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  الوزير بارود سيخطب في مهرجان العمل المدني والتطوعي في األميرآية 

  
ينّظم مرآز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة األميرآية في بيروت مهرجان العمل المدني 

صباحًا والرابعة بعد الظهرفي  نيسان القادم بين العاشرة 4وذلك يوم األربعاء  2012والتطوعي للعام 
  .محيط مبنى وست هول

  
وسيفتتح وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل المهرجان بحفل يقام عند الثانية عشرة ظهرًا في 
قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول، وسيلقي الوزير السابق الدآتور زياد بارود خطاب االحتفال 

  .فتوح مع الحضوروسيتبع ذلك نقاش م. الرئيسي
  

  .وآان المطران غريغوار حداد ألقى خطاب المهرجان في العام الماضي
  

والمهرجان مفتوح للجميع ويهدف إلى ربط المنظمات غير الحكومية مع المراآز والجماعات في 
الجامعة األميرآية في بيروت التي تشارك في العمل المجتمعي، ومع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

  .ظفين والعامةوالمو
  

وسيضم المهرجان عشرات منصات العرض، لتقّدم للمنظمات غير الحكومية وشرآاء الجامعة منابر 
لنقل رسائلهم ، والتعبير عن إنجازاتهم، وعرض مشاريعهم ونشاطاتهم المدنية والمجتمعية، وإيصال 

به تطوعيًا لخدمة تطلعاتهم المستقبلية عبر ملصقات وآتيبات وشروحات شخصية لوصف ما يقومون 
وسيتمحور . وستقوم مجموعات محلية بتأمين وجبات طعام صحية للمشارآين والزوار. المجتع

  .المهرجان هذه السنة حول االستدامة واعادة التدوير والطاقة الخضراء الصديقة للبيئة
  

ر وسيتّم وسيقام عرض لألعمال المشارآة في مسابقة ألفضل عمل فني يستخدم موادًا معادة التدوي
الذي يروي قصة " بيروت"وسيترافق المهرجان مع عدة أنشطة مثل فيلم . اعالن الفائزين خالل االفتتاح

وُيختتم المهرجان مع . م من انتاج راحيل زيغويوالفيل. الخادمة االثيوبية التي انتحرت هربًا من الظلم
الفكاهي مازن عبد اهللا وبحفل موسيقي للفائزين في مسابقة مواهب الجامعة وهم لؤي مرعي وأليسار 

وستقدم مجموعة بايالندو للرقص عرضًا خاصًا في . ضاهر وآيمي عبد الخالق مع فرقة سراي باند
ويعود ريعه لمساندة مشاريع مرآز االلتزام المدني  قاعة عصام فارس عند السابعة والنصف مساًء

  .2008وخدمة المجتمع الذي أنشأ في العام 
  

  .والمهرجان يقام هذه السنة برعاية البنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وراديو وان
  



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   نامج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائة بر   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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