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مركس االلتسام المدني وخدمة المجتمع في  مهرجانفي يحاور الطالب زياد الرحباني 

 في بيروت األميركيةالجامعة 

 
دػب يشكض االنزضاو انًذَٙ ٔخذيخ انًدزًغ فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد إنٗ يٓشخبَّ "إنزضو ثزغٛٛش 

َٛغبٌ اندبس٘ أيبو ٔعذ ْٕل ٔػهٗ انًهؼت انجٛعٕ٘، ثٍٛ انؼبششح  01األسثؼبء  أفعم" انز٘ ٚقبو غذًا
صجبحًب ٔانشاثؼخ ثؼذ انظٓش. ٔعٛقٕو انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ، سئٛظ اندبيؼخ، ثبفززبذ انًٓشخبٌ فٙ احزفبل 

 ػُذ انثبَٛخ ػششح ظٓشًا فٙ قبػخ عٓٛم ثطحٛش فٙ يجُٗ ٔعذ ْٕل. 
 

ٛش حزٗ انثبَٛخ ثؼذ انظٓش ٔعٛشًم حٕاسًا يفزٕحًب يغ صٚبد انشحجبَٙ، ٚذٚشِ عٛغزًش االحزفبل فٙ قبػخ ثطح
االقزصبد٘ انذكزٕس كًبل حًذاٌ، يغ يؼشض نضٚبد ٚشًم ثٕعزشاد َبدسح نًغشحٛبرّ ٔأغشاظًب ُأخشٖ يٍ 

 يدًٕػزّ انخبصخ ٔػشض ألػًبنّ. كًب عٛشًم حٕاسُا يغ انطالة.
 

 01ٔ 00،  إال أٌ انًؼشض فٙ ٔعذ ْٕل  عٛغزًش أٚعًب ٕٚيٙ َٛغبٌ 01ٔيغ أٌ انًٓشخبٌ ٚقبو فقط فٙ 
 َٛغبٌ ٔعُزؼضف خالنّ يقطٕػبد يٕعٛقٛخ خذٚذح نضٚبد نى ٌرغًغ ػهًُب يٍ قجم.

 
اندذٚش ثبنزكش أٌ يٓشخبٌ يشكض االنزضاو انًذَٙ ٔخذيخ انًدزًغ فٙ اندبيؼخ ٚقبو ثشػبٚخ خشٚذح األخجبس 

 ٔسادٕٚ ٔاٌ.
 

بء ششاكبد ثٍٛ انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ ٔيشاكض ٔٔحذاد اندبيؼخ انزٙ رٓزى ٔٚشيٙ انًٓشخبٌ إنٗ ثُ
ثبنخذيخ انًذَٛخ ٔانزٕاصم االخزًبػٙ، ٔانطالة ٔاألعبرزح ٔانًٕظفٍٛ ٔاندًٕٓس انؼشٚط. ٔخالل 

هٕ يب ُٚبْض يئخ خًؼٛخ غٛش حكٕيٛخ يغ ششكبئٓى اندبيؼٍٛٛ ثإثشاص سعبنزٓى ٔيُدضارٓى انًٓشخبٌ عٛقٕو يًث
ٔأَشطزٓى ٔاإلخبثخ ػهٗ أعئهخ انطالة انًٓزًٍٛ ثبنزطٕع يؼٓى، كًب عزقبو خالل انًٓشخبٌ أَشطخ ٔرأدٚبد 

 نًدًٕػبد أْهّٛخ فٙ خٕاس يجُٗ ٔعذ ْٕل، رشًم انفٌُٕ ٔانًٕعٛقٗ ٔانشقص ٔغٛشْب. ٔعزقٕو
 يدًٕػبد يحهٛخ ثإػذاد ٔخجبد طؼبو ٔيُزدبد رغزٚخ صحٛخ نهضٔاس ٔانًشبسكٍٛ فٙ انًٓشخبٌ.

 
   
  نهزؼهٛى انؼبنٙ   انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   0611انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  
 رعى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ   خبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيؼخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب 
ُٚبْض يبئخ    يب   رقّذو اندبيؼخ حبنًٛب     . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػعبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ 



  طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   ٔانذكزٕساِ فٙ   ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط،
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب    . عشٚشًا   011    فّٛ   ٚعى يغزشف
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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