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عريجي يف ختام م�ؤمتر «�آفاق :»2020
ترت�سم �صورة وطن عانى ما عاناه

اختتمت اجلمعية اللبنانية لتق ّدم العلوم مؤمترها الدولي
السنوي احلادي والعشرين الذي ّ
نظمته هذه السنة مع جامعة
القديس يوسف مبناسبة عيدها الـ  140وبالتعاون مع املجلس
الوطني لألبحاث العلمية في لبنان ،وق��د حمل املؤمتر هذه
السنة عنوان «آف��اق  :2020التق ّدم العلمي والتكنولوجي»،
و ُأقيم في قاعة بيار أبو خاطر – حرم العلوم اإلنسانية – جامعة
القديس يوسف.
حضر حفل اخل��ت��ام وزي���ر الثقافة رون���ي ع��ري��ج��ي ،رئيس
جامعة القديس يوسف األب البروفسور سليم د ّك��اش ،مم ّثل
النائب ستريدا جعجع اإلعالمي مارون م��ارون ،باإلضافة إلى
رؤساء جامعات لبنان وومثليهم.
بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة لرئيس اجلمعية
اللبنانية لتق ّدم العلوم البروفسور نعيم عويني اعتبر فيها أنّ
العلمي أهمية كبيرة في املؤسسات اجلامعية فهو أحد
«للبحث
ّ
املعايير التي يتم التركيز عليها لتقييم اجلامعات وحلصول أي
جامعة على اإلعتماد املؤسساتي.
ثم كانت كلمة ألمني عام املجلس الوطني لألبحاث العلمية
البروفسور معني حمزة رأى فيها « أ ّنه «علينا كمؤمتنني على
التعليم متابعة تق ّدم األبحاث العلمية من خالل برامج الدعم في
اجلامعات وفي املجلس الوطني لألبحاث العلمية» ،مشير ًا الى
ان «األوراق العلمية واألبحاث التي ُق ِّد َمت في املؤمتر وصلت
إلى .»560
حت ّدث رئيس جامعة القديس يوسف األب البروفسور سليم

دكّاش مؤكّد ًا أن «األبحاث لم تعد مسألة تتع ّلق ببعض العلماء
الذين ُت ِ
سك ُرهم رائحة الكبريت والتركيبات الكيميائية األخرى،
جماعي بحيث أ ّنه لم يعد يتس ّنى
بل هي رسالة لبنان ّية وهاجس
ّ
اخلاص
لنا فهم العلوم املعاصرة إلاّ بإقامة صلة بني املنطق
ّ
العلمي وم��ك��ان��ة ال��ن��ش��اط ف��ي احل��ي��اة االجتماع ّية
وال��ن��ش��اط
ّ
والسياس ّية».
نوه بجامعة القديس يوسف
أما وزير الثقافة روني عريجي ّ
قائ ًال« :ترتسم في اخلاطر ،في الوقت عينه ،صورة وطن عانى
متسك بدوره كرسول
ما عاناه ،في العقود األربعة األخيرة ،لكنه ّ
للكلمة في محيطه العربي والعالم ،وكنبراس للعلم واملعرفة،
وهجر أدمغته من ظروف،
رغم كل ما استنزف قواه من عواملّ ،
ويواصل عرقلته من تداعيات».
ّ
وطالب عريجي اجلميع «ب��ث روح الشغف بالعلم في قلب
مجتمعنا كي تكون لنا ،ذات ي��وم ،عون ًا على التق ّدم العلمي
والتكنولوجي املأمولني».
ّ
وف��ي ختام امل��ؤمت��ر ق�� ّدم األب دك���اش ميدالية ال��ـ  140سنة
جلامعة القديس يوسف إلى الوزير عريجي ،كما ق ّدم البروفسور
عويني درع ًا تقديري ّة للوزير.
وق ّدمت اجلمع ّية اللبنانية لتق ّدم العلوم جائزتي التم ّيز
العلمي إلى ّ
كل من الدكتورة والباحثة نيللي أرنولد والدكتور
والباحث توفيق رزق وذلك تقدير ّا ألعمالهما البحثية.
كما ّ
مت توزيع ميداليات للمشتركني في املؤمتر عن أفضل
بحث علمي ق ّدم على شكل بوستر.

