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برعاية وزير الصحة العامة غسان
حاصباني (الصورة) ،تطلق وزارة
الصحة والجمعية اللبنانية ألمراض

مسابقة لطالب الثالث ثانوي في AUB

مشاريع مبتكرة لتحديات الزراعة
وسيحصل أفضل مشروع على جائزة بقيمة ستة
آالف دوالر ،فيما الـجــائــزة الثانية بقيمة أربعة
آالف دوالر ،والجائزة الثالثة بقيمة ألفي دوالر.
يشرح العميد املـشــارك للكلية البروفسور عمار
علبي لـ «األخبار» أن الكلية لديها نظرة رؤيوية
لجهة املساهمة في النهضة األكاديمية للقطاع
وتــأمــن ال ـك ـفــاءات ل ــه ،عـبــر تسليط ال ـضــوء على
أهميته بالنسبة إلى االقتصاد الوطني وملعيشة
ال ـعــديــديــن ف ــي ل ـب ـنــان .وي ـش ـيــر إل ــى أن املـســابـقــة
ستمهد الطريق أمام الطالب الثانويني املوهوبني
ال ــذي ــن يـطـمـحــون إل ــى دراسـ ــة ال ــزراع ــة م ــن خــال
زي ــادة وعيهم بــاملـجــال الــزراعــي وتفاعلهم معه،
كما أنها طريقة مثلى إلعادة العالقة بني الطالب
الثانويني واألرض.

تـ ـ ــراجـ ـ ــع اإلقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة ون ـظــرة ال ـطــاب الكالسيكية
لــاخـتـصــاص دفـعــا كـلـيــة ال ــزراع ــة فــي الجامعة
األميركية في بيروت إلى تنظيم مسابقة «جائزة
راجــي وفــوزيــة سنو للرائد الــواعــد فــي الــزراعــة»
للعام .2018
املـســابـقــة مـفـتــوحــة ل ـطــاب ال ـص ـفــوف الـنـهــائـيــة
(ال ـثــانــوي الـثــالــث) فــي كــل الـثــانــويــات الرسمية
ً
وال ـخ ــاص ــة إلع ـ ــداد م ـش ــاري ــع ت ـق ــدم حـ ـل ــوال لـهــا
قيمة مضافة ومبتكرة وعملية للتحديات التي
يــواجـهـهــا الـقـطــاع ال ــزراع ــي فــي لـبـنــان والـفــرص
املمكنة ،مثل الزراعة املستدامة واستخدام الطاقة
غير التقليدية وغيرها.
بحلول  22آذار املقبل ،سيسلم املتبارون موجزات

عن مشاريعهم هي عبارة من  500كلمة ،ليصار
ب ـعــدهــا إل ــى اخ ـت ـي ــار ع ـش ــرة مــرش ـحــن نـهــائـيــن
ي ـط ـلــب م ـن ـهــم ت ـط ــوي ــر م ـشــاري ـع ـهــم ب ـش ـكــل أك ـبــر
والتنافس في املرحلة الثانية واألخيرة .وسيقدم
املــرش ـحــون الـنـهــائـيــون مـشــاريـعـهــم ف ــي مـعــرض
مـلـصـقــات ،خ ــال احـتـفــال يـقــام فــي الـكـلـيــة ،حيث
تختار لجنة تحكيم مؤلفة من مؤسسات دولية
وناشطني في القطاع الزراعي الفائزين بالجائزة.
وتشمل معايير االختيار أصالة الفكرة والنهج
املتبع ،والتأثير املحتمل للحل الزراعي وفعاليته
ّ
ً
ـا عــن ّ
تيسره
املـتــوقـعــة ،وإمـكــانـيــة تـنـفـيــذه ،فـضـ
ل ـص ـغــار املـ ــزارعـ ــن ف ــي ل ـب ـن ــان .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
ً
يقترح املـشــاركــون حـلــوال صديقة للبيئة تهدف
إلى مساعدة املزارعني من ذوي املوارد املحدودة.

