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 ليس آكل األعالم   األميرآية رفعت الَعَلم الذي

 يمثل العّزة والعنفوان :  العميد نظام الدين 
 

ظهر اليوم ُرفع    بيروت احتفاًال   الجامعة األميرآية في   أقام مكتب شؤون الطالب في   يوم الَعَلم،   بمناسبة
  . امام مبنى وست هول   خالله العلم اللبناني

   
االحتفال النشيد    وأنشد طالب الجامعة وأساتذتها وموظفوها المشارآون في   الَعَلم، وقد قام العميد برفع

  . اللبناني   الوطني
   

نجتمع اليوم لالحتفال بانتمائنا  : " فيها آلمة للمناسبة قال   عميد الطالب،   وألقى الدآتور طالل نظام الدين،
وبسعينا    تجمعنا آبشر،   لنفّكر باألمور التي    لبنانيين وغير لبنانيين،   نقف هنا، .  وحّبنا للبنان   يالوطن

والعدل    والخدمة االجتماعية،   المواطنية،   وهي   ألهداف مشترآة تتالءم مع قيم هذه الجامعة العظيمة،
  ." يفّرقنا   هو أهم بكثير مما    يجمعنا   دعونا نتذّآر أن ما  . واإلنصاف وحرية التعبير

   
  الثقافي   تبّرع به النادي   هذا العلم الذي ". نرفعه اليوم ليس آكل األعالم   الذي   العلم اللبناني : " وقال أيضًا

  2010   آب   بلدة شهدت في   وهي .  بلدة العديسة على الحدود الجنوبية   في   آان مع الجيش اللبناني   الجنوبي 
بعد أن حاولت إسرائيل اقتالع أشجار    واإلسرائيلي   اشتباآات عبر الخط الفاصل بين الجيشين اللبناني 

  .على األقل  تباآات ثالثة لبنانيينشتلك اال   وقد ُقتل في .  من داخل الجانب اللبناني
   

.  لجنوبيون واللبنانيون عمومًاتحّملها ا   يمثل آل المشقات التي   هذا العلم : " وأردف العميد نظام الدين
  ". يدافعون بهما عن سيادة وسالمة أراضيهم   اللذين    ويمثل العّزة والعنفوان 
   

دعونا نتعّهد أمام هذا العلم بااللتزام بالقيم الغالية    يوم ممّيز،   وهو   يوم عيد االستقالل،   عشّية : " وختم
على منكبيكم العريضين ستقع مسؤولية حماية وطنكم من األذى ومسؤولية  .  لنعيش بسعادة ونعيش بوفرة

وأنا واثق أنكم ستملؤون قلوبنا  .العالم   المنطقة وفي   في    الدفاع عن سمعة الجامعة آمثال للتعليم العالي
   ". بالزهو

  
 
    
  



  الليبرالي   األميرآي   تعليميوتعتمد النظام ال   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،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ام   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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