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روزيت فاضل

لتقدم  الــلــبــنــانــيــة  الجمعية  أق��ام��ت 
الــعــلــوم وجــامــعــة الــقــديــس يــوســف 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــجـــلـــس الــوطــنــي 
خصص  احــتــفــاال  العلمية  للبحوث 
باحثًا  عــلــى 14  مــيــدالــيــات  لــتــوزيــع 
وبــــاحــــثــــة مــــن الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
والجامعات الخاصة تميزوا ببحوثهم 
مــشــاركــتــهــم في  مــن خـــالل  العلمية 
"آفـــــــاق 2020:  الــعــلــمــي  الـــمـــؤتـــمـــر 

التقدم العلمي والتكنولوجي".
عـــــكـــــس هـــــــــذا الـــــنـــــشـــــاط أمـــــس 
فــــي حـــــرم الـــريـــاضـــة واإلبــــتــــكــــار فــي 
جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يــــوســــف، مـــدى 
المكرمة  الشبابية  الكفايات  إلــمــام 
في  منها  آنــيــة  قضايا  فــي  بالتعمق 
ــبــيــئــة، عـــلـــوم الــتــربــيــة والــمــجــتــمــع  ال
واإلقـــــتـــــصـــــاد والـــــتـــــجـــــارة والـــصـــحـــة 
وســواهــا.  العامة  والصحة  والطبابة 
كما برز أيضًا الباحثون الشباب في 
تعزيز الشركة مع القطاعين الخاص 
المجتمع، وال  والــرســمــي فــي خــدمــة 
سيما من خالل مساهمتهم في وضع 
واضحة  بحثية  علمية  استراتيجيا 
لدخولها  تفاديًا  الــدولــة  لمشكالت 

في المحظور كما الحال اليوم. 
وجــــدد رئــيــس جــامــعــة الــقــديــس 
دكــــــــاش  ســـــلـــــيـــــم  األب  يـــــــوســـــــف 
العلمي  بالبحث  تمسكه  اليسوعي 
والجامعي والــذي يستحق "مــن كل 
مــنــا بــــذل كـــل الــجــهــد الــمــطــلــوب"، 
وتــعــزيــزه  دوره  تفعيل  "ان  معتبرًا 
لبنان  ويصبح  قوية  الجامعة  يجعل 

أيضًا من خالله أكثر قوة". 

التي  اللجنة  وأثــنــى على "جــهــود 
الذين  الناجحين  الباحثين  اختارت 
مــا  مــــؤكــــدًا "أن  تـــكـــريـــمـــهـــم"،  يـــتـــم 
واكبناه في المؤتمر أثبت أن البحث 
الــعــلــمــي هـــو بــخــيــر ويــتــقــدم بفضل 
الــلــبــنــانــيــة لتقدم  الــجــمــعــيــة  جــهــود 
بواجباتها دعمًا  تقوم  والتي  العلوم 

له".
أما نائبة رئيس الجامعة للبحوث 
الـــبـــروفـــســـورة دوال ســركــيــس كــرم 
فأشادت بمضمون البحوث الناجحة 
الــتــي كــانــت عــلــى مــســتــوى عـــال من 
جيد".  بمضمون  وتميزت  المعرفة 
ــــوهــــت "بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي بــذلــهــا  ون
الـــبـــروفـــســـور روجـــيـــه لــطــيــف الـــذي 
أشرف على تنظيم المؤتمر في أدق 

تفاصيله وساهم في إنجاحه". 
وبعد تنويه بنجاح "آفاق 2020"، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لـــتـــقـــدم الـــعـــلـــوم الـــبـــروفـــســـور نــعــيــم 
عـــونـــي "أنـــــه أصـــبـــح ضـــروريـــًا إيــجــاد 
الباحث  بين  ومتينة  وثيقة  عــالقــة 
والقطاع المنتج"، مشددًا على "أنه 
هذه  بتطبيق  اإلهتمام  علينا  يجب 
تعد  "الجمعية  أن  وأعلن  البحوث". 
وبالتعاون مع كل الفرقاء المعنيين 
وجــامــعــة لــــوران فــي فــرنــســا مشروعًا 
في  المقبل  األول  تشرين  في  يقام 
جــامــعــة الــــــروح الـــقـــدس الــكــســلــيــك 
الباحثين وطالب  بين  لبلورة عالقة 
الــــدكــــتــــوراه مــــن جـــهـــة والـــشـــركـــات 
الــمــنــتــجــة مـــن جــهــة أخـــــرى". وقـــال: 
في  أساسي  دور  العلمية  "للبحوث 
لــبــنــانــي أفــضــل وأكــثــر  بــنــاء مجتمع 
التحديات  مواجهة  يستطيع  متانة 

ومواكبة التطورات في العالم".
ودعـــــــا الـــبـــاحـــثـــيـــن إلــــــى الـــتـــقـــدم 
للمشاركة  المقبلة  السنة  ببحوثهم 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر الــــجــــمــــعــــيــــة الــــثــــانــــي 
ـــعـــشـــريـــن الـــــــذي ســتــســتــضــيــفــه  وال
جــامــعــة الــــــروح الـــقـــدس الــكــســلــيــك 

فـــي نــيــســان الــمــقــبــل وهـــدفـــه ربــط 
لخدمة  العلمية  ومشاريعه  الباحث 

المجتمع". 
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