رضيكة فيه.

وحتدث ممثل االحتاد االأوروبي يو�سي ناردي عن ت�سغيل املدر�سة 

لبنان حول  لنقل طلب  اال�ستعداد  وا�ستدامة مواردها، وعرب عن 

متديد مهلة الدعم التقني للم�رضوع من جانب االحتاد االأوروبي، 

موحًيا اأنه �سيلقى القبول.

منيمنة يدر�ص خطة لتفعيل

مدر�شة ال�شناعات الغذائية

كلية ال�شحة يف »اجلامعة اللبنانية« 

متنع التدخني



4

اأن�شطة الوزارة

امل�ساريع  بيتون  دوين  فرن�سا  �سفري  مع  منيمنة  الوزير  عر�س 

امل�سرتكة بني البلدين على امل�ستويات الرتبوية واجلامعية، يف 

ح�سور وفد من كبار املوظفني يف ال�سفارة وامللحقية الثقافية 

الفرن�سية، واملدير العام للرتبية فادي يرق. 

وقال ال�سفري الفرن�سي بعد اللقاء: "عر�سنا التعاون بني البلدين 

على امل�ستويات الرتبوية واجلامعية، وحتدثنا عن م�سرية التعاون 

يف  وحتدثنا  لهما،  التابعة  واملوؤ�س�سات  وال�سفارة  الوزارة  بني 

التعليم  م�ستوى  على  املعتمدة  واملوؤ�س�سات  ال�سهادات  مو�سوع 

للنهو�س  خطته  عن  ملحة  منيمنة  الوزير  لنا  وعر�س  العايل. 

بالوزارة، والتي اأقرها جمل�س الوزراء، وهي خطة مهمة للقطاع 

الرتبوي. وتعلمون اأن الوكالة الفرن�سية للتنمية تعمل مع وزارة 

الرتبوي.  القطاع  لتطوير  م�ساريع  خالل  من  لبنان  يف  الرتبية 

اأن  �سيما  ال  الفرنكوفونية،  املنظمة  مع  التعاون  اإىل  وتطرقنا 

لبنان يتجه نحو توقيع اتفاق لغوي مع املنظمة يوؤدي اإىل دعم 

الفرن�سية يف الرتبية وحت�سني م�ستواها يف التعليم".

نائب  برئا�سة  الدويل  البنك  بعثة  مع  منيمنة  الوزير  بحث 

�سم�ساد  ال�سيدة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  لل�رضق  البنك  رئي�س 

العربي  الهادي  البنك يف بريوت دميبابا  اأختار، ورئي�س مكتب 

�رض  امانة  ومديرة  يرق،  فادي  للرتبية  العام  املدير  يف ح�سور 

ودعم  الرتبوية  اخلطة  دعم  يف  منيمنة،  ندى  الرتبوي  القطاع 

نظام اجلودة يف التعليم، حيث و�سعهم الوزير يف اأجواء اخلطة 

ال�ساملة للتعليم والنهو�س به على اأ�سا�س حتقيق اجلودة من كل 

اجلوانب، وهي خطة طموحة توافرت لها جوانب عديدة للتنفيذ 

اإىل  اإ�سافة  والقرو�س،  الهبات  خالل  ومن  املوازنة  خالل  من 

توافر االإرادة لدى وزارة الرتبية لتطبيقها. 

مثل  اخلطة  هذه  من  اأجزاء  بتطبيق  �سنبداأ  "اأننا  منيمنة  وراأى 

اأعددنا  وقد  رو�سة.  مبائة  والبدء  االإجرائية،  املواد  اإدخال 

تخ�سي�س  جلهة  الوزراء  جمل�س  اإىل  واأر�سلناه  قانون  م�رضوع 

دائرة للرو�سة".

وعربت رئي�سة البعثة ال�سيدة اختار عن �رضورها وارتياحها لهذه 

اخلطة، وللجهد املبذول من قبل الوزير منيمنة من اأجل اإعدادها، 

ال�سكل  بهذا  احلكومة  جهزتها  التي  االأوىل  اخلطة  انها  معتربًة 

الكامل، كما اأكدت على حق كل مواطن يف احل�سول على التعليم 

اجليد عرب هذه اخلطة.

حل�سور   منيمنة  الوزير  اإىل  دعوة  اختار  ال�سيدة  ووجهت 

لبنان  الأن  وا�سنطن  يف  �ستعقد  التي  الدويل  البنك  اجتماعات 

ميكنه اأن يقدم منوذجًا لتحقيق نوعية التعليم وجودته.

منيمنة يعر�ص وبيتون

م�شاريع تربوية م�شرتكة

ويبحث مع البنك الدويل

يف دعم نظام جودة التعليم

اأن�شطة الوزارة

نح� اتفاق لغ�ي ي�ؤدي 

اإىل دعم الفرن�سية 

يف الرتبية وحت�سني 

م�ست�اها يف التعليم

حق كل مواطن 

يف احل�صول على 

التعليم اجليد عرب 

هذه اخلطة

"

"

"

"
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مدير  �سم  »�سي�سكو«  �رضكة  من  وفد  مع  منيمنة  الوزير  اجتمع 

يف  وامل�سوؤولني  لورو،  اإيفون  افريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رضق 

مكتب لبنان يف ح�سور املدير العام للرتبية فادي يرق، ومديرة 

امانة �رض القطاع الرتبوي الدكتورة ندى منيمنة وم�ست�سار وزير 

الرتبية بالل معاز، ومت البحث يف مدى م�ساهمة ال�رضكة يف دعم 

و�سبكة  املعلوماتية  ا�ستخدام  اإىل  الهادفة  مب�ساريعها  الوزارة 

االإنرتنت باأف�سل �سورة يف الرتبية والتعليم«.

م�ساريع  اإىل  حتتاج  اخلطة  »عناوين  ان  منيمنة  الوزير  واعترب 

مرا�سيم وقوانني و�سنبداأ بعر�سها على جمل�س الوزراء. ويتناول 

ريا�سة  من  االإجرائية  املواد  اإدخال  اخلطة  هذه  عناوين  احد 

ومعلوماتية.  وتكنولوجيا  ور�سم  ومو�سيقى  م�رضحية  وفنون 

وتتناول عناوين اأخرى لهذه اخلطة توفري اأ�ساتذة للدعم املدر�سي 

و�سنبداأ بذلك يف املناطق االأكرث حاجة اإىل الدعم. بحيث �سنعمل 

على تعميم الرو�سات فنبداأ مبائة رو�سة جديدة«. اأ�ساف: »ويف 

املعلوماتية  خمتربات  تعزيز  على  �سنعمل  املعلوماتية  جمال 

على  �سنعمل  التي  االإجرائية،  املواد  خالل  من  املادة  واإدخال 

تاأمني اأ�ساتذة لها«. 

