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 أوشطت مقبلت فً الجبمعت األمٍزكٍت فً بٍزوث

 حوار: المالبس الصذٌقت للبٍئت 

ى اٌطبٍعت )إبصبس عببمًب( إٌى حىاس بعٕىْ دعب ِشوض اٌدبِعت األٍِشوٍت فً بٍشوث ٌٍحفبظ عٍ

حؾشٌٓ األوي اٌدبسي فً لبعت  22اٌثالثبء "اٌّالبظ اٌصذٌمت ٌٍبٍئت" ، ورٌه  عٕذ اٌخبِغت ِغبء 

 اٌّحبضشاث ة  فً ِبٕى وعج هىي.

 محبضزة: وحوش موسٍقى الببروك 

بعٕىْ "وحىػ ِىعٍمى  ببالٔىٍٍضٌتدعج خبِعت اٌىببس فً اٌدبِعت األٍِشوٍت فً بٍشوث إٌى ِحبضشة 

حؾشٌٓ األوي اٌدبسي  22 اٌثالثبء وإٌصف بعذ ظهش اٌخبِغتاٌببسون" ٌٍمٍهب ِبحٍى خضش، ورٌه  عٕذ 

 فً لبعت بطحٍؼ فً ِبٕى وعج هىي.

فً  اٌعبٌُ وهى اٌىحٍذ اٌّعشوف فً اٌؾشق  اٌؾببت ٌُزوش أْ ِبحٍى خضش هى ِٓ أصىاث اٌىىٔخش حٍٕىس

 ّعهذ اٌىطًٕ اٌعبًٌ ٌٍّىعٍمى فً ببسٌظ.األوعط. ولذ  حخشج ِٓ اٌ

 وتأثٍزي على أسمبث المىطقت 1071رك بلمبلً: القزار ِذل محبضزة 

دعب بشٔبِح األُِ اٌّخحذة فً اٌعبٌُ اٌعشبً فً ِعهذ عصبَ فبسط ٌٍغٍبعبث اٌعبِت واٌؾؤوْ اٌذوٌٍت 

ك اٌعبَ ٌألُِ اٌّخحذة فً سن بٍّبًٍ، إٌّغفً اٌدبِعت األِبٍشوٍت فً بٍشوث إٌى ِحبضشة ٌٍمٍهب ِد

حؾشٌٓ األوي اٌدبسي، عٕذ اٌىاحذة ظهشًا، فً لبعت بطحٍؼ فً ِبٕى  24ٌبٕبْ، ورٌه ٌىَ اٌخٍّظ 

وحأثٍشٖ  1071ٌمشاس اوعج هىي. عخىىْ اٌّحبضشة ببالٔىٍٍضٌت وبعٕىاْ: "األُِ اٌّخحذة فً ٌبٕبْ: 

 عٍى أصِبث إٌّطمت".

 وغفٍش بشٌطبٍٔب فً ِصش واٌغعىدٌت. هزا ووبْ اٌغٍذ بٍّبًٍ لذ خذَ عببمًب

 وذوة: ألمبوٍب بعذ االوتخبببث 

ٍت واالداسة اٌعبِت فً اٌدبِعت األٍِشوٍت فً بٍشوث إٌى ٔذوة حىاس بعٕىاْ ٍبعشة اٌعٍىَ اٌغئدعج دا

 322حؾشٌٓ األوي اٌدبسي فً اٌغشفت  24اٌخٍّظ "أٌّبٍٔب بعذ االٔخخبببث" ورٌه عٕذ اٌثبٍٔت بعذ ظهش 

عٍخىٍُ فً إٌذوة اٌبشوفغىس حٍىدوس هبٔف، واٌغٍذ بٍخش سًٌٍّ، واٌذوخىسة بٕج وت ٔبٌغًٍ هىي. فً لبع

 اٌذوخىس دأٍبي ساٌخؼ. إٌذوة واٌذوخىس أؽٍُ فىث.  وٌٕغك، ؽٍش



 حفلت مه موسٍقى البوة والجبس 

دعب اٌّشوض اٌثمبفً األٌّبًٔ وىٌخىس صٔخشوَ ببٌخٕغٍك ِع اٌدبِعت األٍِشوٍت فً بٍشوث إٌى أِغٍت ِٓ 

حؾشٌٓ  24اٌخٍّظ ِهب اٌثالثً "بًٕ أذ خىٌظ" ورٌه عٕذ اٌثبِٕت ِٓ ِغبء ِىعمى اٌبىة واٌدبص ٌمّذ

 اٌحضىس ِدبًٔ.واألوي اٌدبسي، فً لبعت األعّبًٍ هىي فً اٌدبِعت. 

 

  :دور التغذٌت فً درء وعالج سزطبن الثذيمحبضزة 

دعج دائشة عٍىَ اٌخغزٌت واٌطعبَ فً اٌدبِعت األٍِشوٍت فً بٍشوث ببٌخعبوْ ِع اٌّؾشوع اٌذوًٌ 

عٓ دوس اٌخغزٌت فً دسء وعالج عشطبْ ببٌعشبٍت بضشة حٌٍخغزٌت فً ِىاخهت عشطبْ اٌثذي  إٌى ِ

حؾشٌٓ األوي اٌدبسي فً لبعت ِحبضشاث  25 عٕذ اٌثبٍٔت عؾشة وإٌصف ظهش اٌدّعت اٌثذي، ورٌه

فً عٍبق أٔؾطت اٌؾهش اٌذوًٌ ٌٍخىعٍت ٌغشطبْ ِشوض هىعخٍش ٌٍٕؾبطبث اٌطالبٍت. وحٕذسج اٌّحبضشة 

 اٌثذي. واٌذعىة عبِت.

 
  

 
 
 
 
 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   حعلٍن العبلًلل 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   لبكبلٌزٌٌس،ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على ا   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

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