بيان صحفي

بيروث2112-11-2 :

أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث:
 لقاء" :تعا نحكي" مع مركز حمايت الطبيعت في الجامعت األميركيت في بيروثدػب يشكض حًبٚخ انطجٛؼخ ف ٙاندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ئنٗ نقبئّ انحٕاس٘ انثبيٍ ف ٙعهغهخ "رؼب
َحكٔ ."ٙعٛكٌٕ يٕضٕع انهقبء دٔسانغهطبد انذُٛٚخ ف ٙانحفبظ ػهٗ انطجٛؼخ أٔاعزغالنٓب ف ٙاساضٙ
انٕقف انزبثؼخ نٓبٔ ،رنك ٕٚو انثالثبء  6رشش ٍٚانثبَ ٙانقبدو ،ث ٍٛانخبيغخ ٔانغبثؼخ يغبءً ف ٙقبػخ
انًحبضشاد "أ" ف ٙيجُٗ ٔعذ ْٕل.
ٔعٛزكهى ف ٙانهقبء:
 انقبض ٙػجبط انحهج ،ٙسئٛظ ندُخ األٔقبف ف ٙانًدهظ انًزْج ٙنطبئفخ انًٕحذ ٍٚانذسٔص انشٛخ ٔائم شجبسٔ يًثم انًذٚشانؼبو نألٔقبف االعاليٛخ ف ٙداسانفزٕٖ األة ششثم يخهٕف ،يًثّم انٕقف انًبسَٔ ٙف ٙثششّ٘ انجشٔفغٕسح عؼبد عهٛى ،يٍ ثشَبيح انذساعبد انحضبسٚخ ف ٙخبيؼخ انجهًُذٔعُٛغّق انهقبء انجشٔفغٕسشبسل حشة يٍ دائشح ػهى انُفظ ف ٙاندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد.
ٔكبٌ يشكض حًبٚخ انطجٛؼخ ثذأ ػقذ نقبءارّ انحٕاسٚخ "رؼب َحك "ٙف 88 ٙرشش ٍٚاألٔل ٔ 8202كبٌ
يٕضٕع انحٕاساألٔل ْٕ رٓذٚذ انزقُٛبد اندذٚذح نهغخ انًحكٛخٔ .رُبٔنذ انهقبءاد انزبنٛخ يٕاضٛغ انطت
انجذٚمٔ ،رذيٛش انطجٛؼخ انهجُبَٛخٔ ،دٔس انفٌُٕ ٔاالَغبَٛبد ف ٙانحفبظ ػهٗ انطجٛؼخٔ ،انًغبحبد
انخضشاءٔ ،انزذأ٘ ثبألػشبةٔ ،كٛفٛخ انحفبظ ػهٗ انطجٛؼخ ف ٙانًذُٚخ ثٕاعطخ األثُٛخ انحذٚثخ.
 محاضرة :الدول وتراجع سلطت القضاءدػذ دائشح انؼهٕو انغٛبعٛخ ٔاالداسح انؼبيخ ف ٙاندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد انٗ يحبضشح رهقٓٛب اًٚب
ْبٕٚاسد ثؼُٕاٌ" :انذٔل ٔرشاخغ عهطخ انقضبء :يقبسَخ ث ٍٛيصش ٔنجُبٌ"ٔ ،رنك ٕٚو االثُ 5 ٍٛرششٍٚ
انثبَ ٙاندبس٘ ػُذ انثبَٛخ ثؼذ انظٓش ف ٙانغشفخ  002ف ٙيجُٗ ٔعذ ْٕل.
ٔاًٚب ْبٕٚاسد رذسط نهذكزٕساِ ف ٙخبيؼخ ثُغٛهفبَٛب ٔحبصد ػهٗ ػذح خٕائض ٔنٓب يُشٕساد ٔيقبالد.

 ندوة :االنتخاباث الرئاسيت األميركيتدػب يشكض انٕنٛذ ثٍ طالل نهذساعبد ٔاألثحبس األيٛشكٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ يؼٓذ ػصبو فبسط نهغٛبعبد
انؼبيخ ٔانشإؤٌ انذٔنٛخ ف ٙاندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ئنٗ َذٔح ثؼُٕاٌ "فٓى االَزخبثبد انشئبعٛخ
األيٛشكٛخ" ٔرنك ػُذ انثبنثخ ثؼذ ظٓشاألسثؼبء  7رشش ٍٚانثبَ ٙاندبس٘ ف ٙانًجُٗ  ،07خهف يشصذ نٙ
انقذٚى.
ٔعٛزكهى ف ٙانُذٔح كم يٍ ساي ٙخٕس٘ ،يذٚش يؼٓذ ػصبو فبسط نهغٛبعبد انؼبيخ ٔانشإٌٔ انذٔنٛخ؛
ٔانذكزٕسآنكظ نٕث ،ٍٛيذٚش يشكضانٕنٛذ ثٍ طالل نهذساعبد ٔاألثحبس األيٛشكٛخ؛ ٔانذكزٕسح نٛضا حدّبس
ٔانذكزٕسخبعجش ثٕاس ،األعزبراٌ انضائشاٌ ف ٙانًشكض.
رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ف ٙانؼبو ٔ 0866رؼزًذ انُظبو انزؼه ًٙٛاأليٛشك ٙانهٛجشانٙ
نهزؼهٛى انؼبن ٙكًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٛٚشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .اندبيؼخ ْ ٙخبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،
رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ أكثش يٍ  600أػضبء ٔخغًبً طالثٛبً يٍ حٕان 8000 ٙطبنت ٔطبنجخ .رقذّو
اندبيؼخ حبنٛبً يب ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚطٔ ،انًبخٛغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ
ف ٙانطت .كًب رٕفّش رؼهًٛبً طجٛبً ٔرذسٚجبً ف ٙيشكضْب انطج ٙانز٘ ٚضى يغزشفًٗ ف 082 ّٛعشٚشاً.
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