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 14باحث ًا ُمنحوا يف القديس يوسف ميداليات
ملشاريعهم العلمية يف "آفاق "2020
روزيت فاضل

أق��ام��ت الجمعية الـلـبـنــانـيــة لتقدم
ال ـع ـلــوم وجــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للبحوث العلمية احـتـفــاال خصص
ل ـتــوزيــع م ـيــدال ـيــات عـلــى  14باحثًا
وب ــاحـ ـث ــة مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والجامعات الخاصة تميزوا ببحوثهم
العلمية مــن خــالل مـشــاركـتـهــم في
ال ـمــؤت ـمــر ال ـع ـل ـمــي "آف ـ ـ ــاق :2020
التقدم العلمي والتكنولوجي".
ع ـ ـكـ ــس هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط أمـ ــس
ف ــي حـ ــرم ال ــري ــاض ــة واإلبـ ـتـ ـك ــار فــي
جــام ـعــة ال ـق ــدي ــس ي ــوس ــف ،مــدى
إلـمــام الكفايات الشبابية المكرمة
بالتعمق فــي قضايا آنـيــة منها في
ال ـب ـي ـئــة ،ع ـلــوم ال ـتــرب ـيــة والـمـجـتـمــع
واإلق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـص ـحــة
والطبابة والصحة العامة وســواهــا.
كما برز أيضًا الباحثون الشباب في
تعزيز الشركة مع القطاعين الخاص
والــرسـمــي فــي خــدمــة المجتمع ،وال
سيما من خالل مساهمتهم في وضع
استراتيجيا علمية بحثية واضحة
لمشكالت الــدولــة تفاديًا لدخولها
في المحظور كما الحال اليوم.
وج ــدد رئ ـيــس جــامـعــة الـقــديــس
يـ ـ ــوسـ ـ ــف األب س ـ ـل ـ ـيـ ــم دك ـ ـ ــاش
اليسوعي تمسكه بالبحث العلمي
والجامعي والــذي يستحق "مــن كل
م ـنــا ب ــذل ك ــل ال ـج ـهــد ال ـم ـط ـلــوب"،
معتبرًا "ان تفعيل دوره وتـعــزيــزه
يجعل الجامعة قوية ويصبح لبنان
أيضًا من خالله أكثر قوة".

وأثـنــى على "جـهــود اللجنة التي
اختارت الباحثين الناجحين الذين
ي ـتــم ت ـكــري ـم ـهــم" ،م ــؤكـ ـدًا "أن مــا
واكبناه في المؤتمر أثبت أن البحث
الـعـلـمــي هــو بـخـيــر وي ـت ـقــدم بفضل
ج ـهــود الـجـمـعـيــة الـلـبـنــانـيــة لتقدم
العلوم والتي تقوم بواجباتها دعمًا
له".
أما نائبة رئيس الجامعة للبحوث
ال ـبــروف ـســورة دوال ســرك ـيــس كــرم
فأشادت بمضمون البحوث الناجحة
الـتــي كــانــت عـلــى مـسـتــوى عــال من
المعرفة وتميزت بمضمون جيد".
ونـ ــوهـ ــت "ب ــالـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي بــذل ـهــا
ال ـبــروف ـســور روجـ ـي ــه ل ـط ـيــف ال ــذي
أشرف على تنظيم المؤتمر في أدق
تفاصيله وساهم في إنجاحه".
وبعد تنويه بنجاح "آفاق ،"2020
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـع ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ل ـت ـقــدم ال ـع ـلــوم ال ـبــروف ـســور نـعـيــم
عــونــي "أنـ ــه أص ـبــح ض ــروري ــًا إي ـجــاد
عــالقــة وثيقة ومتينة بين الباحث
والقطاع المنتج" ،مشددًا على "أنه
يجب علينا اإلهتمام بتطبيق هذه
البحوث" .وأعلن أن "الجمعية تعد
وبالتعاون مع كل الفرقاء المعنيين
وجــامـعــة ل ــوران فــي فــرنـســا مشروعًا
يقام في تشرين األول المقبل في
جــام ـعــة ال ـ ــروح ال ـق ــدس الـكـسـلـيــك
لبلورة عالقة بين الباحثين وطالب
ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن ج ـهــة وال ـشــركــات
الـمـنـتـجــة مــن جـهــة أخ ـ ــرى" .وق ــال:
"للبحوث العلمية دور أساسي في
ب ـنــاء مجتمع لـبـنــانــي أف ـضــل وأكـثــر
متانة يستطيع مواجهة التحديات

ومواكبة التطورات في العالم".
ودع ـ ـ ــا ال ـبــاح ـث ـيــن إل ـ ــى ال ـت ـقــدم
ببحوثهم السنة المقبلة للمشاركة
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـث ــان ــي
والـ ـعـ ـش ــري ــن الـ ـ ــذي سـتـسـتـضـيـفــه
جــام ـعــة ال ـ ــروح ال ـق ــدس الـكـسـلـيــك

ف ــي ن ـي ـســان ال ـم ـق ـبــل وه ــدف ــه ربــط
الباحث ومشاريعه العلمية لخدمة
المجتمع".
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