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  يفوز بجائزة زايد الدولية من أجل العمل البيئي   نجيب صعب
  

  المؤدي   بيروت نجيب صعب بجائزة زايد الدولية من أجل العمل البيئي   فاز خريج الجامعة األمريكية في
  .   المجتمع   في   إلى التغيير اإليجابي 
أسرة تمتهن    ترعرع في   متمرس،   مهندس معمارينجيب صعب  "  بيان لجنة الجائزة أن   وجاء في 

المنطقة    وآرس نفسه لالرتقاء بقضية البيئة في   عن مهنة مربحة،   لكنه آثر التخلي   الصحافة والنشر،
  ".   العربية

 لوضع البيئة على جدول األعمال   فاقت معظم الجهود،   بذل جهودا جبارة،   وأضاف البيان أن هذا اللبناني 
  . العالم العربي   للحكومات والقطاع الخاص والجمهور في   اليومي

   
  مع بكالوريوس في   1978   العام   بيروت في   تخرج من الجامعة األمريكية في   الذي   والسيد صعب،

  تعتبر المجلة البيئية األولى في   هو مؤسس ورئيس تحرير تحرير مجلة البيئة والتنمية التي   الهندسة، 
للعاملين على    تقوم بتغطية ودراسة آافة النشاطات والمشاآل البيئية وتشّكل منبرًا   والتي   العالم العربي 

   . وضع حلول لمعالجتها
  

وساعدت على    العالم العربي،   وقال البيان أن هذه المجلة أصبحت مرجعا رئيسيا للمناهج المدرسية في
      وآذلك تنشر عدة صحف عربية مقاالت بيئية لنجيب صعب، .  المدارس   البيئية في   تأسيس مئات النوادي

وأردف البيان أن هذا المنتدى     . 2006   العام   أسسه في   للبيئة والتنمية الذي   بالتعاون مع المنتدى العربي 
وصا من خالل خص   رسم السياسات البيئية،   لها باع طويل في   وبات مؤسسة إقليمية مرموقة،   تطور،

  في   بيروت عضو أآاديمي   والجامعة األميرآية في .  تقاريره السنوية المستقلة حول وضع البيئة العربية
برامج ونشاطات المنتدى    ويشارك عدد آبير من أساتذتها وطالبها في   ،2009   هذا المنتدى منذ العام 

نتج السّيد صعب وقدَّم مجموعة من األفالم الوثائقية هذا وقد أ  . إعداد تقاريره السنوية   المختلفة وفي
وقد ُعرضت هذه األفالم على شبكات التلفزة الوطنية  .  البلدان العربية   المؤثرة حول التحديات البيئية في

   . واإلقليمية
  

  آانت جائزة هذا العام من نصيب رئيس جمهورية آوريا الجنوبية لي   باإلضافة إلى نجيب صعب،
والدآتور ماتيس فاآيرناغل مؤسس    والعالم السير بارثا داسغوبتا من جامعة آامبردج،   باك،   ميونغ 

وقد تم تكريم الفائزين من قبل نائب رئيس اإلمارات العربية  .  غلوبال فوتبرنت   الشبكة البيئية العالمية
  الدولي   مرآز دبي   الجوائز أقيم في حفل خاص لتوزيع   في   الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،   وحاآم دبي

   . للمؤتمرات 
  

   الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم   يد   على 2001   العام   وقد تأسست جائزة زايد الدولية للبيئة في
  قيمة الجائزة مليون دوالر،   وتبلغ .  لالعتراف بالتزام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالبيئة 
   . العالم   ثمن جائزة بيئية فيأ   وهي 
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  أنان،   الرئيس السابق للواليات المتحدة؛ وآوفي   آارتر،   األعوام السابقة جيمي   ومن بين الفائزين في

رئيس الوزراء السابق للنروج    غرو هارلم برونتالند،   األمين العام السابق لألمم المتحدة؛ والدآتور 
   . للمناخ ومبعوث االمم المتحدة الخاص

 

    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   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   م مستشفًىيض   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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