من جهته، قال لورو: »اإننا مهتمون بتاأهيل املعلمني وباملتابعة 

وبتطوير م�ساهمتنا، ال �سيما واأن امل�ساكل التي يواجهها لبنان 

�سبه عمومية، واملهم حتقيق قفزة نوعية، من خالل االإفادة من 

املحتوى ال�سحيح واملطلوب عند دخول االإنرتنت«. 

ثم �رضحت الدكتورة منيمنة ما  اأجنز       يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا 

يف الرتبية واحلاجات املطلوبة. واأكدت »الت�سدد يف اختيار املدربني 

تدريب«.  �سهادات  واإعطاء  الدورة  خمرجات  وتقييم   واملتدربني 

الوزارة  بني  ال�رضيع  الربط  من  نقرتب  »اإننا  فقال  معاز  اأما 

العملية  األياف �رضيعة وما يهمنا من هذه  واملدار�س عرب �سبكة 

برمتها هذا امل�سمون الذي  �سري�سخ يف عقول التالميذ«. 

منيمنة يبحث تعزيز ا�شتخدام 

املعلوماتية والنرتنت يف التعليم

رعى الوزير منيمنة احلفل اخلتامي مل�رضوع �سكول نت وتوزيع 

القاعة  يف  اأقيم  الذي   2010 نت  �سكول  م�سابقة  يف  اجلوائز 

اأجل  من  "ال�رضاكة  جمموعة  مع  بالتعاون  للوزارة  جة 
ّ
املدر

  - EAID"املعلوماتية لتطوير  الرتبوية  و"اجلمعية  لبنان" 

و"اإنتل".  و"�سي�سكو"  "مايكرو�سوفت"  وبامل�ساركة مع �رضكات 

وذلك يف ح�سور املدير العام للرتبية فادي يرق، ومدير التعليم 

الثانوي حميي الدين ك�سلي، ومديرة التعليم االإبتدائي �سارلوت 

اخلوري،  فار�س  الثقافية  ال�سوؤون  م�سلحة  ورئي�س  املقد�سي، 

منطقة  ورئي�س  االأ�سقر،  عماد  اخلا�س  التعليم  م�سلحة  ورئي�س 

بريوت الرتبوية حممد اجلمل، ومديرة مايكرو�سوفت يف بريوت 

وممثلة  امل�سيح،  عبد  خليل  االإقليمي  واملدير  �رضحان،  ليلى 

الدولية  الرتبوية  اجلمعية  ورئي�سة  حرب،  غراي�س  اإنتل  �رضكة 

اإليان متني، وجمع من املديرين واالأ�ساتذة والتالمذة الفائزين 

مب�ساريع "�سكول نت". 

واعترب الوزير منيمنة ان هذه املبادرة التي اأثمرت بال�رضاكة بني 

وزارة الرتبية والتعليم العايل وال�رضكاء، تثبت كم هي املبادرة 

الفردية منتجة وفعالة وتو�سل اىل نتائج وا�سحة، فال ت�ستطيع 

الدولة وحدها القيام بكل �سيء من دون امل�ساركة يف امل�ساريع 

تقدم  فامل�ساركة  التعليم.  يف  ا  خ�سو�سً اخلا�س   القطاع  مع 

الدعم للمدر�سة الر�سمية. واآمل من “مايكرو�سوفت” و“�سي�سكو” 

ننجح  الدعم  زاد  “كلما  اأنه  وراأى  الدعم،  من  املزيد  و“اإنتل” 

قدموه  الذي  للدعم  امل�رضوع  هذا  على  القّيمني  و�سكر   �سوية”. 

م�سلًطا ال�سوء على  وهناأ الفائزين مظهرا دعمه لـ "�سكول نت"، 

نوعية  لتح�سني  املفتاح  هي  التي  املبادرات،  هذه  مثل  اأهمية 

التعليم يف لبنان. 

واأو�سح من�سق م�رضوع “�سكول نت”  يف الوزارة عبدو ميني اأن 

“امل�رضوع” ميثل مبادرة تهدف اإىل اإتاحة الفر�سة امام جميع 
اأنحاء  كافة  يف  املدار�س  جميع  من  للطالب  املدار�س  تالمذة 

لبنان التعريف باأنف�سهم كمبتكرين وخالقني ومقيمني الأن�سطة 

تعاونية.

م�رضوع  ومنها  القادمة  ال�سنة  م�ساريع  عن  ا  اي�سً حتدث  كما 

�سالمة الغذاء. 

ويرعى احلفل اخلتامي

مل�رضوع »�شكول نت«
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اأن�شطة الوزارة

اجتمع الوزير منيمنة مع نقابة املعلمني يف املدار�س اخلا�سة 

برئا�سة النقيب نعمة حمفو�س يف ح�سور املدير العام للتعليم 

حيث  يرق،  فادي  للرتبية  العام  واملدير  اجلمال  اأحمد  العايل 

تناول البحث مو�سوع ال�سهادات اجلامعية املعتمدة يف التعليم 

�سهادات  امل�سماة  وغري  اجلديدة   املناهج  بتطبيق  البدء  مع 

تعليمية، ما يحرم االأ�ساتذة من التعوي�س املنا�سب. 

وعر�س اجلمال م�رضوع  القرار املبدئي للجنة معادالت التعليم 

العايل يف الوزارة  كو�سيلة للحل، فوافق حمفو�س با�سم  النقابة 

على املو�سوع، مكرًرا عدم املطالبة مبفعول رجعي مايل للقرار 

يف حال اإقراره يف جلنة املعادالت.

واإذ عر�س النقيب حمفو�س ملو�سوع �سندوق التعا�سد واللجنة 

العام للرتبية فادي  اأّكد املدير  الوزارة والنقابة،  امل�سرتكة بني 

يرق اأنه  �ستعقد اجتماعات للبحث يف اإلزامية االنت�ساب اىل هذا 

ال�سندوق. كما اأثار النقيب مطلب النقابة بنقل العالقة النقابية 

من وزارة العمل اإىل وزارة الرتبية، واأجرى الوزير منيمنة اإت�سااًل 

العالقة  نقل  النقابة  بطلب  يتعلق  حرب  بطر�س  العمل  بوزير 

على  التوافق  ومت  الرتبية  وزارة  اإىل  العمل  وزارة  من  النقابية 

النقيب  وطالب  االأمر.  هذا  لبت  الوزيرين  بني  التوا�سل  متابعة 

باأن ت�ستمر وحدة الت�رضيع بني القطاعني الر�سمي واخلا�س، واأنه 

يف حال اإقرار اأي درجة لالأ�ساتذة  الثانويني يف التعليم الر�سمي 

ينطبق  القرار  جتعل  عبارة  القانون  م�رضوع  يت�سمن  اأن  فيجب 

النقابة  طالبت  كما  ا.  اي�سً اخلا�س  التعليم  يف  اال�ساتذة  على 

باال�سرتاك يف و�سع م�رضوع قانون متهني التعليم.

