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لترسيخ التزام الجامعة  رئيس الجامعة األميركية في بيروت يزرع شجرة في حرمها

 بالمحافظة على الطبيعة

 
 

الدكتور فضلو خوري ورئيس العمليات في الجامعة رامين   (AUB)في بيروت ةقام رئيس الجامعة األميركي

، وذلك كجزء من حدث "األسمبلي هول"في الباحة الخضراء بجوار قاعة  سنديانسيديهي بزرع شجرة 

 نائب الرئيس االحتفال حضرومبادرة جوار الجامعة. وقد  (AUBotanic)" آي يو بوتانيك" مبادرةنظمته 

 .عماد بعلبكي وكبار اإلداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفون والطالب الدكتورلتطوير ا لشؤون

 

م تالمذة الصف األول من ست مدارس مجاورة للجامعة إلى الدكتور خوري، وزرع كل منهم بذور وقد انض

شجر أرز في وعاء أخذوه إلى منزلهم. وفي تجربة تعليمية تفاعلية وفريدة من نوعها، قام التالمذة بجولة في 

والمدارس التي شاركت هي االنترناشونال كولدج، ومدرسة الجالية  .الحرم الجامعي وتعلموا عن نباتاته

األميركية، وثانوية السيدة األرثوذكسية، والثانوية اإلنجيلية الفرنسية، والكلية الوطنية االنجيلية، ومدرسة 

 .جابر أحمد الصباح

 

وقال: "من الرائع أن  ،وخالل االحتفال، أبرز الرئيس خوري ضرورة تعليم الشباب أهمية بيئتنا الطبيعية

يكون معنا اليوم الجيل القادم من طالب الجامعة األميركية في بيروت، وهم يتعلمون في سن مبكرة أهمية 

 ."العناية بالمساحات الخضراء والمساعدة في جعل مدينة بيروت مدينة خضراء وجميلة مجددا  

 

األطفال مع الطبيعة. وقالت: "هدف مبادرة  وشّددت منى الحالق، مديرة مبادرة الجوار، على أهمية انخراط

الجوار هو ربط األحياء المحيطة بالجامعة األميركية في بيروت بالجامعة، وأحد األشياء التي نريد أن نقّدمها 

هو إمكان الوصول إلى أهم موجوداتنا، حرمنا األخضر. ولشعب راس بيروت الحق في تقاسم المكان، ويمكن 

رأس بيروت أن تجلب األطفال إلى العمل مع البيئة. ونحن ملتزمون بإثراء  للمدارس في جميع أنحاء

المساحات الخضراء، وبعد هذه التجربة الفريدة، سيمكن لألطفال بدء مبادراتهم الخاصة، مثل الجدران 

 ."الخضراء في منازلهم ومدارسهم



عقدوا جلسات خاصة حول أهمية  في صفوفهم، كان التالمذة القادمين إلى الجامعة األميركية في بيروت قد

المساحات الخضراء في مدينتنا المزدحمة. ووفقا لما ذكرته الحالق، فإن المدارس الست هي مجرد بداية، 

والخطة هي أن تمتد المبادرة إلى كل منطقة رأس بيروت، في رهان على أن يكون جيل الشباب واعيا  بيئيا ، 

 ."مارساتهم اليوميةوقالت: "نأمل أن يؤثروا على أسرهم في م

 

وقال رئيس العمليات في الجامعة رامين سيديهي: "هذه فرصة مثيرة وتاريخية للرئيس لزراعة شجرة 

لالحتفال بالذكرى المئة والخمسين إلنشاء الجامعة األميركية في بيروت". "إن التزام الجامعة األميركية في 

ا الحرم الجامعي الرائع وفي حدائقنا النباتية. بيروت بأن تكون جامعة خضراء يظهر في جميع أنحاء هذ

وستشّكل هذه الشجرة رمزا  قوي ا لكل ما ينتظرنا في السنوات المئة والخمسين المقبلة للجامعة األميركية في 

 ."بيروت

 

