
مختبران جديدان ملنظمة مالطا - لبنان 
فحوص بيولوجية واخر لطب االسنان

 

آن  لبنان  ف��ي  الفرنسية  السفيرة  افتتحت 
غ��ري��و وم���دي���رة ال��وك��ال��ة ال��ف��رن��س��ي��ة للتنمية 
ال��م��ع��ه��د  وم����دي����ر  ب����ون����و  ك���ات���ري���ن   )AFD(
فياني   )IECD( والتنمية  للتعاون  األوروب��ي 
للمدارس  الشمسية  "الطاقة  مشروع  ب��اس 
ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي���ة" ف�����ي م�����درس�����ة "ل��ي��س��ي��ه 
مونتين" – بيت شباب، المستفيدة األولى 

من هذا المشروع. 
ال��ف��رن��س��ي��ة للتمنية  ال��وك��ال��ة  م���ن  م���م���واًل 
���ذًا م����ن ال��م��ع��ه��د األوروب���������ي ل��ل��ت��ع��اون 

ّ
وم���ن���ف

 

Semeurs“ اللبناني  وش��ري��ك��ه  والتنمية 

 

بشكٍل المشروع  هذا  يهدف   ،”d’avenir
خاص الى تخفيض كلفة الطاقة في ثماني 
 األزمة 

ّ
مدارس لتأمين استمراريتها في ظل

أل��واح  تركيب  بفضل  الراهنة،  االقتصادّية 
شمسّية من قبل 72 شابا وشابة، يتحلّون 
ب��ال��م��ه��ارات وال��خ��ب��رة ال��ت��ي ت��س��اع��ده��م على 

الدخول الى سوق العمل بسهولة. 
ال��ى هدفين: دعم  ال��م��ش��روع  يسعى ه��ذا 
ال���م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة الب���ق���اء ال��ت��ام��ي��ذ 
ف��ي ال���م���دارس وت��أم��ي��ن ج����ودة م��ن��اخ علمي 
التعليم  ن��ظ��ام  ف���ي اس���ت���دام���ة  وال��م��س��اه��م��ة 

اللبناني الفرنكوفوني. 
واع���ت���ب���رت ال��س��ف��ي��رة ال��ف��رن��س��ي��ة أّن ه��ذا 

ال���م���ش���روع ي��ش��ّك��ل ت��ج��س��ي��دًا ل��ل��وع��د ال���ذي 
مع  ال��ى جنب  بالوقوف جنبًا  فرنسا  قطعته 
����ه ج���زء من 

ّ
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي األزم����ة وان

المؤسسات  لصالح  المستمر  فرنسا  جهد 
العامة والسيما في قطاع التعليم: من خال 
ال��م��س��اه��م��ة ف��ي االب���ق���اء ع��ل��ى ن��ظ��ام التعليم 

الخاص والعام، اذ يعّزز هذا المشروع وصول 
الشباب المستدام والفّعال الى التعليم. 

"ك��م��ا أظ���ه���رت ال����دراس����ات، ال��م��م��ول��ة من 
ال���وك���ال���ة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
ب������ال������ن������م������وذج االق�������ت�������ص�������ادي ل�����ل�����م�����دارس 
الى  ال��وص��ول  أّن  لبنان،  ف��ي  الفرنكوفونية 

م���ص���در ب���دي���ل ل��ل��ط��اق��ة، م���ن خ����ال األل�����واح 
الشمسّية ه��و أم���ر أس��اس��ي ل��دي��م��وم��ة ه��ذه 
ال��م��دارس، للحّد م��ن ال��زي��ادة ف��ي األق��س��اط 
ال��م��درس��ّي��ة، ك��م��ا ش��رح��ت ال��س��ي��دة كاترين 
بونو. "اّن هذا المشروع هو دليل جديد على 
لبنان  في  للتنمية  الفرنسّية  الوكالة  التزام 
لمصلحة التعليم االبتدائي والتعليم التقني 
واالحترافي لتمكين األوالد من االنتفاع من 

 في التعليم.
ّ

ل بالحق
ّ
 أساسي يتمث

ّ
حق

بدوره، صّرح فياني باس أّن "يوم االفتتاح 
ه���ذا ه��و ي���وم اس��ت��ث��ن��ائ��ي ألّن ف���رق المعهد 
األوروبي للتعاون والتنمية IECD، وبفضل 
دعم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقسم 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي SCAC، ج��ّه��زوا 
بنظام   ”Lycée Montaigne“ م��درس��ة 
في  التقنّية  وع��ال��ي  ج��ّي��د  الشمسّية  ط��اق��ة 

أسابيع قليلة.
ه "من خال هذا المشروع، يتابع 

ّ
ر أن

ّ
وذك

 

IECD والتنمية  للتعاون  األوروب���ي  المعهد 
أربع أهداف في لبنان: دعم النظام التعليمي 
وتدريب الشباب لتأمين فرص عمل جّيدة 
م��ت��ّج��ددة وان��ش��اء مجموعة  وتطوير ط��اق��ات 
م��ن ال��ش��رك��اء م��ن ال��ح��ق��ل��ي��ن ال��ع��ام وال��خ��اص 

بهدف تأمين غٍد أفضل للبنان.
تركيب  مع  المشروع  ه��ذا  افتتاح  يتزامن 
ال��ط��اق��ة الشمسّية ف��ي أرب���ع م���دارس  أل����واح 
اضافّية بفضل تمويل مؤسسة سان غوبان 
و ش��رك��ة س���ان غ��وب��ان م��ي��دل إي��س��ت ضمن 
اط�����ار م���ش���روع م��م��اث��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع معهد 
األوروب�����ي ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة IECD ودع��م 

السفارة الفرنسّية.

