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األميركية تفتتح معرضًا حول جمع األعمال الفىية في لبىان بلقاء محصور باالعالمييه 

 ويسان 4يوم 

صػد انجايؼح األيٛغكٛح فٙ تٛغٔخ إنٗ يؼغع "إػاءاخ ػهٗ جًغ األػًال انفُٛح فٙ نثُاٌ" 

ؿٛماو فٙ طانح انجايؼح فٙ شاعع ٌُٕ ٔٚرًذٕع دٕل جًغ األػًال انفُٛح ٔعػاٚح انفٔانظ٘ 

 .انظٛضاَٙ، فٙ يُطمح انذًغاء

بيه الثاوية والرابعة  المدعّىيه، محصىر بممثلي وسائل االعالموسُيفتتح المعرض بلقاء خاص  

ٔؿٛفرخ انًؼغع أتٕاتّ نهجًٕٓع انؼغٚغ طثاح انجًؼح . ويسان المقبل 4يىم الخميس  بعد الظهر

 آب انًمثم. 22درٗ  ٔؿٛـرًغ َٛـاٌ 5

يماتالخ يغ ػضص يٍ جايؼٙ األػًال انفُٛح  فٙ انطاتك انؼهٕ٘ يٍ انظانحٔؿُرؼغع ػهٗ شاشاخ 

عيؼ٘ ، ٔطانخ تغكاخٔجٕعض فغو،  ٔأَاشاع تظثٕص، ٔصًٚا عػض،  انهثُاٍَٛٛ انثاعػٍٚ، ْٔى

ًّٕع، ٔعًٌٕٚ ػٕصِ، ، ٔؿؼٛض٘ ٔػفاف ػـٛغاٌ انـؼٛض٘ ، طَٕٙ ؿاليحٔػُٚح ػغٚؼح، ٔؿٛؼاع َ

 أتغاْاو كاعاتاجاكٛاٌ.ٔ

ٔانًؼغع يـرٕدٗ يٍ ششظٛح انضكرٕع ؿًٛغ انظهٛثٙ، أدض ْٕاج  جًغ األػًال انفُٛح فٙ نثُاٌ 

ٔٔاعز يجًٕػح انهٕداخ انرٙ عؿًٓا انفُاٌ انهثُاَٙ سهٛم انظهٛثٙ ٔانظ٘ عتطرّ تّ طهح لغتٗ، 

كًُٕطض يظّغغ نًُؼل  انظانح  ٔلض ُجؼم انطاتك انـفهٙ يٍ ٔلض ذثغع تٓظِ انًجًٕػح انٗ انجايؼح.

  .يغ ػضص يٍ انهٕداخ يؼّهك  ػهٗ جضعاَّ انظهٛثٙ ؿًٛغ انضكرٕع

َٛـاٌ  2انشاص االذظال لثم انصالشاء  انهماءٔلض طهثد انجايؼح يٍ اإلػاليٍٛٛ انغاغثٍٛ فٙ دؼٕع 

ـّى  350000-01  انًمثم تًكرة االػالو فٙ انجايؼح ػهٗ انغلى  ٗ انؼُٕاٌ أٔ انكراتح إن  2670يم
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ٔفٙ يطّٕٚح ذؼغٚفٛح تانًؼغع، كرة أٔكرافٛاٌ اٚـإَ، انمّٛى ػهٗ طانح انؼغع فٙ انجايؼح 

 األيٛغكٛح فٙ تٛغٔخ، أٌ جايؼٙ األػًال انفُٛح فٙ نثُاٌ كإَا جُٕصًا يجٕٓنٍٛ شّكهٕا ػضؿح ُٚؼغع

يٍ سالنٓا انُراض انفُٙ ػهٗ انجًٕٓع، ٔأٌ انمطاع انشاص أسض ػياو انًثاصعج فٙ انذفاظ ػهٗ انرغاز 
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انصمافٙ. ٔكرة أٚؼُا أٌ انًؼغع ٚٓضف إنٗ ذـهٛط انؼٕء ػهٗ ششظٛح جايغ األػًال انفُٛح ٔػهٗ 

 .ْظِ انًًاعؿح ذذضٚضًا 

 رؼغع يماتالخ يؼٓى: انظٍٚ ؿ ثاعػٍٚجايؼٙ األػًال انفُٛح انٔٔٔعصخ فٙ انًطّٕٚح ؿٌٛغ يٕجؼج ن

صًٚا عػض، ْٔٙ عئٛـح لـى انًؼاعع فٙ ٔػاعج انصمافح انهثُاَٛح، ْٔٙ أٚؼُا عؿايح ٔأؿراطج فٙ  -

 انجايؼح انهثُاَٛح.

