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جائزة التفوق العلمي اللبناني الفرنسي لثالثة باحثين
يف الصحة والطب واإلبتكار يف الهندسة

أقامت "جمعية اعضاء جوقة الشرف 
)Legion d’Honneur( "في لبنان

اح������ت������ف������ااًل ف�������ي ف������ن������دق ه���ي���ل���ت���ون 
ميتروبوليتان باالس في سن الفيل، 
سلمت خلله "جائزة التفوق العلمي 
 ،2016 للسنة  ال��ف��رن��س��ي  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
والتي توزعت على جائزتين: األولى 
ن��ال��ت��ه��ا ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة في 
بيروت  القديس يوسف في  جامعة 
الدكتورة ماريان ابي فاضل عن فئة 
الصحة والطب وعلم االحياء 2016، 
ف��ي��م��ا ن���ال ال��دك��ت��ور دان����ي ع�����ازار من 
أما  تقدير.  جائزة  اللبنانية  الجامعة 
كل  مناصفة  فنالها  الثانية  الجائزة 
من نسرين مخول من جامعة البلمند 
من  أس��ع��د  وج���وزف  دوالر(   12500(

جامعة سيدة اللويزة )12500 دوالر( 
ع��ن فئة البحوث واالب��ت��ك��ار ف��ي علم 

الهندسة.
حضر االحتفال وزير الثقافة روني 
الوزراء  عريجي ممثًل رئيس مجلس 
���ام س�����لم، ووزي������ر االع������لم رم���زي  ت���ماّ
جريج، والسفير الفرنسي في بيروت 
اي��م��ان��وي��ل ب����ون وارك�������ان ال���س���ف���ارة، 
وس��اب��ق��ي��ن  ح��ال��ي��ي��ن  ون�����واب  ووزراء 
ونقباء المهن الحرة ورؤساء جامعات 

وشخصيات.
ل���� "جمعية  وأل���ق���ى األم���ي���ن ال���ع���ام 
جوقة الشرف في لبنان " رفيق شلال 
الجمعية  اه���داف  فيها  ع��رض  كلمة 
التي تأسست في عام 2002، معتبرا 
مناسبة منح الجائزة "ترجمة عملية 

الهداف الجمعية ودورها".
م���ن ج��ه��ت��ه، ش��ك��ر ب����ون "جمعية 
اع���ض���اء ج���وق���ة ال���ش���رف ف���ي ل��ب��ن��ان" 
بقاء  مؤكدًا  الجائزة،  تنظيمها  على 
الفرنسي  الثقافي  والمركز  السفارة 
ال���ى ج��ان��ب ال��ج��م��ع��ي��ة ف��ي ال��م��ش��اري��ع 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا. أض����اف: "م���ن خ��لل 
اع��م��ال��ك��م ال��م��خ��ت��ارة ل��ه��ذه ال��ج��ائ��زة، 
ال���ى مرشحين  ال��ت��ع��رف  م��ن  تمكنتم 
وب��اح��ث��ي��ن م���م���ت���ازي���ن. وال����لف����ت في 
بمكافأة  قيامنا  خ��لل  ان��ه  ه��و  لبنان 
ش��خ��ص��ي��ات م��م��ت��ازة، ي��ت��أك��د ل��ن��ا ان 
الباحثين اللبنانيين والعلماء الشبان 

يتمتعون بمستوى عالمي عاٍل. 
ثم ألقى رئيس لجنة النشاطات 
الثقافية في الجمعية الوزير السابق 
وراء  ال��ذي كان  موريس صحناوي، 
ف��ك��رة اط���لق ال��ج��ائ��زة، كلمة شكر 
م��واردن��ا  ال��ح��ض��ور وق����ال: "ان  فيها 
ال���ب���ش���ري���ة ه����ي ال���غ���ن���ى االس����اس����ي 
على  اللبنانيين  نجاح  وان  للبنان، 
ص��ع��ي��د ش��خ��ص��ي وع���ل���ى م��س��ت��وى 
عالمي في كل االصقاع وفي شتى 
المجاالت ال يترك اي مجال للشك، 
ان  زل��ت مقتنعًا  ان��ن��ي كنت ال  كما 
ث��ق��اف��ت��ن��ا ال��ف��رن��س��ي��ة - ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ت��ح��ق��ي��ق  ف����ي  ح���اس���م���ًا  دورًا  أدت 
ال���ن���ج���اح���ات". وش���ك���ر ك����ل ال���ذي���ن 
س��اه��م��وا ف���ي إخ�����راج ه����ذا ال��ن��ش��اط 

والجائزة الى العلن.

صحناوي  وبــدا  الجائزة،  يسلمون  الفرنسي  والسفير  واالعـــام  الثقافة  ــرا  وزي
وميشال الخوري. 


