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  مؤمتر صحفي
  لرئيس جامعة بريوت العربية األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي  

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨يف حرم اجلامعة يف الدبية ظهر اخلميس 
  

مها القائم على إحـدى هضـاب   باسم جامعة بريوت العربية أرحب بكم أمجل ترحيب يف حر
ل رعاية وترحيب حىت أصـبح  ، بلدة البساتنة بتارخيهم وعطائهم ، وقد وجدنا من أهلها كالدبية

  ٠انتماؤنا إليها شراكة مستقبل خنطه يف رحاا
  

عندما بدأت الدراسـة يف كليـة اهلندسـة     ٢٠٠٦لقد تأسس حرم اجلامعة هنا يف خريف العام 
، وها حنن اليوم مع بدء العام الثالث للتأسيس نضم إىل ة أوىل الكليات الوافدة من بريوتاملعماري

  ٠جديدتني مها اهلندسة والعلوم هذا احلرم كليتني 
  

طالـب إىل   ة، من سكن ملئ ٢٠٠٨طالب يف العام  ٣٤٠٠إىل  ٢٠٠٦طالب يف العام  ٤٠٠من 
طالب ، من مبىن تعليمي واحد ومبىن سكين واحد إىل أحد عشر مبىن تعليمـي وسـكين    ةثالمثئ

ة خالبـة إىل حيـاة   ، من طبيعةوخدمايت ، من ستني عضوا هليئة التدريس ومساعديهم إىل ثالمثئ
  ٠جامعية خالبة 

  
  

إا جامعة بريوت العربية اليت أنشأا مجعية الرب واإلحسان بدعم من جامعة اإلسـكندرية عـام   
وقد متيزت مسرية اجلامعة بثبات خطواا وبرؤيتها املستقبلية يف آن معا ، وهي تقف اليوم  ١٩٦٠

و متخرجوها قاربوا التسـعني   ربوا العشرين ألفايف مصاف اجلامعات اللبنانية الكربى ، فطالا قا
، وفروعا بـدأناها مـن   عشر كليات إنسانية وهندسية وطبية، ووفرة يف التخصصات تضمها ألفا

    ٠الدبية وقريبا يف طرابلس وبعدها يف البقاع
  

  أما بعد
ـ  ها ، فقد تعرضت الدبية وجوارها ، خالل األسبوع املاضي ، إىل حرائق طالت مناطق كبرية من

وامتدت إىل أسوار اجلامعة وحدودها ، وكأن اهللا أراد أن حيمي اجلامعة وفرعها الناشئ يف الدبية 
  ٠واآلالف من طالا والعاملني فيها من كارثة ال يعلم مداها إال اهللا

  



 ٢

خلاصة ، أنتهز املناسبة ألحيي كل من بذل جهدا يف إطفاء احلرائق ومحاية الناس واألمالك العامة وا
وأخص بالذكر القوى األمنية وعلى رأسها اجليش اللبناين الباسل والـدفاع املـدين واإلسـعاف    

، كما أخص بالشكر والتقدير أهـل  امعة وشركة األمن وشركة النقلياتواإلطفاء والعاملني باجل
الدعم للجامعة الدبية ورئيس بلديتها األستاذ تامر البستاين الذي مل يتوان يوما من األيام عن تقدمي 

و املشورة يف كل أمر من أمورها ، لقد كان خالل األزمة ، كعهدنا به ،  األب الصاحل حـامال  
  ٠هم الدبية والناس

  

وكما هو احلال يف كل اجلامعات فإن جامعة بريوت العربية تضم فيما تضم نواد طالبية عديـدة  
  ٠ا للفلك والكورال والفولكلور والبيئة وجوالة الطبيعة وغريه

  :املستقبلأي طارئ مماثل يف  التالية ملعاجلةمن هنا نعلن االقتراحات 
  
  :إجراءات من قبل اجلامعة :أوالً 
  ٠ـ تشجيع الطالب على االنضمام لنوادي البيئة وجوالة الطبيعة لتعزيز الثقافة البيئية  

مشـابه يف   ـ إجراء دورات تدريبية للطالب بالتعاون مع الدفاع املدين ملواجهـة أي طـارئ  
  ٠املستقبل

  ٠ـ االستعانة بكلية العلوم الصحية يف اجلامعة إلقامة دورات تدريبية على االسعافات األولية 
  ٠ـ توسيع شبكة املياه القائمة يف اجلامعة لتشمل كافة أرجاء العقار

   ٠ـ شراء سيارة لإلطفاء للطوارئ
  
  

  :إجراءات بالتعاون مع بلدية الدبية : ثانياً
امعة بكافة أجهزا اإلدارية والطالبية بتصرف بلدية الدبية يف محلة التشـجري الـيت   ـ وضع اجل

  ٠تنظمها 
  

  :إجراءات من قبل السلطات الرمسية : ثالثاً
 ١٢/١/٢٠٠٤بتـاريخ   ١١٦٩٤ـ التوجه إىل جملس اإلمناء واإلعمار لإلسراع يف وضع املرسوم 

  ٠لتنفيذاملتعلق بتوسيع طريق السعديات عني احلور موضع ا
  ٠ـ استحداث منافذ إضافية تربط احلرم اجلامعي بالشوارع اخلارجية 


