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  للتنوع البيولوجي   االميرآية سيحتفل باليوم العالمي   الخامس في   معرض إبداع السنوي 

  
معرض    بيروت،   الجامعة االميرآية في   في   ينّظم مرآز إبصار لحماية الطبيعة من أجل مستقبل مستدام،

وإلقاء الضوء على طرق الحفاظ على    للتنوع البيولوجي   العالمي الخامس لالحتفال باليوم   إبداع السنوي
من الثالثة حتى السادسة    أيار الجاري،   20   يوم الجمعة   وذلك   وايجاد الحلول لمشاآل البيئة،   التنوع البيئي
   . أمام آلية الزراعة   القسم األسفل من الحرم الجامعي،   بعد الظهر في

  
وبرعاية برنامج األمم    الجامعة،   بالتعاون مع آلية سليمان العليان إلدارة األعمال فيوسيقام المعرض 
  طالب من مختلف االختصاصات العلمية وغير العلمية،   300   وسيشارك فيه أآثر من .  المتحدة اإلنمائي

بحاث الرامية مع ما أنجزوه من الملصقات والتصاميم والقصص والمنشورات التعليمية وملّخصات األ 
   . إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي

  
مثل    عن خيال واسع وقدرة عالية،   تنّم   واختراعاٍت   ولقد عرض الطالب عبر المعارض الماضية أعماًال

يجمع من    واستخدام الشعر الذي   طريقة إلزالة الروائح السيئة والفطريات ودخان السجائر آليًا،
وشامبو مستخرج من أوراق الغار    معالجة البقع الناتجة عن التلوث النفطي،   صالونات التجميل في

ومعّطر للفم مستخرج    مستخرجة من الصّبار،   وبوظة للسكري   والخّروب لمكافحة سقوط الشعر وتشققه،
   . غيرها   والعديد   وطارد للحشرات مستخرج من القصعين وزيت الزيتون،   من الصّبار،

  
قد اقيم للمرة األولى    للتنوع البيولوجي   الجامعة باليوم العالمي   لالحتفال في   رض إبداع السنويوآان مع

آمرآز ترفده    2002   العام   أما مرآز إبصار فقد تأسس في .  مشارآًا   170   مع   2007   أيار   22   في
ورشة عمل حول    2003   ربيع العام   وآانت من أولى أنشطته في   مختلف آليات واختصاصات الجامعة،

.  آما أقام معارض فنية وفوتوغرافية عن الطبيعة وقدم محاضرات وندوات .  تشريعات التنوع البيولوجي
  بأهمية الطبيعة في   إلى تأسيس وعي   يرمي   أطلق مرآز إبصار مشروع إبداع الذي   2006   العام   وفي 
   . أطلق حضانة لألشجار المحلية   2007   العام   وفي .  المدارس العربية عبر الفنون 

  
وبين ذلك     . 1993   العام   في   للتنوع البيولوجي   الجدير بالذآر أن األمم المتحدة بدأت تقليد اليوم العالمي

  أيار،   22   بعد ذلك تغّير موعده إلى .  آانون األول من آل عام   29   آان موعده في   ،2000   العام والعام
   . 1992   العام   ريو دو جانيرو في   بتاريخ عقد قمة األرض في   تذآيرًا 

  
  
    



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  اآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساته   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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