ويتابع مع نقابة املعلمني

مو�شوع الإجازات غري التعليمية

اأن�شطة الوزارة

اأعلن الوزير منيمنة اإلغاء الرتفيع االآيل واملي�رض الذي كان معتمداً 

منذ تطبيق املناهج اجلديدة، لتالمذة �سفوف احللقة االأوىل من 

التعليم االأ�سا�سي اأي االأول والثاين والثالث االإبتدائي، وا�ستبداله 

ن االإدارة من تقييم التلميذ منذ الف�سل االأول من  بنظام تقييم ميكِّ

ال�سنة بح�سب نظام عالمات اأبجدي.

مكتبه  يف  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  جاء  منيمنة  الوزير  كالم 

يف الوزارة يف ح�سور املدير العام للرتبية فادي يرق، ورئي�سة 

فيا�س  ليلى  الدكتورة  واالإمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز 

وامل�ست�سار االإعالمي األبري �سمعون وجمع من االإعالميني. 

اأ�سار الوزير اإىل اأن القرار الذي �سدر يف العام 2000 اأبرز قدرة 

التالمذة على ا�ستيعاب مناهج املرحلة االأوىل االأ�سا�سية، وترافق 

مل  الدعم  هذا  لكن  املدر�سي،  الدعم  تاأمني  اأبرزها  �رشوط   مع 

يتوافر، واأ�سبحنا نواجه م�سكلة كبرية اإذ ي�سل التلميذ اىل ال�سف  

نتيجة  والكتابة  القراءة  اإمكانيات  لديه  ولي�س  االإبتدائي  الرابع 

التلميذ يف  اإن  مدر�سي، حيث  دعم  اأو  دون �سوابط  الرتفيع من 

القراءة  تتطلب  تعليمية  للتعامل مع مواد  الرابع م�سطر  ال�سف 

والكتابة وهو �سعيف يف هذا املجال فيعيد �سفه مرة اأو مرتني. 

االأ�سا�سي  الثالث  ال�سف  تالمذة  اأن  االإح�ساءات  اأظهرت  وقد 

يف  ي�سبحون  تلميذ   18000 نحو  عددهم  يبلغ  اأن  يجب  الذين 

ال�سف الرابع االأ�سا�سي نحو 27000  تلميٍذ، ما يعني اأن االإعادة 

يف  ال�سعب  عدد  رفع  يف  ت�سهم  املق�رضين  للتالمذة  املتكررة 

ال�سف الرابع، مع فروقات بالعمر مع التلميذ العادي، ما يوؤدي 

اإىل الت�رضب خارج املدر�سة. 

فاأ�سبح  �رشوط.  وو�سع  الرتفيع  بهذا  النظر  اإعادة  قررنا  لذلك 

الرتفيع على اأ�سا�س جمموع عالمات من اأ�سل �سلم "اأ.ب.ج.د." وذلك 

يف املواد الثالث االأ�سا�سية وهي اللغة العربية واللغة االأجنبية 

ال يتم ترفيعه. "د"  اأدنى من معدل  واأ�سول احل�ساب، ومن ينل 

منيمنة يلغي الرتفيع الآيل والرتفيع 

املي�رضرَّ يف احللقة الأوىل الأ�شا�شية

نهاية  يف  الرتفيع  �رشوط  ي�ستويف  ل  الذي  املتعلم  اأن  واأو�سح 

العام الدرا�سي، يخ�سع الختبار تقييمي يجرى يف فرتة االأعمال 

الدرا�سية الالحقة، ويتحدد يف �سوئه ترفيع  التح�سريية لل�سنة 

هذا التلميذ اأو عدم ترفيعه.

ولفت اإىل اأن الوزارة �ستبداأ بتطبيق الدعم املدر�سي تدريجًيا يف 

العملية  يف  اأ�سا�سًيا  عن�رًضا  اإياه  معترًبا  ر�سمية،  مدر�سة  مائة 

الرتبوية، واأمل اأن ينفذ بنجاح.

 ويوقع �آلية للمعايري 

�ملتعلقة بالرتفيع يف 

هذه �حللقة

""
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تراأ�س الوزير منيمنة االجتماع الثاين للجنة املكلفة درا�سة ملف 

التعليم املهني والتقني برمته، يف ح�سور املدير العام للتعليم 

املهني والتقني اأحمد دياب وفريق عمل املديرية، املدير العام 

�سبحي  منيمنة  الوزير  م�ست�سار  اجلمال،  اأحمد  العايل  للتعليم 

اأبو �ساهني وعدد من املخت�سني وامل�ست�سارين يف اللجنة، حيث 

تركز البحث حول ال�سهادات املهنية.

وتوافقت اللجنة على "اأن تكون مدة درا�سة التعليم العايل �سنتني 

باأن  الدبلوم  هذا  حلامل  وي�سمح  عال  تقني  بدبلوم  تنتهيان 

يتابع الدرا�سة يف اجلامعات حليازة االإجازة اجلامعية العامة اأو 

التقنية بعد اإجنازه ما ال يقل عن خم�سني باملائة من الربنامج 

ويبا�رض در�ص ملف املهني

ال�ساحة  يف  التوا�سل"  "ن�سب  عن  ال�ستار  منيمنة  الوزير  اأزاح 

القبة يف  الثالث يف منطقة  الفرع  العلوم -  املقابلة ملقر كلية 

الن�سب  فكرة  اأطلقت  التي  "بوزار"  جمعية  من  بدعوة  طرابل�س 

الذي �سممه ونفذه الفنان الت�سكيلي عدنان خوجة. 

جنيب  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  ممثل  االحتفال  هذا  وح�رض 

ميقاتي الدكتور عبد االإله ميقاتي، ممثل الوزير ال�سفدي الدكتور 

م�سطفى احللوة، ممثل النائب احمد فتفت املحامية زينة فتفت، 

ممثل الوزيرة ال�سابقة نايلة معو�س �سيبان �سليم اخلوري، وح�سد 

من ال�سخ�سيات.

وبعد االحتفال، جال الوزير منيمنة على معهد القبة الفني الذي 

يعترب االأكرب يف معاهد التعليم املهني والتقني يف لبنان، واطلع 

من اإدارته على �سري العمل فيه، واالإقبال عليه من مناطق ال�سمال 

عدد  وبلوغ  وم�سانعه،  اخت�سا�ساته  الكبري يف  والتنوع  كافة، 

اأ�ساتذته نحو ت�سعمائة اأ�ستاذ. 

ثم تفقد حرم كلية االآداب يف اجلامعة اللبنانية يف القبة، واجتمع 

التدري�س، وا�ستمع اىل  اإحدى قاعات  مع طالبها واأ�ساتذتها يف 

�سكاوى الطالب ب�ساأن تطبيق النظام االأوروبي اجلديد، مو�سًحا 

التوجهات اجلديدة وما تتيحه للطالب من فر�ٍس واعًدا با�ستمرار 

التوا�سل معهم. 

