
برعاية وح�سور ال�سيدة منى هراوي، رئي�سة مركز الرعاية الدائمة

ومبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة التدخني

 يت�رشف مركز البحوث ال�سكانية وال�سحية وجمموعة الباحثني للحّد من التدخني يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت

 بدعوتكم حل�سور ندوة حتت عنوان  

“اجلندر والتبغ: م�ساألة ت�سويق التبغ للن�ساء”

وذلك نهار الإثنني 28 حزيران، ال�ساعة 6:00 ولغاية الـ7:30 م�ساًء يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، قاعة ع�سام فار�س

 يتخلل برنامج الندوة كلمات ترحيب وكلمة ال�سيدة هراوي، يليها عر�س لإ�سرتاتيجيات �رشكات التبغ لت�سويق منتجاتها للن�ساء 

ولآخر امل�ستجدات املتعلقة بقانون احلّد من التدخني يف لبنان.

 يلي الندوة حفل كوكتيل.

 لتاأكيد اأو الإعتذار عن احل�سور، الرجاء الإت�سال بالآن�سة تغريد احلاج على الرقم 374 374 – 01 مق�سم: 4674 

te09@aub.edu.lb اأو على الربيد الإلكرتوين

اجلامعة الأمريكية يف بريوت

AUB Tobacco Control Research Group كلية العلوم ال�سحية



هذه الندوة تقام بدعم وتاأييد اجلمعيات التالية:

 CCC  مركز الرعاية الدائمة

 الربنامج الوطني ملكافحة التدخني 

 National Tobacco Control Program

TFI  جمعية حياة حرة بال تدخني

 IndyACT  رابطة النا�سطني امل�ستقلني

Green Hand  جمعية اليد اخل�رشاء

JAD  جمعية »جاد« �سبيبة �سد املخدرات

Islamic Health Society  الهيئة ال�سحية الإ�سالمية

AlWaleed Foundation  موؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية

Lebanese Council of Women  املجل�س الن�سائي اللبناين

املجل�س الأعلى للطفولة - وزارة ال�سوؤون الإجتماعية

AlMabarrat Association  جمعية املرّبات اخلريية

ANERA  جمعية اأنريا

YMCA  جمعية ال�سباب امل�سيحيني

 YWCA  جمعية ال�سابات امل�سيحيات

LFPA  جمعية تنظيم الأ�رشة يف لبنان

AMEL  موؤ�س�سة عامل

 Rene Moawad Foundation  موؤ�س�سة رينه معو�س

ISWA  الهيئة الإ�سالمية للرعاية

CWPA  جمعية تقدم املراأة يف اجلنوب

Offre Joie  جمعية فرح العطاء

Association AlTanmia  جمعية التنمية

Hariri Foundation  موؤ�س�سة رفيق احلريري

Safadi Foundation  موؤ�س�سة ال�سفدي

Azm & Saade Association  جمعية العزم وال�سعادة الإجتماعية

Makhzoumi Foundation  موؤ�س�سة خمزومي

NPA  جمعية امل�ساعدات ال�سعبية الرنوجية

Skoun: Lebanese Addictions Center  سكون�

RANA  الرابطة الن�سائية الإ�سالمية

PARD  امل�ساعدات ال�سعبية لالإغاثة والتنمية

MAKASSED  جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سالمية يف لبنان

Imam AlSadr Foundation  موؤ�س�سات الإمام ال�سدر

Rotary Club of Aley  نادي روتاري عايل

Rotaract club of Beirut  روتاراآكت

Aie Serve  اآي �سريف

Montada Al-Ataa  منتدى العطاء

جمعية الطفولة والأمومة

الإحتاد اللبناين لرعاية الطفل

جمعية ن�ساء بال حدود

Naba’a  جمعية نبع

INJAZ  اإجناز

موؤ�س�سة حممد خالد الإجتماعية

Mouvement Social Libanais  احلركة الإجتماعية

PWHO  جمعية املراأة اخلريية الفل�سطينية