 

تحت شعار "االمتياز في الرعاية" افتتحت 
منظمة مالطا لبنان، في مركزها مار يوحنا 
ال���م���ع���م���دان ف���ي ع��ي��ن ال���رم���ان���ة م��خ��ت��ب��ري��ن 
البيولوجية  للفحوص  مختبر  ج��دي��دي��ن: 
بالتعاون مع مستشفى اوتيل ديو، واخر 
لطب االسنان مع جامعة القديس يوسف، 
ف��ي ح��ض��ور ال��م��دي��رة االق��ل��ي��م��ي��ة للوكالة 
الفرنسية للتنمية الدكتورة كاترين بونو، 
ورئيس مؤسسة بيار فابر الفرنسية بيار 
اي��ف روف����ول، وال��م��دي��رة ال��ع��ام��ة لمؤسسة 
ب���ي���ار ف���اب���ر ب��ي��ات��ري��س غ����اري����ت، ورئ��ي��س 
م��ن��ظ��م��ة م��ال��ط��ا ل��ب��ن��ان م�����روان ص��ح��ن��اوي، 
ورئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف االب 
الطبي  المجلس  ورئ��ي��س  سليم دك���اش، 
ف��ي المنظمة ال��ب��روف��س��ور ب��ش��ارة االس��م��ر، 
ب���االع���م���ال ف���ي س���ف���ارة منظمة  وال���ق���ائ���م 
مالطا ذات السيادة في لبنان فرنسوا ابي 

صعب. 
وت���م ان��ش��اء ه��ذي��ن ال��م��خ��ت��ب��ري��ن بسبب 
ال��ط��ل��ب ال��ش��دي��د ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه ال��م��راك��ز 
التابعة للمنظمة والموجودة على االراضي 
اللبنانية كافة من خدمات. فكانت فكرة 
انشائهما لتلبية حاجات طالبي الخدمات 

عوض ارسالهم الى اماكن اخرى. 
ف��ي ال��م��رح��ل��ة االول����ى س��ي��ؤم��ن المختبر 
من  المطلوبة   ٩

 

ال��� الفحوص  البيولوجي 
م��راك��ز ال��رع��اي��ة الصحية االول���ي���ة، غ��ي��ر ان 

 

تجهيزه الحديث يخوله تأمين نحو ٢٠٠
فحص في مرحلة الحقة. 

وتخلل اللقاء عدد من الكلمات استهلها 
في  المساهمين  جميع  بشكر  ص��ح��ن��اوي 
بيار  المختبرين خصوصا مؤسسة  هذين 
فابر التي طالما آمنت برسالة منظمة مالطا 
لبنان،  ال��ى  ف��اب��ر  السيد  زي���ارة  منذ  لبنان 
والكرامة  والتعايش  الحب  محورها  رسالة 
للفرد ووحدة امة في خدمة شعب يعاني 

من خال اعطائه وميض امل. 
وعبر ريفول عن تأثره الشديد لوجوده 
ف��ي مركز عصري وض��ع ف��ي خدمة االكثر 
ح���رم���ان���ا ه���دف���ه إدام�������ة ال���ع���م���ل م����ن خ���ال 
المعروف  لبنان  مالطا  مع منظمة  التعاون 

بالجودة. 
ال�����ى ك��ل��م��ة ال����دك����ت����ورة ك���اث���ري���ن ب��ون��و 
وق��ال��ت انها ت��أث��رت بشكل خ��اص، ورأت 
أن ال��ص��ح��ة ق��م��اش��ه��ا ال��ح��ب وال��م��ص��ال��ح��ة 
بين الناس، خ��ارج المجتمعات واألدي��ان، 
بالغة  ل��ب��ن��ان  م��ال��ط��ا  منظمة  ان  واع��ت��ب��رت 
االهمية في مهمتها في الوقاية والتعليم 
بفضل خبرتها المذهلة من خال االعتماد 

والسامة وجودة الرعاية والمختبر
وقال األب دكاش: سنوات من التعاون 
خال  م��ن  ل��ب��ن��ان،  مالطا  بمنظمة  تربطنا 
أهدافنا تجتمع ألننا نعمل  عدة مشاريع. 

من أجل امتياز أمة وكرامة اإلنسان.

الطاقة البديلة يف ليسيه مونتين - بيت شباب
دعم فرنسي لديمومة املؤسسات والحق يف التعلم
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