ا دار املعلمني واملعلمات يف اأبي �سمراء واطلع على  وتفقد اأي�سً

دورات التدريب امل�ستمر ، وعلى برامج التدريب للمرحلة املقبلة 

وبرامج تاأهيل املتعاقدين حت�سرًيا للمباراة. 

منيمنة يتفقد موؤ�ش�شات تربوية 

ويزيح ال�شتار عن ن�شب يف طرابل�ص

تراأ�س الوزير منيمنة اجتماًعا للجنتني املكلفتني تطوير هيكلية 

املركز  بني  العالقة  وتنظيم  واالإمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز 

املركز  رئي�سة  اللبنانية، يف ح�سور  الرتبية يف اجلامعة  وكلية 

القطاع  تطوير  �رض  اأمانة  مديرة  فيا�س،  مليحة  ليلى  الدكتورة 

الرتبوي الدكتورة ندى منيمنة، عميد كلية الرتبية الدكتور مازن 

االإداري  املدير  الدكتور عامر حلواين،  الوزير  م�ست�سار  اخلطيب، 

يف املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء نزار غريب، وخبري االإدارة 

ومت  حنينه  يوال  االآن�سة  اللجنتني  ومقررة  جنم  بدري  الرتبوية 

البحث يف االأفكار واملهام واملوارد الب�رضية املطلوبة لتتما�سى 

الهيكلية مع متطلبات النه�سة الرتبوية.

التعاون  باآلية  املتعلقة  االأفكار  بع�س  املجتمعون  وتدار�س 

مبا  اللبنانية  اجلامعة  يف  الرتبية  وكلية  الرتبوي  املركز  بني 

ين�سجم مع خطة الوزير نحو متهني التعليم، وتكامل االأدوار بني 

املوؤ�س�ستني يف االإعداد والتدريب وجمع االأر�سدة للمعلم يف اإطار 

اإعطائه احلوافز املالية واملعنوية.

ويرتاأ�ص اجتماًعا للجنتي تطوير 

هيكلية »املركز الرتبوي«

اجلامعي وحتت�سب املواد التي حاز فيها الطالب معدال يزيد عن 

اإعداد  م�سغرة  جلنة  وكلفت  االنتقال"،  عند  ع�رضين  على   12
م�رضوع مر�سوم يلحظ هذا التوجه.

"اأن  الرتبوي، فراأى املجتمعون  الفني  كما ناق�ست ملف املعهد 

هذا املعهد يجب اأن يكون له دور حموري يف التدريب امل�ستمر 

وح�رض  التخ�س�سية  املواد  جمال  يف  املهني  التعليم  الأ�ساتذة 

االإعداد الرتبوي بكلية الرتبية".

وقرر املجتمعون اأن يناق�سوا يف اجلل�سة املقبلة "و�سع ال�سهادات 

املهنية ما قبل التعليم الثانوي وهي الكفاءة املهنية والربيفيه 

التعليم  نحو  الفنية  البكالوريا  "م�سارات  ومناق�سة  املهنية"، 

اجلامعي"، على اأن تتابع اللجنة درا�سة "جميع امللفات الباقية 

بالوترية ال�رضيعة نف�سها ومن دون تاأخري".

    دور حموري يف 

التدريب امل�ستمر 

لأ�ساتذة التعليم 

املهني يف جمال 

املواد التخ�س�سية

""
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اأن�شطة الوزارة

املركز  مع  بالتعاون  االنكليزية  اللغة  اأ�ساتذة  رابطة  نظمت 

الربيطاين، املوؤمتر ال�سنوي الثالث ع�رض بعنوان "جتاوز حتديات 

تعليم اللغة االنكليزية"، يف ق�رض االأوني�سكو، يف ح�سور ال�سفرية 

املدير  ممثال  عون  وجمال  غاي،  ماري  فران�سي�س  الربيطانية 

العام للرتبية فادي يرق، وح�سد من مديري املدار�س، واأ�ساتذة 

اللغة االنكليزية، و�سخ�سيات تربوية وروحية. 

اللغة  معلمي  وبحما�سة  باملوؤمتر  غاي  ال�سفرية  نوهت  بداية 

ال�سفراء  هم  االنكليزية  اللغة  "معلمي  ان  واعتربت  االنكليزية، 

ظل  يف  ا  "وخ�سو�سً باال�ستمرار  وطالبتهم  للغة"،  احلقيقيون 

انت�سار االنرتنت، باأن يكونوا ال�سفراء اجلّيدين لهذه اللغة". 

فيها:  قال  كلمة  احلاج  مايكل  الرابطة  رئي�س  األقى  ذلك،  بعد 

"هناك خطة عمل ثالثية اأجنزت من خالل تنظيم �سل�سلتي ور�س 
عمل المتحانات الـESOL ملئات الطالب، ون�رض العدد ال�سنوي 

ملجلة الرابطة، واإطالق مباراة القراءة لطالب املدار�س اىل جانب 

تطوير موقع الرابطة االإلكرتوين". 

هويت،  باربرا  لالأبحاث  الربيطاين  املركز  ملديرة  كلمة  وكانت 

قبل اأن توزع الدروع التكرميية على االأع�ساء ال�سابقني للجنة، 

لتبداأ بعد ذلك احللقات الدرا�سية واملناق�سات.

موؤمتر لرابطة اأ�شاتذة الإنكليزية 

حول جتاوز حتديات تعليم اللغة

كرم الوزير منيمنة املدير املميز من خالل حفل توزيع اجلوائز 

للق�سة الق�سرية الذي نظمته جمموعة »اإقراأ« يف ق�رض اليون�سكو، 

ورئي�س  مقد�سي،  �سارلوت  االبتدائي  التعليم  مديرة  ح�سور  يف 

م�سلحة ال�سوؤون الثقافية فار�س اخلوري، ومن�سقة اجلمعية مرمي 

مب�سلي واأع�سائها، وجمع من املديرين واملعلمني والتالمذة.

بعد تعريف من منى الزعرتي قالت رئي�سة اجلمعية مرمي مب�سلي: 

واأقدمها،  م�ساريعنا  اأبرز  هو  الق�سرية«  ة  الق�سّ »كتابة  م�رضوع 

تدعمها  التي  املدار�س  من  ال�ساد�س  ف  ال�سّ طالب  فيه  ي�سارك 

جمموعتنا. يتناف�سون عرب اأفكارهم املتنّوعة التي يعرّبون عنها 

كتابًة ور�سًما و�سوال اإىل اإنتاج ق�س�س ق�سرية متكاملة.

