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»جمعية اأع�ساء جوقة ال�سرف« �سّلمت جوائز

ق العلمي اللبناين – الفرن�سي« للباحثني
ّ

 »التفو

أق���ام���ت »ج��م��ع��ي��ة اع���ض���اء جوقة 
 Legion( ل���ب���ن���ان«  ف����ي  ال����ش����رف 
فندق  ف��ي  اح��ت��ف��اال   )d`Honneur
»هيلتون ميتروبوليتان ب��االس« في 
س��ن ال��ف��ي��ل، س��ل��م��ت خ��ال��ه »جائزة 
التفوق العلمي اللبناني - الفرنسي 
 Prix d`excellence »2016 للعام
scientifique franco-

libanais، والتي توزعت عمليا على 
باحثة  او  لباحث  االول���ى  جائزتن: 
ف���ي اخ���ت���ص���اص ال��ص��ح��ة والطب 
وعلم االح��ي��اء، والثانية اختصاص 
االبحاث واالبتكار في علم الهندسة 

وتبلغ قيمة كل جائزة 25 الف دوالر.
وقد نالت اجلائزة عن فئة الصحة 
وال��ط��ب وع��ل��م االح��ي��اء للعام 2016 
ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة ف��ي جامعة 
القديس يوسف في بيروت الدكتورة 
ماريان ابي فاضل التي قدمت بحثها 
ع��ن »اجل��زئ��ي��ات ال��وراث��ي��ة لامراض 
وكذلك  االورام«،  وتكوين  وتطورها 
نال الدكتور داني عازار من اجلامعة 
البحث  على  تقدير  اللبنانية جائزة 
ال�����ذي اع�����ده ع���ن دراس������ة االحفور 
من  العنبر  في  احملفوظة  للحشرات 

العصر الطباشيري في لبنان. 
وص����ّن����ف����ت جل���ن���ة ال���ت���ح���ك���ي���م 5 

باحثن هم: هبة احلاج من اجلامعة 
االميركية في بيروت، وبسام بدران 
وايلن جريج جرجس وفواد دبوسي 
م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، واسعد 
انطوان عيد من اجلامعة االميركية 

في بيروت.
أم���ا اجل���ائ���زة ع��ن ف��ئ��ة »االبحاث 
واالب��ت��ك��ار ف��ي ع��ل��م ال��ه��ن��دس��ة« فقد 
نالها مناصفة كل من نسرين مخول 
دوالر(   12500( البلمند  جامعة  من 
وج����وزف اس��ع��د م��ن ج��ام��ع��ة سيدة 
ويتناول  دوالر(.   12500( ال��ل��وي��زة 
ب���ح���ث م����خ����ول »ت�����ق�����ومي أع������راض 
االبنية  وتعزيز  ونتائجها،  ال���زالزل 
التراث  على  واحملافظة  التاريخية 
فيما  األخ���ط���ر«،  وادارة  ال��ث��ق��اف��ي، 
ي��ت��ن��اول بحث اس��ع��د »اع����ادة تدوير 
امل��واد مبا فيها الباطون«. وصنفت 
اللجنة التحكيمية ماري عبود مهنا 
من جامعة القديس يوسف، ومتارا 
الزين من املجلس الوطني للبحوث 

العلمية.
واع��ت��ب��ر االم���ن ال��ع��ام للجمعية 
رف����ي����ق ش������اال ان م���ن���اس���ب���ة منح 
اجل���ائ���زة »ت��رج��م��ة ع��م��ل��ي��ة اله���داف 
اللتزام  وتأكيدا  ودوره���ا،  اجلمعية 
راس���خ وث��اب��ت ب���أّن م��ا يجمع لبنان 

وفرنسا يتجاوز العاقة بن دولتن 
صديقتن، ال��ى م��ا ه��و اع��م��ق، ثقافة 
وح����ض����ارة ورس����ال����ة س����ام وقيما 

ومفاهيم ومبادئ«.
ب�����دوره، أك���د ال��س��ف��ي��ر الفرنسي 
اميانويل بون »بقاء السفارة واملركز 
الثقافي الفرنسي الى جانب اجلمعية 
في املشاريع التي تقوم به«، مضيفًا: 
»ال���اف���ت ف���ي ل��ب��ن��ان ه���و ان����ه خال 
ممتازة،  شخصيات  مبكافأة  قيامنا 
في  وتتمثل  نفسها  الصعوبة  تبقى 
مسألة االختيار. هذا االمر دليل على 
والعلماء  اللبنانين  الباحثن  ان 
عاملي  مبستوى  يتمتعون  ال��ش��ب��ان، 
تقدير  محط  اصبحت  اعمالهم  وان 
اكبر مؤسسات االبحاث في فرنسا 

وغيرها من دول العالم«.
وأل��ق��ى رئ��ي��س جل��ن��ة النشاطات 
الثقافية في اجلمعية الوزير السابق 
م��وري��س صحناوي ال���ذي ك��ان وراء 
ف��ك��رة اط����اق اجل���ائ���زة ك��ل��م��ة شكر 
فيها احل��ض��ور، وق���ال: »إّن مواردنا 
البشرية هي الغنى االساسي للبنان، 
صعيد  على  اللبنانين  جن��اح  وان 
شخصي على مستوى عاملي في كل 
االصقاع وفي شتى املجاالت ال يترك 

اي مجال للشك«. 

الباحثون يتسّلمون جوائزهم


