بيان صحفي

بيروت2012-12-11 :

كلية العليان في الجامعة االميركية في بيروت تكرّم الفائزيه بمسابقة "ربيع الشباب"
ألبيذ اندبيعخ االيٍشكٍخ فً ثٍشٔد احزفبالً نزكشٌى انغالة انًشبسكٍٍ فً يغبثمخ "سثٍع انشجبة"
انًُظًخ يٍ لجم كهٍخ عهًٍبٌ عهٍبٌ إلداسح االعًبل ٔكشعً كٕكبكٕال نهزغٌٕكٔ .
يٍ عالة اندبيعخ ٔصحبفٌٍٕ ٔاعاليٌٍٕ.
يًثهٌٕ عٍ ششكخ كٕكبكٕال
ٔانمى عًٍذ انكهٍخ انذكزٕس ٌٔهفشٌذ فبََٕٓبكش كهًخ رُبٔل فٍٓب اًٍْخ اَفزبذ اندبيعخ ٔانغالة عهى
شؤٌٔ انًدزًع ٔضشٔسح سثظ انًبدح انزذسٌغٍخ ثأيٕس رغجٍمٍخ رُبعت يزغهجبد انغٕق ٔراللً حبخبد
ٔرغهعبد انًدزًع.
اشزشن فً انًغبثمخ  32عبنجب ٔعبنجخ رٕصّعٕا عهى خًغخ فشق رُبفغذ عهى رمذٌى اعًبل يجذعخ رعبنح
يغبئم اخزًبعٍخ ٔرضًء عهى دٔس انشجبة فً يمبسثخ ْزِ انًغبئم.
اعزخذو انغالة يٓبسارٓى ٔاعزًذٔا األعظ ٔانُظشٌبد فً عهى انزغٌٕك االخزًبعً نزغٌٕش افكبسْى
ٔرشخًزٓب يٍ خالل أفالو لصٍشح أٔ اعالَبد رثمٍفٍخٔ .رعذَدد انًٕاضٍع انًغشٔحخ يٍ انحبخخ انى
انزكبفم االخزًبعً ٔاَخشاط انغالة فً انعًم االخزًبعً ،إنى ضشٔسح انزُجّ انى يخبعش انًخذساد
ٔانحبخخ انى اخزُبثٓب يٍ لجم انشجبة.
ٔلذ فبص ثبندبئضح األٔنى انغالة الٌبَب نجبثٍذي ٔعالل انكحًًٍ ٔدٌُب يذاسح ٔفبعًخ سضب عٍ
يششٔعٓى "دي نغبفخ" نعشثبد انغعبو َٔبل كم يُٓى خٓبص آي ثبد خذٌذٔ .فبص انغالة فشذ اعًبعٍم،
ٔكشٌغزٍ ْاللٔ ،أنٍغبس انغٕسٔ ،الَب شٓجبصٔ ،عبَذسا رهحٕق ثبندبئضح انثبٍَخ ٔلًٍزٓب  2321دٔالس
أيٍشكً عٍ يششٔعٓى "يكبٌ يثم انجٍذ".
ٔلذ رى انزصٌٕذ عهى انًشبسٌع انًمذيخ يٍ خالل انحضٕس ٔثًشبسكخ ندُخ يزخصصخ يؤنفخ يٍ
انذكزٕس عًبد ثعهجكًٔ ،انذكزٕسح دًٌب خًبنًٔ ،انذكزٕسح َبدٌٍ ٌحٍىٔ ،يًثم ششكخ كٕكبكٕال انغٍذ
اَغٕاٌ عٍبس.

رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد فً انعبو ٔ 2611رعزًذ انُظبو انزعهًًٍ األيٍشكً انهٍجشانً
نهزعهٍى انعبنً كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .اندبيعخ ًْ خبيعخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،
رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ أكثش يٍ  600أعضبء ٔخغًبً عالثٍبً يٍ حٕانً  8000عبنت ٔعبنجخ .رمذّو
اندبيعخ حبنٍبً يب ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕطٔ ،انًبخٍغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ
فً انغت .كًب رٕفّش رعهًٍبً عجٍبً ٔرذسٌجبً فً يشكضْب انغجً انزي ٌضى يغزشفىً فٍّ  031عشٌشاً.
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