وقد  ال�سغر،  منذ  تكت�سب  »القراءة متعة  اأن  الوزير منيمنة  واأكد 

الهيكلية  اأن يرتب  للبحوث واالإمناء  الرتبوي   طلبت من املركز 

لتكون للتالمذة �ساعة قراءة اأ�سبوعية، كما كلفت مديرية التعليم 

املدار�س  وجتهيز  املدار�س  يف  املكتبات  اإح�ساء  االإبتدائي 

املحتاجة  باملكتبات. فاإن حجم قراءتنا وكثافتها، هو موؤ�رض 

العامل وحجم فعاليتنا فيه. ولالأ�سف،  على كثافة ح�سورنا يف 

وبح�سب اإح�ساءات برنامج االأمم املتحدة للتنمية، فاإن التداعي 

اإحجام املزاج  املخيف لن�سبة القراءة يف العامل العربي، يعك�س 

االجتماعي العام عن حت�سيل املعرفة وال�سعي الكت�سابها، والتي 

االأ�سلم  ال�سبيل  ولعل  واالأعمق.  االأوثق  �سبيلها  القراءة  تزال  ال 

واالأكرث فعالية يف ذلك، هو اأن نحول القراءة يف جيل اأوالدنا اإىل 

َبة والتزامًا دائمًا ومن�سبطًا، ومدخاًل ال لتلقي االأفكار  عادة حُمبَّ

وا�ستهالكها، فح�سب بل خللق اأفكار جديدة وابتكار �سور حياة 

خ�سبة.

بعد ذلك وزعت اجلوائز على املكرمني وكان املدير املميز مدير 

اإبراهيم  بقعتوتة-ك�رضوان  يف  الر�سمية  النياح  �سيدة  مدر�سة 

خملوف. واأمينة املكتبة املميزة رجاء ب�سارة، من مدر�سة وطى 

امل�سيطبة الر�سمية. كما وزعت اجلوائز على التالمذة امل�ستحقني.

منيمنة رعى حفل جمموعة »اإقراأ« 

لتكرمي املدير املميز

اللبنانية لليون�سكو، بالتعاون مع مكتب  نظمت اللجنة الوطنية 

الثقافية  "امل�ساحلة  م�رضوع  اإطار  ويف  بريوت  يف  اليون�سكو 

الر�سمية  املدار�س  ثانية ملعلمي  ور�سة عمل  اللبناين"،  لل�سباب 

واخلا�سة، هدفت اإىل  تعريف اأكرب عدد ممكن من االأ�ساتذة على 

�سبل اإدخال مفهوم امل�ساحلة الثقافية اىل وعي تالمذتهم عرب 

متنوعة  فنية  اأن�سطة  خالل  من  وذلك  الديني،  والتنوع  الرتاث 

احلوار  ثقافة  اإزاء  للتالمذة  جديدة  �سلوكيات  تطوير  يف   ت�سهم 

وتقبل االآخر املختلف، وتعزيز انتمائهم الوطني وخلق م�ساحات 

م�سرتكة يف ما بينهم.

�سارك يف اأعمال هذه الور�سة ثالثون من اأ�ساتذة املدار�س الر�سمية 

تعلبايا،  االأمراء،  حو�س  وهي  البقاع،  حمافظة  يف  واخلا�سة 

ورا�سيا. اخليارة  الهرمل،  االأحمر،  دير  بعلبك،  اليا�س، زحلة،  قب 

»
امل�شاحلة الثقافية لل�شباب اللبناين

«

ور�شة عمل نظمتها اليون�شكو

ثقافة احلوار

""وتقبل الآخر املختلف
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اأن�شطة املركز

In a cordial ceremony at the Center for Educational 

Research and Development in Dekwaneh, the Pres-

ident of CERD Dr. Leila Maleeha, welcomed Her 

Majesty’s Ambassador to Lebanon, Mrs. Frances 

Guy, the Director of the British Council in Lebanon, 

Mrs. Barbara Hewitt, the  Head of the English Lan-

guage Projects at the B C Mrs. Claire Ross, and Mr. 

Elie Gemayel  BC Projects Assistant . The occasion 

was the donation of 7 sets of English Language Re-

sources including English dictionaries, ELT meth-

odology, and language books which were distrib-

uted to 6 Teacher Training Centers in Lebanon in 

Beirut, Zahle, Tripoli, Sidon, Jounieh and Nabatieh. 

The books will be available to all English Language 

teachers, as well as Math and Science teachers at 

the above mentioned Resource Centers.  The cer-

emony was attended by the Administrative Director 

Mr. Nizar Gharib, the Academic Heads of Depart-

ments at CERD, the Directors of the Resource Cen-

ters and the English Language National Trainers in 

Lebanon. 

In June 2010, a training session on the use of these 

CERD British Council Cooperation

resources was delivered to the CERD English Lan-

guage National Trainers by the British Council 

master trainer Mrs. Claire Ross. A national com-

petition for the English Language teachers will be 

announced during the continuous training sessions 

for the best users of these resources. The program 

coordinators are Mrs. Claire Ross from the British 

Council and Mrs. Samya Abou Hamad Chahine, the 

Head of the English Department at CERD.      
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اأن�شطة املركز

يف اإطار اتفاقية التعاون بني "املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء"، 

لقاء  جرى   ،)AFDC( والتنمية"  احلرجية  الرثوة  و"جمعية 

م�سّغر للجنة م�رضوع اال�سرتاتيجية الوطنية للرتبية البيئية، يف 

مقر »املركز الرتبوي«، يف الدكوانه، بتاريخ 17 حزيران 2010، 

حيث مت البحث يف الت�سّور العام لهذه »اال�سرتاتيجية«، وو�سع 

برنامٍج لور�سة عمل كربى تقام يف »مركز دميت احلرجي«.

ويف 24 حزيران املا�سي، اُقيمت ور�سة العمل هذه، يف »مركز 

و»جمعية  الرتبوي«  »املركز  بني  بالتعاون  احلرجي«،  دميت 

الرثوة احلرجية والتنمية« )AFDC(، بدعم من موؤ�س�سة »هان�س 

اال�سرتاتيجية  م�سّودة  »مناق�سة  عنوان  حتت  االملانية،  زايدل« 

الوطنية للرتبية البيئية«.

»املركز  يف  العاملني  من  كبري  عدد  »الور�سة«  هذه  يف  �سارك 

اأرز  وحممية  البيئة،  وزارة  عن  ممثل  اإىل  اإ�سافة  الرتبوي«، 

ال�سوف، وجمعيات اأهلية.

مدير عام »جمعية الرثوة احلرجية والتنمية« )AFDC( ال�سيدة 

فت عن الربوتوكول الذي مت توقيعه مع 
ّ
�سو�سن بو فخر الدين عر

رئي�سة »املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء« د. ليلى فيا�س الذي 

يرمي للعمل على خطة تربوية ت�سمل و�سع ا�سرتاتيجية للرتبية 

البيئية، وفاًقا للمناهج اللبنانية التي تخ�سع اىل عمليتي تقييم 

مرحلة  من  بدًءا  كافة،  الدرا�سية  احللقات  يف  تقييم  وتطوير 

الرو�سة، واحللقة االأوىل، ويف جميع  املواد.

