
 إشعار صحفي
 

 
 

 2013-03-05بيروث: 
   

 أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 مؤتمر عن القدس 

دعذ يؤعغخ انذساعبد انفهغطٍٍُخ،  ثبنزعبٌٔ يع يعٓذ عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ 
انًغزقجهٍخ"  انذٔنٍخ  فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد انى يؤرًش ثعُٕاٌ: "حذٌث انقذط ٔانزحذٌبد

" فً يجُى كٕنذج ْٕل. 1آراس اندبسي فً انقبعخ "ة 7ٔرنك عُذ انزبععخ يٍ صجبذ انخًٍظ 
 اخالد ثبنعشثٍخ يع رشخًخ فٕسٌخ انى االَكهٍضٌخ.ذعزكٌٕ انً

 

 محاضرة عن النظريت السياسيت في مصر المعاصرة 

بيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ، فً دعب يشكض انذساعبد انعشثٍخ ٔانششق أٔعطٍخ ٔيعٓذ فبسط نهغٍبعبد انع
اندبيعخ، انى يحبضشح نهجشٔفغٕس ثٕل أيش، ثبالَكهٍضٌخ، ثعُٕاٌ "انجحث عٍ انُظشٌخ انغٍبعٍخ 

فً انقبعخ آراس اندبسي  12اندذٌذح فً يصش انًعبصشح" ٔرنك عُذ انخبيغخ يٍ يغبء انثالثبء 
ًٍخ فً خبيعخ كبنٍفٕسٍَب " فً يجُى كٕنذج ْٕل. ٔانجشٔفغٕس أيش ْٕ أعزبر انذساعبد انعبن1"ة

 عبَزب ثشثبسا.

 

 محاضرة: الرأسماليت للشعب 

فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، ثبنزعبٌٔ يع يعٓذ دعذ كهٍخ عهًٍبٌ انعهٍبٌ الداسح األعًبل 
ضٌخ ٌهقٍٓب انجشٔفغٕس نٌٕدً صَغبنظ يٍ خبيعخ شٍكبغٕ، ٔرنك عُذ حٕكًخ إنى يحبضشح ثبالَكهٍ

ٔعزكٌٕ  فً قبعخ يحبضشاد انًعًبسي فً يجُى انكهٍخ. 2013آراس  11انغبدعخ يٍ يغبء االثٍٍُ 
انًحبضشح ثعُٕاٌ: "انشأعًبنٍخ نهشعت" ٔرُذسج فً عهغهخ يحبضشاد كشعً سايً فؤاد يخضٔيً 

 فً انكهٍخ. 2011فً أٔاخش انعبو فً حٕكًخ انششكبد، انزً أَشأد 



 

 ندوة حول تغليف الطعام 

دعذ دائشح انزغزٌخ ٔعهٕو انطعبو فً اندبيعخ انى عهغهخ َذٔاد حٕل "رغهٍف انطعبو"، ثشعبٌخ 
بعذح انزعبٍَٔخ يب انزًٍُخ انزعبٍَٔخ انذٔنٍخ/انًزطٕعٌٕ نهًغانٕكبنخ األيٍشكٍخ نهزًٍُخ انذٔنٍخ ٔيُظًخ "

ًُُزح  ٔساء انجحبس". ٔرعبنح انُذٔاد يٕاضٍع رشًم دٔس انزغهٍف فً انحفبظ عهى َٕعٍخ ان
 ٔاالعزذايخ ٔاعبدح انزذٌٔش. ٔعزكٌٕ انًذاخالد ثبالَكهٍضٌخ.

ُزعقذ انُذٔح األٔنى فً قبعخ انًحبضشاد "أ" فً يجُى ٔعذ ْٕل عُذ انثبنثخ ٔانُصف يٍ  ثعذ ع
 آراس اندبسي.  11ظٓش االثٍٍُ 

 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   1111انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيعخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   420    فٍّ   ى يغزشفًىٌض   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
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