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م��ن��ح الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
العلمية جوائز التميز العلمي 2016

وكّرمهم  باحثين  مرشحين  لسبعة 
فــــي احـــتـــفـــال أمـــــس فــــي الـــســـرايـــا 
الحكومية في رعاية رئيس حكومة 

تصريف األعمال تمام سالم. 
الجائزة أطلقها المجلس لتحفيز 
ولتعزيز  العلميين  والتميز  البحث 
مــــبــــادرات االبـــــــداع واإلبـــتـــكـــار، في 
األساسية  العلوم  التالية:  المحاور 
والــــهــــنــــدســــيــــة، الــــعــــلــــوم الــطــبــيــة 
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، الـــعـــلـــوم الـــزراعـــيـــة 
والبيئية، وعلوم اإلنسان والمجتمع. 
وألــــقــــى االمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس 
الرئيس  فــؤاد فليفل كلمة  الـــوزراء 
سالم، فنوه بجهود مجلس البحوث 
ورعــايــتــه لــلــطــاقــات الــعــمــلــيــة. فهو 
على رغم اإلمكانات المحدودة أثبت 
أنه بمنأى عن الخالفات، داعيًا الى 

دعمه لمضاعفة جهوده العلمية.

الوطني  المجلس  رئيس  والقى 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــدكــتــور جــورج 
طــــعــــمــــة كــــلــــمــــة، أكــــــــد فــــيــــهــــا أن 
الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة تــقــويــم الــبــحــوث 
اعـــتـــمـــدت الـــمـــواصـــفـــات الـــدولـــيـــة، 
الحديثة  االســتــشــهــادات  سيما  ال 
والتنويهات من متخصصين، فيما 

المقاييس علمية بحتة. 
وتــحــدث األمــيــن الــعــام للمجلس 
الــدكــتــور مــعــيــن حــمــزة، عــن بــرامــج 
الـــمـــجـــلـــس ومــــشــــاريــــع مـــــراكـــــزه مــع 
مختلف الــوزارات، ثم عرض لتقرير 
لـــجـــان الــتــحــكــيــم الــمــتــخــصــصــة من 
المجلس وخارجه عن جوائز التميز 
العلمي هذه السنة لسبعة مرشحين 
من اصل50 تقدموا للجائزة، وهم: 
الــدكــتــور هــادي كنعان مــن جامعة 
القديس يوسف في بحوث الطاقة 
الهندسية  الــعــلــوم  فــي  الــمــتــجــددة 
واألســاســيــة، الــدكــتــور فـــؤاد الحاج 

حــســن مـــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة في 
بـــحـــوث الـــفـــيـــزيـــاء الـــنـــظـــريـــة، وفـــي 
الــعــلــوم الــطــبــيــة كـــل مـــن الــدكــتــور 
االميركية  الجامعة  مــن  طــاهــر  علي 
فــــي بــــيــــروت بــســبــب مــجــمــوعــة مــن 
ــــبــــحــــوث الــعــلــمــيــة  الـــــــدراســـــــات وال
الــتــي اجـــراهـــا ومــنــهــا الـــدراســـة على 
امـــــراض الــــدم الـــوراثـــيـــة والــدكــتــور 
القديس  مــن جامعة  فــارس  نسيم 
يوسف لبحوثه عن امراض القلب. 
نجاة  الــدكــتــورة  البيئة  عــلــوم  وفـــي 
االميركية  الجامعة  من  صليبا  عون 
لــبــحــوثــهــا عــــن نـــوعـــيـــة الــــهــــواء فــي 
لـــبـــنـــان، وفــــي الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة 
واالداريــــــة الــدكــتــورة ديــمــا جمالي 
لبحوثها  االمــيــركــيــة  الــجــامــعــة  مـــن 
والمسؤولية  العمل  اخالقيات  عــن 
وقال حمزة  للشركات.  االجتماعية 
ان جديد هذه السنة منح المجلس 
ــــجــــاز  لــــلــــمــــرة األولــــــــــى "جــــــائــــــزة االن

نالها  وقـــد  للمخضرمين  الــعــلــمــي" 
الباحث  سرسق  اسكندر  الدكتور 
القيمة  انــجــازاتــه  عــن  المجلس  فــي 
فـــي عـــلـــوم الـــــــزالزل والــجــيــوفــيــزيــاء 

وجيولوجيا البحار.
العلوم في  كلية  عميد  ألقى  ثم 
حسن  الــدكــتــور  اللبنانية  الجامعة 
الجامعة  رئــيــس  الــديــن كلمة  زيـــن 
فـــؤاد ايــــوب، فــشــدد عــلــى الــتــعــاون 
الــذي ترسخ  الوطني،  المجلس  مع 
بين المؤسستين، فارتفعت أعداد 

مــشــاريــع الـــبـــحـــوث، بـــاإلضـــافـــة الــى 
نجاح مشروع منح الدكتوراه وفتح 
مــراكــز الــبــحــوث وتــعــزيــز شــهــادات 

الماستر.
اليسوعية  الــجــامــعــة  رئــيــس  أمـــا 
البروفسور سليم دكاش، فتحدث 
الى  للوصول  الجامعات  كــفــاح  عــن 
البحث، الفتًا  مستويات مميزة من 
تطوير  فــي  المجلس  مساعدة  الــى 
وتحفيز  وتنشيطه  العملي  البحث 
مــشــاريــع الـــدكـــتـــوراه الــتــي تــتــم من 

خــالل مــوازنــة كــبــيــرة. وتــحــدث عن 
تبنى  عــلــيــهــا  الـــتـــي  الـــشـــراكـــة  روح 

منظومة الجودة.
ثـــــــم ألــــــقــــــى رئــــــيــــــس الــــجــــامــــعــــة 
األمــيــركــيــة الــدكــتــور فضلو خــوري 
كــلــمــة، شــكــر فــيــهــا الــحــكــومــة على 
تكريم الباحثين وهم خير مثال عن 

التميز البحثي والريادة. 
وفـــــــي الــــخــــتــــام ألـــــقـــــى كــــــل مــن 
الـــفـــائـــزيـــن الـــســـبـــعـــة كـــلـــمـــات فــي 

المناسبة.

الفائزون بالجوائز مع حمزة وطعمة ودكاش وخوري وزين الدين.  )ابرهيم الطويل(

جائزة التميز ملجلس البحوث العلمية لـ7 باحثين
مبادرة أكاديمية علمية لتحفيز اإلبداع واالبتكار 