مكافحة االتجار بالبشر

معهد شارل ديغول

عالء الدين في سابيس

ضمن مشروع بناء القدرات ملكافحة االتجار
بالبشر وحماية الناجني والناجيات في لبنان،
تعقد منظمة عدل بال حدود ً
لقاء وطنيًا ،عند
التاسعة والنصف من صباح اليوم ،في بيت
املحامي .يرعى اللقاء وزير الدولة لشؤون
املرأة جان أوغاسابيان (الصورة) ،وتتخلله
ثالث جلسات تتناول املعايير الدولية والوطنية
ملكافحة االتجار باألشخاص ،ودور قوى األمن
الداخلي في رصد ومكافحة جرائم االتجار
بالبشر.

يوقع سفير فرنسا برونو فوشير
(الصورة) ،اتفاقية التعاون الرباعية ،إلنشاء
معهد شارل ديغول في لبنان ،وذلك في حفل
يقام عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم،
في املعهد العالي لألعمال ( ،)ESAقرب
مصرف لبنان .يحضر اللقاء رئيس مؤسسة
شارل ديغول  FCdGجاك غودفران ،مدير
 ESAستيفان أتالي ،ورئيس جمعية حماية
إرث شارل ديغول في لبنان ASPCGL
كريستيان بيس.

عرض قسم الدراما واملوسيقى في مدرسة
سابيس الدولية ـ أدما على مدى ليلتني
مسرحية عالء الدين وفانوسه السحري،
بمشاركة عدد من املمثلني واملغنني والراقصني
والكومبارس املؤلف من تالمذة املدرسة من
مختلف األعمار .ويعود ريع املسرحية ألطفال
مركز سرطان األطفال في لبنان .الهدف من
العمل الذي تنتجه املدرسة سنويًا هو حمل
على مساعدة أتراب لهم من طريق الفن
التالمذة ً
واإلبداع بدال من أن تكون املساعدة مالية بحتة.

(مروان طحطح)

الكلى وارتفاع ضغط الدم الحملة الوطنية
للوقاية من أمراض الكلى ،عند الحادية
عشرة من قبل ظهر اإلثنني في  5آذار
املقبل ،في فندق لو غراي.
¶¶¶
 127رئيس دائرة من متخرجي املعهد
الوطني لإلدارة ال يزالون ينتظرون
توزيعهم على اإلدارات العامة منذ سنة
و 10أشهر وهم يقبضون من دون
مزاولة عملهم .ويعقدون للغاية مؤتمرًا
صحافيًا ،عند الواحدة من بعد ظهر غد
األربعاء في نادي الصحافة ،للمطالبة
بإصدار مرسوم توزيعهم بأسرع وقت
ممكن.
¶¶¶
ينظم معهد الدراسات الجيوسياسية في
باريس مع مركز البحوث «سيدروما»
التابع لجامعة القديس يوسف مؤتمرًا
غدًا بعنوان «مخاطر االنفصالية وتفكك
الدولة في العالم العربي» .يفتتح املؤتمر
عند الثالثة من بعد الظهر ويستمر حتى
الخامسة والنصف.
¶¶¶
توقع كلية إدارة األعمال في جامعة
املعارف اتفاقية تعاون مع الجمعية
العلمية للمحاسبة وإدارة األعمال ،عند
الثانية من بعد ظهر بعد الخميس املقبل،
في مقر الجامعة ـ ـ طريق املطار.
¶¶¶
ً
تقيم بلدية بيروت احتفاال تحت عنوان
«بحبك يا لبنان» ،يومي السبت واألحد
املقبلني في  3و 4آذار املقبل ،في ساحة
النجمة ـ ـ وسط بيروت .تتخلل ًاإلحتفال
نشاطات ترفيهية ّ
وفنية ،إضافة الى
املأكوالت اللبنانية واألوروبية.
¶¶¶
تتسلم الجامعة األنطونية الشهادة
املؤسساتية عن صحة نظام ضمان
الجودة " ،"AAQفي احتفال تقيمه
برعاية وزير التربية مروان حمادة ،عند
السابعة من مساء غد األربعاء ،في دير
سيدة البذور في الجامعة.
¶¶¶
يعقد قسم الفلسفة واألديان في جامعة
هايكازيان مؤتمرًا حول «رمزية املياه
في األديان السماوية» ،وذلك بني الواحدة
والنصف والرابعة والنصف من بعد ظهر
الجمعة املقبل ،في قاعة املحاضرات في
الجامعة.

