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»معر�ض العل�م2017« يف »الي�س�عية«

ـــــدارس خـــاّصـــة ورســـمـــّيـــة في  مـــن م
بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع 
واجلنوب مئة مشروع علمي متنوع 
وذي مستوى عالي، مما جعل مهمة 

جلنة التحكيم صعبة«.
من جهته أشار البروفسور ريشار 
مارون في كلمة ألقاها إلى أن »معرض 
الــعــلــوم يــهــدف خــاصــًة إلــى تشجيع 
التالمذة على ابتكار مشاريع ريادّية، 
مــن أجـــل تــعــزيــز تعليم الــعــلــوم في 
لبنان. كما يسعى املؤمتر إلى تقريب 
العلوم من املجتمع وخلق روابط بني 
نحو  وتوجيههم  واجلامعة  الشباب 

املهن العلمّية«. 
من جهته اعتبر سابوران أن »هذه 
املــبــادرة جتمع ما بني روح املنافسة 
واملــــهــــارة واالكـــتـــشـــاف، كــمــا متّثل 
التطّور  مواكبة  على  اجلامعة  قــدرة 

ــتــربــوي واملــجــتــمــعــي فــي لبنان«.  ال
ـــى أن الوكالة  وأشــــار ســـابـــوران إل
اجلامعّية للفرنكوفونّية ال ميكنها إاّل 
أن تفرح ملشاركتها في هذا املعرض 
»ألن استراتيجيتها حتتم عليها دعم 
النشاطات التي تعّزز مكانة اجلامعة 

كشريك في التنمية العاّمة ». 
أمــا باتساليدس فــشــّدد فــي كلمة 
ــقــاهــا عــلــى دور املـــــرأة فـــي قطاع  أل
البحث العلمّي وأشــار إلــى أن »أكثر 
الــذيــن يعملون  مــن نصف الباحثني 
في لوريال هم من النساء. إذ تتعاون 
مؤّسسة لوريال مع األونيسكو لزيادة 

عدد النساء في هذا القطاع«.
واشار الوزير السابق صحناوي، 
احلــائــز عــلــى وســــام جــوقــة الشرف 
الفرنسي تقديًرا لدعمه الدائم لآلداب 
والفن والعلوم، إلى أن »ما حّفزه على 

دعــم املــشــروع حــني عــرض عليه، هي 
فــكــرة تشجيع الــتــالمــذة منذ الصف 

الثانوي على الريادة املستقلة«.
شّكل  رزق،  للبروفسور  بالنسبة 
هذا املعرض »فرصة فريدة للقاء بني 
بينها  فيما  لتتبادل  شــابــة  مــواهــب 
رؤاها وخبراتها وأبحاثها وشغفها 
بالعلوم«. أمــا الوزير مــروان حمادة 
فقد عّبر فــي كلمته عــن إعجابه بكل 
االبتكارات املعروضة، وتذّكر املرحلة 
التي كــان فيها طالب اقتصاد وكان 
ــرئــيــس الــســابــق لــلــجــامــعــة، األب  ال
جـــان دوكـــرويـــي الــيــســوعــّي، يدّرس 
نظرية االبتكار التي كان يقول عنها 
إنــهــا مــحــّرك الــنــمــّو، واعتبر حمادة 
هذا  ميثلون  املشاركني  التالمذة  أن 
الـــنـــمـــّو. وفــــي خــتــام احلــفــل وزعت 

اجلوائز على التالمذة الفائزين.

الوزير حمادة ومنظمو املسابقة والفائزون خالل تسليم اجلوائز

ـــر التربية  بــرعــايــة وحــضــور وزي
ــي مـــــروان حمادة  ــعــال والــتــعــلــيــم ال
ــة الـــعـــلـــوم فـــي جامعة  ــّي ــل ــمــت ك ــّظ ن
الذكرى  ملناسبة  يــوســف،  الــقــّديــس 
وبالشراكة  لتأسيسها،  الــعــشــريــن 
»معرض  التربّوية،  العلوم  كلّية  مع 
العلوم  حــــرم  فـــي   ،»2017 ــوم  ــعــل ال
أن  بعد  ـــز.  روك والتكنولوجيا-مار 
عــــرض تـــالمـــذة املــــــدراس املشاركة 
مجاالت  في  مبتكرة  علمّية  مشاريع 
والرياضيات  والتكنولوجيا  العلوم 
ملــــدة يـــومـــني، وأقـــيـــم حــفــل لتسليم 
اجلــوائــز لــلــرابــحــني بــحــضــور نائب 
ـــقـــّديـــس يوسف  رئـــيـــس جــامــعــة ال
البروفسور  األكـــادميـــّيـــة  ــلــشــؤون  ل
رئيسها  ممـــــثـــــاًل  رزق  تــــوفــــيــــق 
اليسوعي  ــاش  دّك سليم  البروفسور 
البروفسور  الــعــلــوم  كــلــّيــة  وعــمــيــد 
العلوم  كلّية  وعميدة  مــارون  ريشار 
فتى  باتريسيا  الــدكــتــورة  التربّوية 
ـــراشـــد ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة و  ال
البنك   BLC Bank- عــــام  مـــديـــر 
السابق  الــوزيــر  للتجارة  اللبناني 
مــوريــس صحناوي واملــديــر اإلداري 
باتساليدس  فيليب  املشرق  للوريال 
ومدير مكتب الشرق األوسط للوكالة 
هيرفيه  للفرنكوفونّية  اجلــامــعــّيــة 
مــــن مسؤولي  ســـــابـــــوران وحـــشـــد 
وأساتذتهم  التالمذة  اجلامعةومن 

وأهلهم.
الوطني  بالنشيد  احلفل  ّهل  استحُ
الدكتورة جيهان  ألقت  ثم  اللبناني، 
منصور أبــوجــوده كلمة رّحبت فيها 
بــاحلــضــور واعــتــبــرت أن »معرض 
العلوم 2017« هو نسخة محدثة عن 
العلوم سّباقة  كلّية  كــانــت  مــعــارض 
فــي إطــالقــهــا.... عــرض 247 تلميًذا 




