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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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كلّية العلوم يف الي�صوعّية فازت

بجائزة MIKE  العاملّية ل�صنة 2018
ـــازت كــلــّيــة الــعــلــوم فــي جــامــعــة الــقــّديــس يــوســف في  ف
بيروت بجائزة MIKE العاملّية )أكثر املؤّسسات ابتكارية 
ومعرفة( ملنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا )مينا(، 
 The التي نّظمتها جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقّية

.Hong Kong Polytechnic University
مُتنح هذه اجلائزة للمنظمات أو الشركات أو اجلامعات 
التي تشّجععلى االبتكار األكادميّي والتكنولوجّي والبحث 

العلمّي والتي تعمل على تطوير هذه امليادين كلها.
شارك في جائزة العام 2018 ما يزيد على مائة مؤّسسة 
عاملّية،اختيرت منها 35 فقط كمؤهلة وفازت باجلائزة 16 
مؤّسسة. وحصدت كلّية العلوم اجلائزة عن منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
أقيم حفل توزيع اجلوائز في هونغ كونغ خال املنتدى 
اآلسيوي للمعرفة واالبتكار 2018،فــي 25 نيسان 2019. 
وشارك في تنظيمه مركز بحوث وإدارة املعرفة واالبتكار 
و«أروب«،  التطبيقّية  للفنون  كونغ  هونغ  التابع جلامعة 
وكان موضوع املنتدى »تكنولوجيا املعرفة التي تقود إلى 

االبتكار«، قّدم خاله عميد كلّية العلوم البروفسور ريشار 
مــارون األنشطة الرئيسّية في مجال البحوث األكادميّية 
السنوات  فــي  شهدتهاالكلّية  الــتــي  التكنولوجيا  ونــقــل 

األخيرة. 
وقد انتهز مــارون الفرصة لتوجيه التحية إلى زمائه 
في الكلّية الذين، ومن خال التزامهم االستثنائّي وغير 
املــشــروط، جعلوا هــذا اإلجنـــاز العاملّي حقيقة ملموسة. 
ــشــركــاء الــوطــنــيــني والــدولــيــني على  كــمــا شــكــر جــمــيــع ال
 Align Management« دعمهم املستمّر ال سّيما شركة
Solutions«، ممثل جــائــزة MIKE العاملية فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والتي منحت كلّية العلوم 

الفرصة للتقّدم لهذه اجلائزة الدولّية املرموقة. 
من املهم اإلشارة إلى أن كلّية العلوم في جامعة القّديس 
يوسف قّدمت مشروًعا أظهر نشاطاتها املركّزة حول عدة 
محاور عن متكني املعلمني والباحثني من االبتكار من خال 
التدريب املتخصص،وتلبية احتياجات وتوّقعات الطاب 

وسوق العمل وغيرها. 