هي مجموعة من أعضاء هيئة التعليم والموظفين والخريجين واألصدقاء  "آي يو بوتانيك" مبادرةيذكر أن 

بالتزام لتحويل حرم الجامعة األميركية في  بيروت إلى حديقة نموذجية نباتية، وللعب دور رئيسي الساعين 

في الحفاظ على آخر مساحة خضراء كبيرة في رأس بيروت. وهناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة إلثراء 

افر المياه وترّدي نباتات الحرم الجامعي والتعامل مع زيادة استنزاف الغطاء األخضر نتيجة النخفاض تو

دورا  في مؤازرة مبادرات األفراد الذين  "آي يو بوتانيك" مبادرةنوعيتها مع توسع المساحات المبنية. وتلعب 

 .يتطلعون إلنشاء الحدائق النباتية من خالل تبادل الخبرات والمشورة

 

ا  لرئيس الجامعة ودورا  التي تؤدي دورا  استشاري "آي يو بوتانيك" بادرةوترأس الدكتورة سلمى تلحوق م

إشرافيا  وتخطيطيا  في تطوير وتنفيذ المشاريع بما يتماشى مع توجيهات المخطط الرئيسي للحرم الجامعي 

 .وبالتنسيق مع رئيس العمليات في الجامعة

 

ة كل وأوضحت الدكتورة تلحوق أن الحديقة النباتية ال تقّدم فقط الترفيه، بل أيضا التعليم. وقد تم تحديد هوي

آي يو بوتانيك لفتح الحرم الجامعي كمكان يمكن للناس أن  مبادرةصنف نباتي في الحرم الجامعي، وتسعى 

 .يلجوه للتمتع بالمساحات الخضراء

 

ومع توسع سيطرة االسمنت على منطقة رأس بيروت، فقد باتت المساحات الخضراء ضرورة لعافية الناس. 

 .كبيرا  في الحد من التوتّر وتحسين األداءوالمساحات الخضراء تلعب دورا  

 

وأردفت الدكتورة تلحوق: "الطبيعة حاجة وليست ترفا ، إنها حاجة ماسة في سبيل التفكير السوي، والعافية"، 

 ."وقالت: "إن اختبار االنسجام مع الطبيعة هو اختبار للتقبّل والتسامح

 

 

 



العالم ليصبحوا أوصياء على هذا الحرم الجامعي الجميل، ويُدعى أصدقاء الجامعة وخريجوها في جميع أنحاء 

حملة لجمع التبرعات، حيث  "آي يو بوتانيك" مبادرةحيث أينعت ذكريات ترافقهم مدى العمر. وقد بدأت 

يتسنّى للمؤمنين بفكرة تحويل الحرم الجامعي إلى حديقة نباتية والمؤيدين لبرنامج تجميل الحرم الجامعي، 

في بناء صندوق وقفي لتأمين استدامة المبادرة. وتقديرا للمتبرع كمؤيّد  للحرم الجامعي. فإن فرصة المساعدة 

الجامعة ستثبت لوحة باسم المتبرع أو باسم من اخنياره. تيّمنا  به أو كذكرى ألحد أفراد أسرته، أو احتفاال  

 .بحدث في حياته

 

ي الحرم الجامعي واألنشطة التعليمية التي يقدمها ويمكن أيضا  للراغب أن يدعم إدارة المساحات الخضراء ف

برنامج آي يو بوتانيك في الجامعة األميركية في بيروت. ولقاء تبّرع سنوي  بقيمة ألف دوالر، ينال المتبرع 

 ."لقب "صديق الحديقة النباتية في الجامعة األميركية في بيروت

 

 

 تصال بمكتب التنمية على العنوان االلكتروني التاليللمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة، يرجى اال 

 

development@aub.edu.lb  
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar 
Director of News and Media Relations  
Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676 

 sk158@aub.edu.lbEmail:  
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 

mailto:development@aub.edu.lb
mailto:development@aub.edu.lb
mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon
http://twitter.com/AUB_Lebanon

