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ّ
لتقدم علمي وتكنولوجي
آفاق ...2020
ُ
افتتح المؤتمر العلمي الدولي السنوي
الواحد والعشرون «آفاق :2020التقدم العلمي
والتكنولوجي» ،في العيد الـ  140لتأسيس
جامعة القديس يوسفَ ،برعاية رئيس
ً
مجلس الوزراء تمام سالم ممثال بوزير البيئة
االستاذ محمد المشنوق ،وبدعوة من الجمعية
اللبنانية لتقدم العلوم وجامعة القديس
يوسف في بيروت بالتعاون مع المجلس
الوطني للبحوث العلمية في لبنان ،في قاعة
بيار أبو خاطر -حرم العلوم االنسانية في
جامعة القديس يوسف  -طريق الشام.
بعد ترحيب من عريفة الحفل السيدة
سينتيا غبريل كانت كلمة نائبة رئيس
جامعة القديس يوسف لألبحاث البروفسور
دوال سركيس كرم ّ
شددت من خاللها
على اهمية المناسبة واهمية ايالء البحث
العلمي االهمية القصوى في الجامعات ألنه
ّ
للتطور في جميع
ُيعتبر المدخل الحقيقي
الميادين وحتى نستطيع ان نشارك في
صناعة المستقبل».
ّ
لتقدم
أما رئيس الجمعية اللبنانية
العلوم البروفسور نعيم عويني فتساءل «لم
اللبنانية وبحضور القطاع
الرعاية هي ًللدولة ً
مجيباّ :
ّ
«ألن لبنان ال يزال،
الخاص أيضا؟»
على ًرغم كل ما يحصل بداخله وفي محيطه،
مركزا للعقل والثقافةّ ،
وألن بيروت ال تزال
لليوم عاصمة الفكر ًوالعلوم».
وكانت كلمة أيضا لألمين العام للمجلس

الوطني للبحوث العلمية في لبنان البروفسور
ّ
«الزمن الذي كان
معين حمزة الذي رأى أن ً
فيه تمويل البحوث حكرا على الدولة
ومؤسساتها الرسمية قد انتهى .وال مناص
بعد اليوم من التعاون بين الفرق البحثية
في البلد الواحد».
كلمة رئيس جامعة القديس يوسف
ّ
األب سليم دكاش ألقاها ممثله األب ميشال
ّ
شوار الذي أكد أن «لدراسة وتنفيذ التقدم
العلمي والتكنولوجي في عام  ،2020ال ّبد من
أن نتعاون ،والتقدم العلمي والتكنولوجي

الذي نعنيه يجب ًأن يكون في خدمة
اإلنسان ،واإلنسانيةّ :أيا كان المجال العلمي
الذي نعمل فيه ،فإنه في نهاية المطاف
يصبو إلى تحسين عيش المواطنين
واألجيال المقبلة».
ّ
اما الوزير محمد المشنوق فاعتبر أن «هذا
المؤتمر العلمي الدولي الواحد والعشرين
والتكنولوجيا ًبعض
يأتي ليعيد للعلم
ً
وطنيا على
اهتماما
نحن
األلق في ما نريده
ً
ّ
كل الصعد ،وال نريده أن يبقى نخبويا بين
العلماء».

