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 األميركيت تنشىء جبئزة لمببدراث األعمبل البيئيت بدعم من عبئلت أبي اللمع

 

ٍخ، ٔرنك ثًُذخ يٍ ئانجٍ األػًبل يجبدسادفً ثٍشٔد جبئضح يزًٍّضح نزشجٍغ أَشأد انجبيؼخ األيٍشكٍخ 

 ػبئهخ أثً انهًغ.

 

جبئضح "ثئعى ، ػهى ْزِ انجبئضح  انزً عُزؼشف انجبيؼخفً ، يشكض انذفبظ ػهى انطجٍؼخششف ٍٔع

ٔعزخّظض انجبئضح نطالة انجبيؼخ انذبنٍٍٍ . "نًجبدساد األػًبل انجٍئٍخ عًٍش ٔكهٕد أثً انهًغ

ػهى انجٍئخ ثبنُفغ  ٔخشٌجٍٓب انزٌٍ ٌزًكٌُٕ يٍ رطٌٕش رمبَبد جذٌذح يغزذايخ ٔلبثهخ نهزغٌٕك رؼٕد

 .ٔرفٍذ انًجزًؼبد انًذهٍخ فً انٕلذ رارّ

 

ٔرّشكم انجبئضح جضءًا يٍ يُذخ  .3102دضٌشاٌ  7فبل خبص ألٍى فً ٔلذ أػهٍ ػٍ انجبئضح فً ادز

ًجبدساد ػهى انطجٍؼخ يٍ ػمذ يؤرًش عُٕي نعزًّكٍ يشكض انذفبظ  ،أكجش، يمذيخ يٍ ػبئهخ أثً انهًغ

 انجٍئٍخ فً دضٌشاٌ يٍ كم ػبو. األػًبل 

 

ػهى انطجٍؼخ: "ْزِ  ٍجب، يذٌشح يشكض انذفبظٍ انجبئضح لبنذ انذكزٕسح َجبح طهٔثؼذ االػالٌ ػ

دٔس أطذبة يجبدساد األػًبل فً جٕٓد انذفبظ ػهى انطجٍؼخ ٔعزشّجغ طالثُب ػهى  رجغذانجبئضح 

فً اثزذاع دهٕل ثٍئٍخ يغزذايخ ٔفبػهخ الزظبدٌبًً". ٔأضبفذ: "انطجٍؼخ رجمى يُجؼًب نألفكبس االعزًشاس 

ٔأٌ َذبفع ػهٍٓب فً انٕلذ َفغّ.  خذيٓب نظبنذُبزٔانذهٕل ٔانًٕاسد ٌٔزشّرت ػهٍُب فؼاُل أٌ َغ

 ٔانجبئضح رؤدي سعبنزُب فً رشجٍغ األفشاد ػهى أٌ ٌظجذٕا دشاعًب نهجٍئخ".

 

ٔكبٌ كشٌى ٌٕٔعف ٔسائذ ٔيبْشأثً انهًغ لشسٔا ركشٌى ٔانذْى عًٍش جٕصف أثً انهًغ فً ػٍذِ 

 . ّى لهجًبل انجٍئٍخ، ْٕٔ يٕضٕع ػضٌض ػهانثًبٍٍَ ثبنزجشع نظبنخ يجبدساد األػ

، ًْٔ ششكخ الهًٍٍخ ػبئهٍخ يزُبيٍخ "ش انمبثضخٍييجًٕػخ األ"ٔانغٍذ عًٍش أثً انهًغ  ْٕ سئٍظ 

ٔانزظًٍى انظُبػً ٔانزًٍُخ انؼمبسٌخ ُٓذعخ انًؼًبسٌخ خزهف انمطبػبد، يثم انغٍبساد ٔانرُشط فً ي

 ٔإداسح انًُشبءاد.

 

ّٕسيُٓذط يؼًبسي ٔسجم أػًبل ثبنفطشح ْٕٔ  يغ أخٍّ َجٍم ششكخ انؼبئهخ إنى يجًٕػخ يزُٕػخ  ط

فً انششق األٔعط ٔأٔسٔثب ٔأفشٌمٍب. ْٕٔ خالق ثطجؼّ  يٕجٕدحَٔبجذخ فً انظُبػخ ٔانخذيبد، 

نى خٕع اْزًبيبد ػذٌذح رشًم انفٍ إدفؼّ فضٕنّ ٔثمبفزّ ٔدّغّ ثبنًجزًغ ٔانًغؤٔنٍخ لذ ٔ

 ٔانطجٍؼخ.

 



، يمذيًب بػذ اَخشٌٍ دائًًبًٌٍّض ٔانذي ْٕ سغجزّ فً أٌ ٌغ يبجش ٌٕعف أثً انهًغ: "ٔلبل َجهّ األك

فبػّ فً األػًبل ٔانزضايّ ثخذيخ انًجزًغ". ٔثٕجٕدِ ذنٍُب اَإيبنّ ٔٔلزّ ٔاخالطّ ٔشغفّ. ٔلذ َمم 

 ."أغُى كم يًُٓب ػًم اَخش ٔاْزًبيبرّ ً،ُفبل انس انزفبطٍم ٔانجًكهٕد انزً رمّذ زّصٔجيغ 

 

آخش نهغٍذ عًٍش أثً انهًغ: "إٌ سٔح انًجبدسح ثبألػًبل ٔدت انطجٍؼخ  ٔلبل كشٌى، ْٕٔ َجم

ًّ ٔأسدَب أٌ َخّهذ  .ف ٔسائذ ٔيبْشخ نغًٍش ٔكهٕد ٔألشمبئً ٌٕعٔاالدغبط انًجزًؼً ًْ يّزمذح ٔيٓ

 .خ فً ثٍشٔدٍاأليٍشك خانجبئضح انخبطخ فً انجبيؼٍشِ ثخهك ْزِ ثرأ

 

ؼخ، فً انجبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، رأعظ فً انؼبو انجذٌش ثبنزكش أٌ يشكض انذفبظ ػهى انطجٍ

ٍ انشجبل ٔانُغبء انزٌٍ ٌؤيٌُٕ أٌ انجشش يؤرًٌُٕ ػهى ػهى ٌذ يجًٕػخ يثئعى إثظبس  3113

نذفظٓب نألجٍبل انمبديخ. ٔثزٕفٍش يغبدخ أكبدًٌٍخ ٔيفزٕدخ  ٓب ٔاالفبدح يُٓب ٔأٌضًبثغ انطجٍؼخ نهزًّز

كض شجُبء ششاكبد ثٍٍ األكبدًٌٍب ٔانمطبػٍٍ انخبص ٔانؼبو، ٌهؼت انًٔندٌٍ، نهجذث ٔانزطٌٕش انًزجّذ

ًشكض ػذح ثشايج انانذفبظ ػهى انزُٕع انجٍٕنٕجً. ٔلذ أطهك ٔذ ٔانزطجٍمبد انؼًهٍخ دٔس يذّفض نهزجذٌ

ّٕع انجٍٕنٕجً  .ٔأَشطخ رشّجغ انذفبظ ػهى انطجٍؼخ ٔػهى انزُ

 
 
 
 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . سبجيبكنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبز   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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