»املركز  يف  البيئية  الرتبية  من�سقة  ا�ستعر�ست  جهتها،  من 

واقع  غ�سن  �سالمة  فيكي  ال�سيدة  واالإمناء«  للبحوث  الرتبوي 

الرتبية البيئية، واحلاجة لتطوير بع�س املحاور.

واإذ �سكرت اجلمعيات على ما تقوم به من جهود، لفتت اإىل اأنه 

لي�س هناك تن�سيق يف ما بينها ال �سيما ما يتعّلق منها باالأن�سطة  

متحورت  عمل  جمموعات  يف  امل�ساركون  انخرط  ثم  املدر�سية. 

حول الروؤية لتطوير ا�سرتاتيجية وطنية للرتبية البيئية، خل�ست 

اإىل تو�سيات من �سقني:

االأول: تربوي، يهدف اإىل اإعداد مواطن بيئي م�سوؤول وفاعل يف 

حماية البيئة.

االإدارات  يف  فعالة  تربوية  �سيا�سات  واعتماد  تطوير  الثاين: 

الر�سمية.

ودعت هذه التو�سيات اإىل: 

- تبني اال�سرتاتيجية، وزيادة ا�ستجابة متخذي القرار

    وامل�سوؤولني يف امل�ستويات كافة.

- تطبيق اال�سرتاتيجية يف خمتلف املناطق اللبنانية.

- زيادة الوعي لدى املجتمعات وم�ساركتها يف حماية البيئة.

- تطوير وتفعيل مفاهيم الرتبية البيئية يف املنهاج الرتبوي 

    املدر�سي.

- بناء قدرات املوؤ�س�سات واالأفراد.

- تطوير املواد والو�سائل امل�ستخدمة يف الرتبية البيئية.

ور�شة عمل حول »ال�شرتاتيجية الوطنية للرتبية البيئية«

بالتعاون بني »املركز الرتبوي« و»الرثوة احلرجية« و»هان�ص زايدل«
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مراكز املوارد

الذي قامت  اللقاء  عنوان  ال�سموم"  دائرة  اللبناين يف  "املواطن 
بة مادة الفيزياء يف مركز موارد اجلنوب االأ�ستاذة 

ّ
بتنظيمه، مدر

 ، �سور  يف  واملعلمات  املعلمني   دار  يف  وذلك  �سالح  ابتهاج 

ح�رضه ممثلون عن 23 مدر�سة ر�سمية وخا�سة يف الق�ساء .                                                          

بني  التعاون  تعزيز  هو  اللقاء  من  الهدف  اأن  �سالح  اأو�سحت 

الوعي  ن�رض  �سبيل  يف  الر�سمية واخلا�سة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

ال�سحي والبيئي بني �رضائح املجتمع املدين كافة.

النبطية  الكيمياء يف مركز موارد  اللقاء مدربة مادة  �سارك يف 

االأ�ستاذة ت�سامى �سالح ومن�سق مادة العلوم يف ثانوية ال�سهيد 

حممد �سعد يف �سور االأ�ستاذ خ�رض دهيني .

املواطن اللبناين يف دائرة ال�شموم

مو�شوع لقاء تربوي يف دار املعلمني واملعلمات يف �شور

اللقاء نتائج بحث علمي عنوانه  االأ�ستاذ دهيني خالل  وعر�س 

"املواطن اللبناين يف دائرة ال�سموم" قام باإعداده مع جمموعة 
من الطالب ونال اجلائزة االأوىل يف مباراة العلوم 2010 حيث 

التي  واملبيدات  لبنان  يف  الزراعية  املنتوجات  واقع  تناول 

ت�ستعمل ب�سكل ع�سوائي واأثر ذلك يف �سحة املواطن اللبناين، ثم 

تطرقت املدربة ت�سامى �سالح اىل مو�سوع اال�ستعمال اخلاطئ 

احلافظة  املواد  كذلك  اليومية  احلياة  يف  الكيميائية  للمواد 

على  ذلك  واإنعكا�س  الغذائية  املنتجات  �سناعة  يف  امل�ستعملة 

�سحة املواطن.

بعد العر�س اأجاب املحا�رضون عن اأ�سئلة احل�سور وا�ستف�ساراتهم.

اأ�سفر اللقاء عن اقرتاح عقد لقاء مو�سع يحدد موعده الحًقا وي�سم 

خطوات  لو�سع  وذلك  القرار  موقع  يف  وم�سوؤولني  اأخ�سائيني 

عملية م�ستقبلية بهدف املعاجلة قبل تفاقم امل�سكلة.  

تعزيز التعاون بني 

املوؤ�ش�شات الرتبوية 

الر�شمية واخلا�شة 

يف �شبيل ن�رض الوعي 

ال�شحي والبيئي 

بني �رضائح املجتمع 

املدين كافة  

ال�شتعمال اخلاطئ 

للمواد الكيميائية يف 

احلياة اليومية

املبيدات ت�شتعمل 

ب�شكل ع�شوائي

""

"

"
"

"
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اأن�شطة املركز

يف اإطار م�رضوع " املواطنية يف املدار�س" الذي ينّفذ بالتعاون 

للرتبية  اللبناين  واملركز  واالمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  بني 

املدنية وا�ستكماال لور�سة العمل التي ح�رضها اأ�ساتذة املدار�س 

 30 اأ�سل  من  مدار�س   6 اختيار  مّت  امل�رضوع،  يف  املنخرطة 

�ساركوا يف العر�س النهائي للم�ساريع التي نفذت وفق معايري 

العر�س  الذي متت معاجلته وكيفية  اعتمدت باأهمية املو�سوع 

من قبل التالمذة والتنا�سق يف ما بني جمموعات العر�س وروح 

العمل الفريقي الختيار الرابحني.

اما املدار�س التي اختريت فهي:

- ثانوية راأ�س النبع الر�سمية للبنني.

- ثانوية ال�سويفات الر�سمية.

- ثانوية دده الر�سمية.

- ثانوية طرابل�س - احلدادين.

- مدر�سة برج العرب. 

- مدر�سة بعلبك الثانية املختلطة .

يف  جرى  اقليمي  بعر�س  اختيارها  مّت  التي  املدار�س  �ساركت 

االأردن يف ح�سور مندوبني عن كّل من االأردن – فل�سطني ولبنان 

من 14 اىل 16 ايار 2010 وقد متّيز الفريق اللبناين بروح االإخاء 

قدمته  تقديرية  درًعا  بنتيجته  فا�ستحق  والتعاون،  وال�سداقة 

الهيئة املنظمة با�سم وزارة الرتبية والتعليم العايل.

وقد مثل لبنان يف اللقاء املذكور ال�سادة: نزار غريب عن املركز 

اللبناين  املركز  عن  خمايل  ورىل  واالإمناء،  للبحوث  الرتبوي 

للرتبية املدنية، برفقة املدر�سني.

