اﻷرﺑﻌﺎء  2015-05-27اﻟﻌﺪد 14360

6

 :LAUاختتام برنامج 2015
لر ّواد الدميقراطية يف العامل العربي

رواد
اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات «ب��رن��ام��ج ّ
املمول
الدميقراطية» بالنسخة العربية
ّ
م��ن م��ب��ادرة ال��ش��راك��ة األميركية الشرق
أوسط ّية  ،MEPIواملن ّفذ من اجلامعة
اللبنانية األميركية ( )LAUبالتعاون
مع جامعة «سيراكيوز» األميركية لسنة
 2015في ح��رم اجلامعة في بيروت بعد
شهرين ونصف السنة على انطالقه.
ح��ض��ر االح���ت���ف���ال ال���ق���ائ���م بأعمال
سفارة الواليات املتحدة األميركية مارك
دي��ج��ارن ،ال��ق�� ّي��م ف��ي اجل��ام��ع��ة د .جورج
جنار ،سفير األردن نبيل مصاروة ،سفير

اليمن علي الديلمي ،مدير مبادرة الشراكة
األميركية الشرق أوسطية في لبنان إريك
ري����ان ،ال��ن��ائ��ب ف��ي ال��ب��رمل��ان التونسي
سماح دمق ،مدير البرنامج د.وليد توما،
منسق البرنامج د.عماد سالمة ،وحشد
من الشخصيات .الدكتور سالمة حت ّدث
عن «برنامج رواد الدميقراطية» ،معتبر ًا
أ ّنه ُص ِّم َم لدعم جهود اإلصالح السياسي
في العالم العربي عبر إتاحة الفرصة لـ
رواد اإلص�لاح والنشاط
 20مشترك ًا من ّ
امل���دن���ي ف���ي  10دول ع��رب��ي��ة إلكتساب
امل��ه��ارات األك��ادمي��ي��ة واخل��ب��رة العملية

خالل توزيع الشهادات

وال��ت��ع��رف إل���ى اح��ت��راف��ي�ين ف���ي مجال
خبرتهم خالل الشهرين والنصف التي
قضوها في لبنان .بدوره ،حت ّدث الدكتور
وليد توما عن حاجة العالم العربي امللحة
في الفترة احلالية إلى إص�لاح سياسي
وإج��ت��م��اع��ي وإل���ى دمي��ق��راط��ي��ة حقيقية
تساهم في إحالل األمن وحتقيق التق ّدم.
وق�����ام اإلع��ل�ام����ي األردن�������ي محمود
رواد ،فركّز على
احملارمة بإلقاء كلمة ال��� ّ
التجربة املفيدة والفريدة لهم خالل في
البرنامج ،معتبر ًا أ ّنه «أت��اح للمشاركني
تع ّلم أفكار جديدة قيمة.
ّ
ال��دك��ت��ور ج���ورج جن���ار حت��� ّدث بإسم
رئيس اجلامعة الدكتور ج��وزف جبرا،
فشكر احلكومة األميرك ّية على جهودها
ال��ك��رمي��ة ودع��م��ه��ا امل��س��ت��م��ر لإلصالح
الدميقراطي ف��ي العالم العربي ،مثني ًا
على تعاونها املثمر مع اجلامعة.
الكلمة اخلتامية كانت ملمثل السفارة
األم��ي��رك��ي��ة م���ارك دي��ج��ارن ال���ذي اعتبر
أنّ «الترويج لقيم وأف��ك��ار الدميقراط ّية
وبناء القدرات الفكرية والعمل ّية لتحقيق
اإلص���ل���اح ال���س���ي���اس���ي واإلجتماعي
ومحاربة التطرف واإلره���اب في العالم
ال��ع��رب��ي ي��ع�� ّد م���ن أول����وي����ات الواليات
املتحدة األميرك ّية في املرحلة احلال ّية».
وخ���ت���ام��� ًا ق������ ّدم دي�����ج�����اردن ّ
وجن�����ار
وري���ان وت��وم��ا وس�لام��ة ال��ش��ه��ادات الى
املتخ ّرجني.

