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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

م مذكرة »رزكاري«
ّ
بري تسل

2843العدد    2012- 03-31 السبت 

نحـاس: اإلمتياز مساءلة مستمرة
اعتبر وزير االقتصاد والتجارة نقوال 

نحاس خالل افتتاح منتدى »نحو 

 بل 
ً
التميز 2« أن »اإلمتياز ليس خيارا

قناعة راسخة نحو النمو والتطور 

ألنه السبيل الوحيد لتحقيق 

 الى أنه »مساءلة 
ً
االفضل«، الفتا

مستمرة وهي أفضل الوسائل 

لتفعيل القدرات الفردية وإبرازها«.

نــائــب رئــيــس الجامعة  اعتبر 
لبروفسور  ا االكاديمية  للشؤون 
هنري العويط أن »المنتدى يندرج 
في صلب توجهات جامعة القديس 
 
ً
 طموحا

ً
يوسف التي أعّدت برنامجا

ـــع مــراتــب  يــهــدف الـــى بــلــوغ أرف

الجودة وأعلى درجات االمتياز من 
خالل عملها الــدؤوب على تفعيل 
حوكمتها وادارتها الرشيدة، وتطوير 
لبحثية  ا ريعها  ومشا تها  ا مختبر
وضمان نوعية برامجها التعليمية 
والحفاظ على مستوى شهاداتها«. 

تفعيل القدرات 
ورأى نحاس »أن وزارة االقتصاد 
والتجارة دأبــت منذ سنوات على 
دعم مبدأ التمايز أو االمتياز الذي 
هو ضرورة لتخطي كل المعوقات، 
وتحديد مفهوم االمتياز من شأنه 
 من المقاربة بأنه ليس 

ً
ان يؤّمن نوعا

 بل هو السبيل نحو التطور 
ً
خيارا

وهي وحدها تؤّمن التنافسية. وهذا 
 بل قناعة 

ً
 عابرا

ً
الخيار ليس خيارا

راسخة بضرورة االرتقاء نحو االفضل 
ــذي يترك  ألنــه المسار الوحيد ال
 نحو التطور والنمو«. 

ً
 ايجابيا

ً
مردودا

وقــال: »ليس مقاربة ظرفية بل 

قناعة دائمة ألنها جزء من الحضارة 
والثقافة والــمــرآة لما نحن عليه، 
وهــذه الحضارة تأتي بالشراء بل 
بالتأسيس والمنهجية وجــزء من 

الثقافة، كما أن االمتياز هو مساءلة 
لوسائل  ا افضل  مستمرة وهــي 
ــراز القدرات الفردية،  لتفعيل واب
وثقافة االمتياز هي الطريقة االمثل 
إلظــهــار االمتياز ومــن ثــم تعزيز 
القيمة المضافة وتفعيلها، وهي 
الضمانة تجاه المخاطر الداخلية 

والخارجية، واالمتياز هو الضمان 
لتخطي المصاعب«. 

النمو والتطور 
يمكنه  ال  ن  لبنا ن  إ « ردف:  أ و
المنافسة اال مــن خــالل االمتياز 
والتزامه، ألنه يثبت النمو والتطور، 
وان وزارة االقتصاد والتجارة تساهم 
في أن يكون لدينا نوع من الثقافة 
توفر الجودة لإلنتاج لذلك عملت 
9 مشاريع قوانين  لــــوزارة على  ا
ز  لفنية لالمتيا ا بالقواعد  تتعلق 
والمواصفات وسالمة الغذاء. ليس 
ت  مستودعا م 

ّ
تنظ نين  ا قو مــن 

تخزين المواد الغذائية، لذلك نعمل 
بالتعاون مع وزارة الزراعة على قوننة 
هــذا القطاع وتنظيمه لما له من 
تأثير على المستهلك. إن دور الدولة 
يرتكز على المستوى التشريعي 
والمؤسساتي بهدف تعميم ثقافة 

الجودة ونشرها«.

صدى البلد

9 مشاريع قوانين تتعلق 

بالقواعد الفنية لالمتياز 

وسالمة الغذاء 


