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  األميرآية   في   االحتفال بأسبوع شراب القيقب الكندي
  

 Maple Syrup(    لبنان بأسبوع شراب القيقب   جامعة ماآغيل الكندية في   تحتفل جمعية خريجي
Week (،بيروت   الجامعة األميرآية في   في   وذلك اليوم وغدًا   التقليدي .  

بافتتاح االحتفال اليوم مع    وهو آندي،   رتشارد براو،   نائب رئيس األميرآية للتطوير   شارك وقد  
لبنان والسفارة الكندية على تنظيم    جامعة ماآغيل في   جمعية خريجي   وشكر .  مسؤولين من األميرآية

  . االحتفال
فأبرز نقاط التشابه    السفارة الكندية،   ة فيمسؤول العالقات العامة السياسي   أما السيد دافيد داسيلفا،  

وقال إن الجامعتين  .  بيروت   والجامعة األميرآية في   تخّرج منها،   التي   العديدة بين جامعة ماآغيل،
 ؛ آما وانالشراآة بينهما ناجحة جدًامما يجعل   الطب والهندسة والفنون الليبرالية،   معروفتان بالتمّيز في

تضمان  "  آما لفت أن الجامعتين .  شعارهما الرسمي   تستعمالن اللونين األبيض واألحمر في الجامعتين
   ". من اللبنانيين بين صفوف طالبهما   آبيرًا   عددًا

  
جامعة ماآغيل الكندية عبر االحتفال بأسبوع شراب القيقب إلى تشجيع التبادل    وتهدف جمعية خريجي

بيروت بتقديم الفطائر المجانية وشراب    ويقوم متطوعون من السفارة الكندية في    . بين لبنان وآندا   الثقافي
النسيج    ويقوم المتطوعون بشرح أهمية شراب القيقب في .  األميرآية   القيقب أمام مبنى وست هول في

  في   ادسة إلى العاشرة مساًءمن الس   تموز،   2   غد   يوم    عامًا   وسيشمل االحتفال نشاطًا .  الكندي   الثقافي
   . ساحة البرج 

  
روسيا وأوروبا وآندا    المناطق الشمالية في   ينمو في   الجدير بالذآر أن القيقب أو االسفندان جنس نباتي

ألآسدة الجسم ووقاية    ويعتبر شراب القيقب مقاومًا .  بالمئة من المنتوج العالمي   85   وتنتج آندا .  وغيرها
   . من السرطان وااللتهابات

  
وتبعهم المستوطنون    وُيعتقد أن هنود أميرآا الشمالية هم أول من أدرجوا تقليد تناول عصير القيقب،

   . 1875   أميرآا الشمالية حتى العام   المعتمد في   عصير القيقب المحّلي   وقد بقي .  ذلك   األوروبيون في
   . 1965   منذ العام   قة القيقب العلم الكنديوتتوسط ور 
 

  
 
    



  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   8000   حواليمن    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   ًاوتدريب   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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