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AUB  حكومية الغير المنظمات معرض تستضيف 
 

 بالدنا السواد يلف حيث بيروت في األميركية الجامعة إلى أكبر الحاجة: فاعور أبو
 
 
 

 وزير معالي برعاية حكومية الغير المنظمات معرض  (AUB)بيروت في األميركية الجامعة افتتحت
 100 من وأكثر المدني المجتمع وهيئات الدولية الهيئات عن ممثلين وبمشاركة فاعور، أبو وائل الصحة
  .المعرض في السنة هذه شاركت منظمة

 
 منسق فاعور، أبو إلى حضره الجامعة، حرم في" فارس عصام مركز اوديتوريوم" في أقيم الذي اإلحتفال
 - لإلعالم المتحدة األمم مركز ومديرة جنبالط نورا والسيدة الزاريني فيليب لبنان في المتحدة األمم أنشطة
 حراجلي محمد الدكتور باإلنابة االكاديمية الشؤون وكيل حضر الجامعة ومن. حلو مارغو باإلنابة بيروت
 كشر سيمون اإلعالمية والعالقات األخبار ومدير شبلي ربيع المجتمع وخدمة المدني اإللتزام مركز ومدير

  .ومهتمين طالب إلى باإلضافة
 

 وعن المعرض عن شارحة   المجتمع وخدمة المدني اإللتزام مركز من فراج أبو لينا من ترحيب بكلمة البداية
  .العمل هذا في الجدي اإللتزام مدى
 
 التحديات مواجهة بيروت في األميركية الجامعة بإلتزام الحدث هذا وصف الذي حراجلي الدكتور تحدث ثم

 أن شأنها من التي العالقات ولخلق سويا   للتواصل للجميع الفرصة يوفر كما اللبناني، المجتمع يواجهها التي
 المجتمع وخدمة المدني اإللتزام مركز عن لمحة إلى باإلضافة العام، المجتمع صالح أجل من خططا   تولد

 العام بالعمل وانخراطها الجامعة مسؤولية وعن والمنظمات، الطالب مع الجامعة خالل من وتفاعله
 ...مسؤولياتال من غيرها إلىو السوري، اللجوء مسألة وخصوصا  

 
 المدني، المجتمع وتمكين دعم في الدولي المجتمع رؤية على فيها ركز الذي لالزاريني كانت الثانية الكلمة
 في القوانين إحترام على يقوم وهو المدني لإللتزام التطبيقي أو الحقيقي المعنى عن للحضور شرح كما

 نشاطه، في اإلستمرار على اللبناني المدني المجتمع وحث... البعض بعدها مع واألفراد المنظمات تعامل
 الجامعة الزاريني شكر أخيرا  ... المدني المجتمع عمل مع واقترانه الرشيد الحكم أهمية على مركزا  



 هو اآلن بأن موضحا   المشاركين في الواضحة المبادرة روح وحيا المشاركين وجميع بيروت في األميركية
  .االهداف تحقيق أجل من للعمل المناسب الوقت

 
 الجامعة بالشكر خص الذي فاعور أبو وائل الوزير الرئيسي والمتحدث الحفل لراعي كانت األخيرة الكلمة
  ...خلت اعوام   قبل منها تخرج الذي وهو والمرموقة، العريقة المؤسسة هذه في لوجوده سروره عن وعبر

 
 بهدف ليس كطالب" يشاغبون" كانوا كيف وإلى الجامعة في الدراسة أيام إلى اكرةبالذ عاد فاعور أبو

 .المظلومة الشعوب بمناصرة رغبةو صرف إنساني بهدف بل ضيق، وحزبي سياسي منطلق من وال الشغب
 

 شبيهاتها وإلى إليها أكبر الحاجة تبرز واليوم الفكر، إلى تاريخيا   انحازت بيروت في األميركية الجامعة: تابع
 السوري الشعب مأساة بالي في يحضر وهنا... والقلوب لووالعق بالدنا السواد يلف حيث الجامعات، من

 أهمها األمور من الكثير إلى يتعرض وهو ومأساته السوري الشعب ورعاية بإحتضان المدني المجتمع ودور
  ...التجهيل

 
 في كبير بدور يقوم الذي واالهلي اإلجتماعي العمل بتحفيز المعرض هذا أهمية فكرة تأتي لذلك: أردف

 ...لها نتعرض التي المعضالت كل مواجهة
 
 أو تقدس تحصد، ال أو تحصد المؤسسات أن يقول جنبالط، كمال كتاب فيه، تعلمت الذي الفكر كتاب: قالو

 ...الطائفة تخدم ال أو تخدم ما بقدر وليس اإلنسان، تخدم ما بقدر تلعن
 

 وادي في اليوم تطلقها التي الصرخة هذه وعلى الدعوة هذه على بيروت في األميركية الجامعة اشكر: وختم
 أن أمل وعلى المدني، المجتمع أدوار مع الدولة أدوار تتكامل أن أمل على لبنان في اإلجتماعي العمل

  ...الشراكة هذه على يقوم لبناني مستقبل صياغة نستطيع
  

 مركز" تنظيم من وهو السنوي المعرض هذا في شاركت حكومية غير منظمة 100 من أكثر أن يذكر
 لإلعالم المتحدة األمم مركز مع بالتعاون بيروت في األميركية الجامعة في" المجتمع وخدمة المدني اإللتزام

 .بيروت -
 
 

*** 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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