لبنان �شارك يف عر�ص اإقليمي 

 يف الأردن
»
املواطنية

«
مل�شاريع 

دار  يف  املوارد  مركز  نظم   ،
ّ
امل�ستمر التّدريب  م�رضوع  اإطار  يف 

املعلمني واملعلمات يف جونيه، دورة تدريبية بعنوان: »املعلم 

الدورة  هذه  يف  التدريب  تولت  وواجباته«.  حقوقه  والقانون، 

االآن�سة مرغريت �رضور، وتابعها عدد من املتدربني من التعليم 

ملدير  االأوىل  مداخلتان:  وتخللتها  االبتدائي،  والتعليم  الثانوي 

عر�س  الذي  �سو  اأنور  االأ�ستاذ  الدولة  موظفي  تعاونية  عام 

العمل  يتم  التي  وامل�ساريع  وتقدمياتها  التعاونية  عمل  طرائق 

للمفت�سني  الثانية  واملداخلة  التقدميات.  هذه  لتح�سني  عليها 

املعلم  عالقة  تناولت  ا�سحق  وفوزي  �رضور  اأنطوان  الرتبويني 

باالإدارة الرتبوية والدور الرقابي واالإر�سادي للتفتي�س الرتبوي.

واأّكد كل من مديرة الدار ال�سيدة هدى اأبو ع�سلي، وامل�سوؤول عن 

للمعلم  القانونية  الثقافة  ان  وهيبة  اأمل  ال�سيد  املوارد  مركز 

مدرجة �سمن دفرت ال�رشوط الوطني، واأن املركز �سينظم دورات 

جديدة يف هذا املو�سوع خالل العام الدرا�سي 2011-2010 .

�سارك فيها �سو ومفت�سون تربويون 

»
املعلّم والقانون

«
دورة تدريبية عن

عالقة املعلم 

بالإدارة الرتبوية 

والدور الرقابي 

والإر�شادي للتفتي�ص 

الرتبوي

"

"
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مدنيات

جائزة  والبلديات  الداخلية  وزارة  ُمنحت 

تقديًرا  وذلك  العامة  للخدمة  املتحدة  االأمم 

 2009 انتخابات  اإجناح  يف  للم�ساهمة 

النيابية والبلدية واالختيارية 2010.

وقد حّل لبنان يف املرتبة االأوىل بني 400 

اإدارة حكومية عرب العامل.

  ،2007 العام  يف  ح�سلت،  املال  وزارة 

“جائزة  اأزعور على  جهاد  الوزير  ب�سخ�س 

فئة  �سمن  العامة”،  للخدمة  املتحدة  االأمم 

نظراً ملا حققته  “حت�سني تقدمي اخلدمات”، 
خالل  من  املكلفني”  “خدمة  جمال  يف 

حتديث االدارة املالية وال�رضيبية.

حاز »املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء« يف 

العام 2003 ب�سخ�س رئي�سته الدكتورة ليلى 

املتحدة  االأمم  جائزة  على  فيا�س،  مليحة 

العامة فئة »حت�سني نتائج اخلدمة  للخدمة 

العامة«، وذلك الإجنازاته املتمّيزة يف جمال 

»البحوث والتدريب والتعليم امل�ستمر«.

جائزة اخلدمة العامة

املتحدة  االأمم  جائزة  برنامج  تاأ�س�س 

للخدمة العامة على يد املجل�س االقت�سادي 

بغية   ،2000 عام  يف  واالجتماعي، 

للخدمات  احلكومات  اإجناز  على  الت�سجيع 

ب�سكل اأف�سل. 

ومتثل هذه اجلائزة اأرفع م�ستوى لالعرتاف 

على  العامة  اخلدمة  يف  باالمتيازات 

امل�ستوى الدويل. 

االإجنازات  على  كمكافاأة  اجلائزة  وتعطى 

اخلدمة  ملوؤ�س�سات  االبتكارية  وامل�ساهمات 

من  املزيد  على  الت�سجيع  بغية  العامة، 

فعالية وا�ستجابة االإدارة العامة يف البلدان 

على نطاق العامل.

التنمية  واإدارة  العامة  االإدارة  �سعبة  وتقوم 

جائزة الأمم املتحدة للخدمة العامة

د. ليلى فيا�ص الوزير جهاد ازعور الوزير زياد بارود

االقت�سادية  ال�سوؤون  الإدارة  التابعة 

هذه  تقدمي  خالل  من   - واالجتماعية 

بالرتويج   - �سنوية  مناف�سة  يف  اجلائزة 

االحرتايف  وطابعها  العامة  اخلدمة  لدور 

ت�سجع  اأنها  كما  النا�س.  اأمام  وبروزها 

باأن  وتعرتف  املثالية  العامة  اخلدمة 

يبنيان  الناجحة  واحلوكمة  الدميقراطية 

على اأ�سا�س من اخلدمة املدنية الكفوءة.

خالل  من   - ال�سعبة  تهدف  وباخت�سار، 

هذه اجلائزة - اإىل اكت�ساف االبتكارات يف 

جمال احلوكمة؛ ومكافاأة االأداء املتميز يف 

جمال اخلدمة العامة، وحتفيز املوظفني يف 

وتعزيز  االبتكار؛  تعزيز  على  العام  القطاع 

املمار�سات  وجتميع  باحلكومة؛  الثقة 

الناجحة ون�رضها على اأمل تكرارها.

وي�سع القائمون على جائزة االأمم املتحدة 

التوزيع  احل�سبان  يف  العامة  للخدمة 

اجلغرايف الذي ي�سم خم�س مناطق. ومن اأجل 

بلدان  من  تاأتي  التي  للرت�سيحات  التمهيد 

والدخل،  التنمية  م�ستوى  حيث  من  تختلف 

اأن�سئت املناطق اخلم�س االآتية: اأفريقيا، اآ�سيا 

واملحيط الهادئ، اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، 

اأمريكا الالتينية والكاريبي، وغرب اآ�سيا.

وقد ُقدمت هذه اجلائزة يف �سبيل:

- تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلةو اال�ستجابة

   يف اخلدمة العامة؛

- اإدخال حت�سينات على اإجناز اخلدمات؛

- تعزيز امل�ساركة يف قرارات �سنع

    ال�سيا�سات من خالل اآليات ابتكارية

- ت�سهيل تبادل املعارف يف جمال االإدارة.

2003 2007 2010
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مدنيات

 420« كتاب  حول  ندوة   NDU اللويزة  �سيدة  جامعة  اأحيت 

يوًما يف البقاع« للدكتور دياب يون�س، وكان امل�ساركون االأب 

الرئي�س وليد مو�سى، الرئي�س االأول د. غالب غامن، معايل الوزير 

حّداد  اأمل  املحامني  نقيبة  الرتك،  فوؤاد  ال�سفري  بارود،  زياد 

االأ�ستاذ �سهيل مطر وقدمت الندوة االأ�ستاذة رميا جنم.

