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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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الزراعية  الــعــلــوم  كلية  اســتــضــافــت 
اجلامعة  فـــي   )FAFS( والـــغـــذائـــيـــة 
مختبر   )AUB( بــيــروت  فــي  األميركية 
 WIL( لبنان  في  األول  للمياه  اإلبتكار 
Lebanon( والـــذي انعقد ملــدة أسبوع 
واحـــد، مــن الثامن إلــى الــرابــع عشر من 
شهر حــزيــران اجلـــاري، فــي الــبــقــاع، في 
مركز تعزيز األبحاث للتأهيل املجتمعّي 
وقد  البقاع.  سهل  في  للجامعة،  التابع 
شـــارك فــي املختبر سبعون بــاحــثــًا، من 
بينهم اثنني وســّتــني مــن لبنان، وثالثة 
عشر من اجلامعة األميركية في بيروت، 
وخمسة من األردن، وثالثة من سوريا. 
وقد شــارك في املختبر قــادة مجتمعّيون 
ورجال  ومعماريون  ومهندسون  شباب 
الستكشاف  وخــبــراء  ومهنيون  أعــمــال 
ودراســــة بــعــض حتــديــات املــيــاه األكثر 

إحلاحًا في لبنان وإيجاد حلول لها. 
وخالل املُختبر، مت تقدمي 13 مشروع 
تعاوني رائد ملعاجلة حتّديات املياه في 
فيه.  املــيــاه  استعمال  ولتحسني  لبنان 
وقــد ُعرضت املشاريع على جلنة خبراء 

ضّمت البروفسور مصطفى حيدر أستاذ 
علوم األعشاب في كلية العلوم الزراعية 
والغذائية. وقد اختارت اللجنة املشاريع 

الفائزة، وهي:
- »فــيــد واســتــفــيــد« الســتــعــمــال املياه 
ــة للمعاجلة.  املــبــتــذلــة مـــن مــعــمــل زحــل
وقــد نــال املــشــروع منحة إطـــالق بقيمة 
التعاون  مكتب  مــن  دوالر  آالف  خمسة 

السويسري.
الهدر  لتخفيف  الــزيــبــار«  »مكافحة   -
املائي وتلوث املعادن الثقيلة من معاصر 
الــزيــتــون. وقــد نــال هــذا املــشــروع منحة 
إطــــالق وجـــائـــزة ارشـــــاد مـــن اجلامعة 
األميركية في بيروت بقيمة خمسة آالف 

دوالر، وجائزة ارشاد من سيواس. 
 )Time to act( »حان وقت العمل -
للمضادات  املقاومة  الباكتيريا  ملعاجلة 
احليوية في نهر الليطاني. وقد نال هذا 
املشروع منحة إطالق وجائزة ارشاد من 

اجلامعة األميركية في بيروت.
- »هــيــدرو كـــروب« لتحفيز املزارعني 
على ادخال بياناتهم في تطبيق خلفض 

الهدر املائي وزيـــادة املساءلة. وقــد نال 
هذا املشروع جائزة بيريتك لالشتراك في 

سباق أغريهاكاتون. 
- جــــود بــاملــي جــــود« - حــمــلــة على 
وسائل االعالم االجتماعي لزيادة الوعي 
باملياه االفتراضية وتخفيض استهالك 
ــاه مــحــلــيــًا. وقـــد نـــال هـــذا املشروع  ــي امل
األزرق  السالم  مختبر  سيواس  جائزة 

اإلعالمي.
ستة أعــضــاء مــن الــفــرق الــرابــحــة هم 
طالب في كلية العلوم الزراعية والغذائية 

في اجلامعة األميركية في بيروت وهم:
»حــان وقت العمل« ليا داغــر وعبد لله 

احلاج سليمان )تكنولوجيا التغذية)
»فــيــض واستفيض« - غــيــدا ديراني 

)زراعة(.
»جود باملي جود« - عبد الرزاق دوغان 

)زراعة(.
»هـــيـــدرو كــــروب« - أنــطــونــي غندور 

)زراعة(.
ديراني  علياء   - الــزيــبــار«  »مكافحة 

)علوم التغذية(. 

ان يف AUB َيبَتدعون حلوًل مائية اد عرب �ضبَّ ُروَّ