أَاشاع تظثٕص، انظ٘ ذشّغض يٍ تاعٚؾ ٔأفاو يؤؿـح ٔيذرغفًا فٙ عاشاَا فٙ انثرغٌٔ فٙ شًال  -

 ٕو يٛشال تظثٕص.نثُاٌ، ْٕٔ ٚٓرى تًُذٕذاخ ٔعؿ

جٕعض فغو، ْٕٔ ٔػٚغ ؿاتك نهًانٛح، ٔيؤّنف ٔأؿراط انؼهٕو انـٛاؿٛح فٙ جايؼح  انمضٚؾ ٕٚؿف.   -

 ٔذرأنف يجًٕػرّ يٍ نٕداخ ٔعؿٕو تغٚشح جّضِ صأص لغو ٔٔانضِ جٕعض ص. لغو.

فُٛح انؼغتٛح انذضٚصح ٔانًؼاطغج. ٔلض أطهك غانٛغ٘ طانخ تغكاخ، ٔذشًم يجًٕػرّ األػًال ان -

 .1991أجٛال نهفٌُٕ انرشكٛهٛح فٙ انؼاو 

ًّاٌ تانذفاظ ػهٗ انرغاز انفُٙ. ٔيٍ أْضاف  - عيؼ٘ ؿؼٛض٘ ٔػفاف ػـٛغاٌ انـؼٛض٘. ًْٔا ٚٓر

 ٍ.يجًٕػرًٓا  ذجـٛض انًٕاػٛغ  ٔانجٕاَة ٔانٕؿائط انغئٛـٛح فٙ انفٍ انهثُاَٙ فٙ انمغٌ انؼشغٚ

عًٌٕٚ ػٕصِ، ٔيجًٕػرّ ْٙ األكثغ فٙ نثُاٌ ٔذرأنف يٍ جؼئٍٛ: عٔائغ أٔعٔتٛح لضًٚح فٙ يمغ  -

تُك ػٕصِ فٙ جُثف، ٔأػًال فُٛح أٔعٔتٛح ٔنثُاَٛح، يؼظًٓا دضٚس ٔيؼاطغ، فٙ فغع انثُك فٙ 

 ٔؿط تٛغٔخ.

ًّٕع، ْٕٔ يؤّعر َٔاشغ كرة يرشّظض فٙ انفٌُٕ. ْٕٔ ٚضّعؽ  ذاعٚز ان - ُذد ٔانغؿى، ؿٛؼاع َ

 .1951فؼاًل ػٍ ذمٛٛى انفٌُٕ، ٔٚراتغ يـاع انفٌُٕ فٙ نثُاٌ ػٍ كصة يُظ انؼاو 

ٔانرٙ  1991ػُٚح ػغٚؼح، يضٚغج "انًؤؿـح انؼغتٛح نهظٕعج" انرٙ ُأطهمد فٙ تٛغٔخ فٙ انؼاو  -

 ذٓرى تجًغ األػًال انفٕذٕغغافٛح فٙ تهضاٌ انشغق األٔؿط ٔشًال أفغٚمٛا.

ٛؾ انًجًٕػح انرجاعٚح انرٙ ذذًم اؿًّ. ٔلض تضأ جًغ األػًال انفُٛح فٙ انؼاو طَٕٙ ؿاليح، عئ -

يؤؿـح أٚشرٙ انرٙ ذؼُٗ تانصمافح انًؼاطغج. ٔذرأنف يجًٕػرّ أؿاؿًا  2005ٔأَشأ فٙ انؼاو  1919

 يٍ أػًال فُٛح يؼاطغج صٔنٛح.

عٔجّٛ ػالٕع٘ أتغاْاو كاعاتاجاكٛاٌ، ْٕٔ يؤؿؾ شغكح اؿرصًاعاخ كثغٖ أطهك يغ شغٚكّ  -

يجًٕػح ساطح يٍ األػًال انفُٛح  ُذؼغع فٙ تٛغٔخ، ٔذشًم أػًااًل نغؿايٍٛ دضاشٍٛٛ  كثاع 

 ٔعؿايٍٛ أعيٍ ٔيٍ إشُٛاخ ُأسغٖ.

 



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

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   وبخٍسحس،ًال   ٌ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
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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