قدم ال�ساعر �سعيد عقل الكتاب: كان ملحافظنا قلم م�ستعل باهلل 

وبلبنان"... وج�رّض )يف اإطاللته على البقاع( روح لبنان وتوّحد 

مع ق�سية �سعبه.

اأو الن�سو�س املائة التي ت�سّور حقبة   
»
يوميات

«
من الكتاب  ت�سّ

من تاريخ البقاع وحتمل فعل اإميان املوؤلف باملواطنية احلقة.

يبلغها  �ساماًل  امناًء  البقاع  الإمناء  خطة  عينه  ن�سب  و�سع  لقد 

بالت�سميم والتنظيم والتنفيذ ويجعل االإمناء فيها غاية املواطن 

كل  مواطن .

اأح�سن  »لو  يون�س:  د.  يقول  ودوره  املحافظ  �سالحيات  وعن 

عن  وترفعوا  املطامع  عن  وتنزهوا  واحلكم  االإدارة  املحافظون 

وا عن اإغراءات الف�ساد لكانوا ُرّواد اإ�سالح  ا�ستغالل ال�سلطة وعفُّ

يف االإدارة وعنا�رض تنمية يف مناطقهم وكوى اأمٍل ملواطنيهم.

الهوّية  ذي  الوطن  بنهائية  اآمن  من  فهو  احلق  اللبناين  اأّما 

واالنتماء العربّيني...«

ا بل مواقف جت�سد املبادئ وتنفذها ولو يف  كتابه لي�س ن�سو�سً

اأ�سعب الظروف اال�ستثنائية ولو يف اال�ستب�سال والأنها �سادرة 

من القلب فاالأ�سلوب جذاب وال�ساعرية �سحرية.   

اأن يكـون حمافًظا
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Culture

L’Ecole Supérieure des Affaires a annoncé le lan-

cement du livre de M. Elie Ayache intitulé: «The 

Blank Swan: The End of Probability». L’événement 

a eu lieu le jeudi 17 juin 2010 à l’auditorium Fattal 

de l’ESA de 18h30 à 20h00.

La signature du livre a été précédée d’une confé-

rence à trois voix à 18h30 sur le thème: «Le marché 

au secours de la philosophie» donnée par M. Elie 

Ayache, Co-fondateur et PDG de ITO 33, une so-

ciété de logiciels mathématiques pour la finance, 

M. Philippe Henrotte, Professeur de finance à l’ESA 

et Co-fondateur de ITO 33 et M. Ray Brassier, Pro-

fesseur de philosophie à l’AUB et auteur de Nihil 

Unbound.

La conférence a eu lieu en présence de M. Nassim 

Taleb, auteur du best-seller «The black swan: The 

impact of high probability». Nassim Nicholas Taleb 

est écrivain et philosophe des sciences du hasard. 

Depuis 2007, il est l’essayiste le plus lu et le plus 

traduit dans le monde. Il est surnommé «le dissi-

dent de Wall Street» sur les marchés financiers in-

ternationaux.

Lors de son intervention, M. Philippe Henrotte a 

Entre deux Eminents Libanais
Le cygne est-il noir ou blanc?

présenté les problèmes que posent les marchés 

modernes de produits dérivés à la fois à la finance 

théorique et à l’histoire de sa pensée.

M. Ray Brassier a ensuite évoqué la pensée spé-

culative susceptible d’éclairer la révolution du mar-

ché des produits dérivés. Il a relevé une version 

récente de cette pensée en philosophie, appelée le 

«réalisme spéculatif», dont il est lui-même l’un des 

défenseurs les plus connus.

M. Ayache a pris ensuite la parole pour parler de 

son livre, en expliquant comment ce livre établit 

la passerelle entre la révolution en finance ap-

portée par les travaux de M. Philippe Henrotte et 

la révolution en philosophie spéculative apportée 

par les travaux de M. Ray Brassier et de M. Quen-

tin Meillassoux, dont M. Brassier est le traducteur 

du livre. Enfin, M. Nassim Taleb est intervenu pour 

défendre ses idées et les théories présentées dans 

son ouvrage «The black swan: The impact of High 

probability» et qui vont à l’encontre de celles de M. 

Elie Ayache. Le débat a été ensuite lancé entre MM. 

Nassim Taleb et Elie Ayache devant un parterre 

d’invités de marque et en présence des diplômés et 

des étudiants de l’ESA.

Elie AyacheNassim Taleb
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Personnalité

Il voulait servir le Liban...
mais le temps lui a manqué à 82 ans…
Mort du Roi des montres Swatch: Nicolas Hayek.

Né au Liban, il est parti pour la France en 1940 afin 
d’y poursuivre ses études de Mathématiques et de 
Physique à Lyon.

En 1949, il fait un stage à Zurich dans une compa-
gnie de réassurance. Il y rencontre sa femme dont 
le père possède une fonderie fabriquant des freins 
pour wagons.

Suite à la  maladie de son beau-père, il est propulsé 
à la tête de  l’entreprise et apprend sur le tas les pro-
blématiques industrielles. Fort de cette expérience, 
il  fonde en 1963 son cabinet de conseil «Hayek En-

gineering» qui, au bout d’un an, compte 250 consul-
tants. Sa société couvrait des secteurs comme la 
métallurgie, l’industrie automobile, l’horlogerie, les 
télécommunications et d’autres hautes technolo-
gies et intervenait dans les domaines de l’audit, 
des études de faisabilité, ventes et marketing.    

Conseiller de deux horlogers au bord de la faillite, il 
avait alors recommandé la fusion des deux sociétés 
et le “lancement d’une montre à bas prix, de haute 
qualité artistique, émotionnelle et Swiss made”.      

Cette montre en plastique révolutionne le monde 
de l’horlogerie helvétique en 1980 et fait de Hayek 
le gourou de l’industrie suisse, rivalisant avec “la 
montre japonaise”. Son empire est composé de 18 
marques, son chiffre d’affaires a atteint les 6 mil-
liards de dollars. Ses 160 usines emploient 24.000 
personnes en Suisse et les 400 millions de swatch 
en ont employé 350.000 à travers le monde.  

En 1995, il est membre du “Council for Research 
Technology and Innovation for the future of Germa-
ny and Europe”. Il est Président en 1996 “du Groupe, 
de reflexion” de la France, qui étudie les futures 
stratégies économiques du pays. Il a dénoncé sans 
relâche les dérives de l’économie et de la  finance. 
Charismatique, il s’est efforcé de ne pas licencier 
face à la profonde crise qui a frappé le secteur en 
2008-2009. Officier de la Légion d’honneur en 2003, 
Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 
2009, ce véritable pionnier est l’honneur de la Suisse.

«De par son engagement et ses courageuses in-
terventions, Nicolas Hayek a donné durant des dé-
cennies de grandes et importantes impulsions à la 
place économique suisse(…). Nous lui devons beau-
coup» a déclaré la Présidente de la Confédération, 
Madame Doris Leuthard. En 2006, il a été nommé 
Commandeur de l’Ordre National du Cèdre au Liban.


