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 عن لإلمتناع العالمي لليوم العالمية الصحة منظمة جائزة يتسلم خوري فضلو

 2018 لعام التبغ تعاطي

 
 2018أقامت منظمة الصحة العالمية حفل تسليم جائزة المنظمة لليوم العالمي لإلمتناع عن تعاطي التبغ لعام 

 القلب"، للفائز عن إقليم شرق المتوسط رئيس الجامعة األميركية في بيروت تحت شعار: "التبغ وأمراض

(AUB)   تشرين  30الدكتور فضلو خوري، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثالثاء الواقع فيه

حضر بعض أعضاء مجلس األمناء، وكيل  ،ءلمياالدكتورة  وعقيلته في فيال سرسق. إلى خوري 2018األول 

لشؤون األكاديمية، نواب الرئيس، بعض العمداء، أساتذة الجامعة وإدارييها وبعض العاملين فيها، باإلضافة ا

إلى أعضاء فريق عمل مبادرة "الجامعة األميركية في بيروت خالية من التبغ". تخلَل هذا الحفل كلمات لكل 

  .ي والمحتفى به الدكتور فضلو خوريمن ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيط

 

رحبت الدكتورة الشنقيطي بالحضور وأعلنت عن نيل الدكتور فضلو خوري جائزتين تقديرتين لجهوده في 

مجال مكافحة التدخين، الجائزة األولى هي جائزة المدير العام التقديرية الخاصة، والجائزة الثانية هي لليوم 

بغ. وأكّدت الدكتورة الشنقيطي في كلمتها على استمرار دعم منظمة الصحة العالمي لالمتناع عن تعاطي الت

العالمية، لكافة جهود وزارة الصحة العامة والجامعة األميركية في بيروت، والمؤسسات وكافة الشركاء في 

مجال  مجال مكافحة التدخين لتوسيع نطاق تنفيذ كافة أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية في لبنان، ان في

رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، أو كيفية تقديم المساعدة للراغبين في اإلقالع عن التدخين، أو التحذير 

والتوعية من أخطار التبغ على كافة أنواعه، الى إنفاذ الحظر على اإلعالن عن التبغ وزيادة الضرائب على 

لبنان،" قالت الدكتورة لركية في بيروت، مبروك لجامعة األميلدكتور فضلو خوري، مبروك لل"مبروك  التبغ. 

 .الشنقيطي في ختام كلمتها

 

الجامعة األميركية في ’مه جائزة المنظمة ألقى الدكتور خوري كلمة أشار فيها الى أن "مبادرة وبعد تسل

لملتزم، يمكن تُظهر أنه مع توفّر اإلرادة السياسية المدعومة باألدلة والعمل الجماعي ا‘ بيروت خالية من التبغ

تنفيذ تدابير عالمية المستوى لمكافحة التبغ في لبنان، الذي بقي معقالً محّصناً للتدخين على الرغم من وجود 

. وقد تم إطالق المبادرة الناجحة ألن الجامعة األميركية في 174إطار تشريعي حازم ينص عليه القانون رقم 



ذى به ألشقّائها وأن تكون صورة مصغرة للبنان ليمضي قدماً بيروت تعي مسؤوليتها في أن تكون نموذجاً يُحت

 ".نحو التنفيذ الكامل للقانون من أجل صحة وعافية جميع السكان

 

وخالل الحفل تَم عرض فيلم قصير حول موضوع هذه الجائزة وما يقوم به الدكتور فضلو خوري من جهود 

وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، مؤكداَ على الدور في مجال مكافحة التبغ. وتحدث في هذا الفيلم مدير عام 

للحد من التدخين، والذي لم يطبق  174الهام الذي لعبته الجامعة األميركية في بيروت في اصدار القانون 

بالكامل في األماكن العامة. وشَدد الدكتور عمار على أن الجامعة األميركية في بيروت  كانت رائدة في تطبيق 

خالل جهود الدكتور فضلو خوري لجعل حرم الجامعة األميركية في بيروت خالياً من التدخين. القانون من 

وقد أشار الدكتور عمار الى أن الجامعة الجامعة األميركية في بيروت لها دور رائد ليس فقط في مجال التعليم 

. وأعرب عن سعادته لمنح والبحث العلمي بل ايضاَ في المجاالت الصحية واالجتماعية والبيئية والثقافية

منظمة الصحة العالمية الدكتور فضلو خوري جائزة المنظمة لليوم العالمي لإلمتناع عن تعاطي التبغ لعام 

 متمنياً للجامعة األميركية في بيروت دوام االزدهار. 2018
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 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

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 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 
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