
اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

ال���ش���ري���ف�
ع���ب���دال���ع���زي���ز آل س���ع���ود أم���س 
إل��ى اململكة املغربية ف��ي إج��ازة 

خاصة.
وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال خ����ادم 

احلرمني الشريفني لدى وصوله 
ال�����ى م����ط����ار اب�����ن ب���ط���وط���ة ف��ي 
ط��ن��ج��ة، رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
باململكة املغربية رشيد الطالبي 
ال��ع��ل��م��ي، ووال����ي طنجة ت��ط��وان 
م���ح���م���د ي���ع���ق���وب���ي، وال���ق���ائ���د 
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النائب احلريري وحمزة يتوّسطان الباحثني الفائزين باجلائزة

الــدكــتــور طـــارق غـــدار مــن اجلامعة 
األميركية في بيروت، وجائزة التميز 
الدكتور  الطبية  العلوم  في  العلمي 
مــــروان غــصــن مــن جــامــعــة القديس 
يوسف في بــيــروت، وجــائــزة التميز 
للدكتور  الطبية  العلوم  في  العلمي 
غسان دبيبو من اجلامعة األميركية 
العلمي  التميز  بيروت، وجائزة  في 
في العلوم البيئية الدكتورة جوسلني 
جيرار من جامعة القديس يوسف في 
في  العلمي  التميز  بيروت، وجائزة 
الدكتورة  واملجتمع  اإلنــســان  علوم 
نــيــكــول شــلــهــوب مــن جــامــعــة الروح 
القدس – الكسليك، وجائزة اإلجناز 

العلمي في العلوم اإلنسانية الدكتور 
نــادر ســراج من اجلامعة اللبنانية، 
وجائزة اإلجنــاز العلمي في العلوم 
الصحية الــدكــتــورة هــدى أبــو سعد 
في  األميركية  اجلامعة  مــن  هويجر 

بيروت.
ـــائـــب احلـــريـــري  ـــن ـــوجـــهـــت ال وت
بالتهنئة للفائزات والفائزين بجائزة 
الى  »نتطلع  بالقول:  العلمي  التميز 
حتــويــل هـــذه االبــحــاث والدراسات 
لكي  تنفيذية  مشاريع  الــى  العلمية 
السياسات  فــي صلب صناعة  تكون 
واالستراتيجيات الوطنية احلكومية 
اللبنانيني  وان  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 

يــتــطــلــعــون الــــى جتـــديـــد مسيرتهم 
استقرارهم  وصـــنـــاعـــة  الــوطــنــيــة 
وتقدمهم وازدهــارهــم التي ال ميكن 
ـــم يــصــبــح البحث  ان تــتــحــقــق مـــا ل
العلمي في صلب ادارة الدولة بكامل 
مــؤســســاتــهــا، عــلــى امـــل ان يتولى 
مجلس البحوث العلمية وبالتنسيق 
مــع احلكومة والــبــرملــان، العمل لكي 
ــــدراســــات واالبـــحـــاث  تــصــبــح كـــل ال
االداريـــة  الــضــرورات  تلبي  العلمية 

والقانونية«.
وفي اخلتام، مت توزيع الشهادات 
الباحثني  على  التكرميية  والــــدروع 

الفائزين.

»الوطني للبحوث« وّزع جائزة التمّيز العلمي على 8 باحثني

دعوات لتحويل هذه الإبحاث اإىل م�ساريع تنفيذية
للبحوث  الوطني  »املجلس  نــّظــم 
العلمية« في السراي احلكومي، حفل 
إطالق »جائزة التميز العلمي 2018«، 
برعاية الرئيس املكلف سعد احلريري 

ممثال بالنائب بهية احلريري.
االدارة  رئــيــس مجلس  وأوضــــح 
الــدكــتــور جــــورج طــعــمــة »اجلوائز 
تعطى لهذا الــعــام فــي اختصاصات 
اعــتــمــدهــا مــجــلــســنــا، فــي 20 شباط 
املاضي، وتتناول: العلوم األساسية 
والهندسية، العلوم الطبية والصحة 
والزراعية،  البيئية  العلوم  العامة، 
عــلــوم االنــســان واملــجــتــمــع، وجائزة 

لالجناز العلمي.
وأعـــلـــن االمـــــني الـــعـــام للمجلس 
الدكتور  العلمية  للبحوث  الوطني 
معني حــمــزة جــوائــز التميز العلمي 
في دورتها الثامنة، قائال: »بلغ عدد 
املــرشــحــني جلـــوائـــز هـــذا الـــعـــام 54 
مرشحا، مــع تسجيل ارتــفــاع نسبي 
في عدد الترشيحات التي وردت من 
مراجع علمية لبنانية وعاملية لتزكية 
مرشحني لبنانيني. وقد درست جلنة 
وخارجه  املــجــلــس  مـــن  متخصصة 

ملفات املرشحني«.
العلمي في  التميز  ونـــال جــائــزة 
العلوم األساسية والهندسية الدكتور 
اللبنانية  الهيئة  مــن  رومــيــة  محمد 
ـــة، املــجــلــس الوطني  ـــذري لــلــطــاقــة ال
للبحوث العلمية عن أبحاثه في مجال 
االستخدام السلمي للتقنيات النووية 

في علوم املواد والبيئة.
كــمــا نـــال جــائــزة التميز العلمي 
فــي الــعــلــوم األســاســيــة والهندسية 
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