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بيروت5-5-2016 :

أعلن حرم ال  AUBحديقة نباتية
خوري" :تتماشى مع خطتنا اإلستراتيجية واالكاديمية"

في حدث فريد من نوعه يعكس التزامها القضايا البيئية والمحافظة على المساحات الخضراء ضمن حرمها،
أعلنت الجامعة األميركية في بيروت ) (AUBحرمها "حديقة نباتية" دائمة ،وذلك في إحتفال ضخم في قاعة
"وست هول" في حرم الجامعة .
حضر اإلحتفال رئيس الجامعة الدكتور فضلوا خوري ومساعدة وكيل الشؤون االكاديمية باإلنابة الدكتورة
هاله محتسب ومؤسسة ومديرة المشروع الدكتورة سلمى تلحوق ونائب الرئيس المشارك لإلعالم والتسويق
مارتن آسر والمستشار الخاص لرئيس الجامعة لشؤون البروتوكول والعالقات الخارجية إبراهيم خوري
ومدير األخبار والعالقات اإلعالمية سيمون كشر باإلضافة إلى المتحدثين الذين حضروا خصيصا للمناسبة
وحشد كبير من الشخصيات وأساتذة الجامعة والعاملين فيه وطالب ومهتمين .
بداية كلمة ترحيب من منسقة المشروع مايا ملحم لتتكلم بعدها تلحوق وتقول :نعلن اليوم الجامعة األميركية
في بيروت حديقة نباتية ،ونحتفل هذه السنة بالعيد ال  150للجامعة ،لذا ستكون مبادرتنا معلما تاريخيا
وستعكس مستقبال مسؤليتنا البيئية...
اضافت :عندما نقول حديقة نباتية ،نعني في ذلك أنه من اآلن وصاعدا سوف تتاح الفرصة لكل شخص
يزور الجامعة بأن يتعرف على النباتات وأهميتها من أجل رفاهيتنا...
تابعت :تعتبر ال  AUBمن بين الجامعات االكثر جذبا في العالم ،ومع تلك المبادرة ستصبح مصدر إلهام
من أجل مستقبل أفضل ،وبإعالنها حديقة نباتية نكون قد إنضمينا إلى العديد من الجامعات الرائدة في العالم
التي انخرطت في جهود مماثلة لتشجيع النباتات واالستدامة.
وقالت :هناك أكثر من  2500حديقة نباتية في  165بلد حول العالم ،ونحن نخطط لحديقة نباتية كوننا نعمل
لمستقبل مسالم ،ونريد أن نكون قدوة للبالد العربية التي تتمتع بأقل عدد من الحدائق النباتية في العالم...

ختمت :ليس حفل اإلطالق هذا إال بداية مسيرة طويلة حيث سنتطلع إلى مساعدة وجهود كل فرد منكم ونريد
تأثيرا مضاعفا للجهود التي نبذلها كي تنتشر في جميع أنحاء لبنان والشرق األوسط والعالم .
بعد ذلك كانت هناك عدة مداخالت ألصحاب اإلختصاص في هذا المجال ،فتكلم أوال الدكتور طوني ميلر
وهو مدير مركز الشرق األوسط للنباتات في الحديقة الملكية النباتية  -ايدنبرغ الذي ركز في كلمته على
كيفية خدمة الحدائق النباتية لإلنسان والطبيعة وعن اإلبتكار في قرار الجامعة األميركية في بيروت تحويل
حرمها إلى حديقة نباتية ،تاله الدكتورة نايلة العقل التي تكلمت عن تأثير األسطح الخضراء على مشروع
الحديقة النباتية في الجامعة .بعدها تكلم الدكتور ياسر أبو النصر عن كيفية تزويد الحديقة النباتية خدمات
نظم بيئية ،فالدكتورة ماريا أبو النصر عن موقع الجامعة والدور المستقبلي كحديقة نباتية نموذجية .الدكتور
تامر األمين تكلم عن فرص التعليم جراء هذا المشروع ،للتتكلم أخيرا الدكتورة جاال مخزومي كيفية تناسب
الحديقة النباتية مع سياق المشهد العام للجامعة .
ثم كانت كلمة الرئيس الدكتور فضلو خوري الذي قال بأن تلك المناسبة هي فرصة عظيمة للجامعة
األميركية في بيروت .
أضاف :أعتقد بأن جامعتنا تستحق أن تكون جنة نباتية لكل أبناء المنطقة ولكل ما تمثل على المتوسط وهي
معلما ثقافيا ملحوظا .
تابع :اعتبر هذا الحدث فريد من نوعه حيث نقوم بخطة رئيسية جديدة للحرم الجامعي مع الخطة
اإلستراتيجية واألكاديمية ،وهنا أود أن أوضح بأنا لسنا في طور تغيير أي من تراث هذا الحرم الرائع ،بل
بالعكس هذا تعزيز لبناء مهمتنا األكاديمية لتتماشى مع الطبيعة ...
وقال :الجامعة األميركية في بيروت هي إستمرار لطموح كل أبناء بيروت ولبنان والمنطقة .
وختم معلنا رسميا حرم الجامعة األميركية في بيروت حديقة نباتية ،لتزاح الستارة عن خارطة الحديقة
النباتية في . AUB
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من 700عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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