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«جمل�س البحوث العلمية» ك ّرم متف ّوقي ال�شهادات الر�سمية

احلريري� :أنتم ثروة لبنان وال�صورة التي نريدها للبلد

الرئيس احلريري والوزير منيمنة يتوسطان املتفوقني
أك��د رئ��ي��س مجلس ال����وزراء سعد احل��ري��ري ان
«الطالب هم مستقبل لبنان وثروته» ،معربا عن فخره
«ألنهم يقدمون الصورة التي نريدها لهذا البلد»،
وقال« :ان هذه الصورة هي من كل لبنان الذي هو بلد
التنوع واالعتدال واحملبة والسالم واحلوار».
كالم الرئيس احلريري جاء خالل رعايته قبل ظهر
امس في السراي احتفال «متفوقي الثانوية العامة
للعام  »2010-2009ال��ذي اق��ام��ه املجلس الوطني
للبحوث العلمية في حضور وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة ،رئيسة جلنة
التربية النيابية النائبة بهية احلريري ،النائب نضال
طعمة ،األمني العام ملجلس ال��وزراء الدكتور سهيل
ب��وج��ي ،رئيس املجلس الوطني للبحوث العلمية
الدكتور جورج طعمة ،واالمني العام للمجلس الدكتور
معني حمزة ،املدير العام ل��وزارة التربية فادي يرق
وعدد من رؤساء اجلامعات ومديري املدارس واهالي
الطالب.
استهل االحتفال بالنشيد الوطني ثم القت الطالبة
هدى محمد جفال كلمة باسم الطالب املتفوقني جاء
فيها« :لقد كادت نيران احلروب والفنت ان تقضي على
امال الشباب اللبناني في استغالل طاقاته وحتصيل
العلوم املختلفة ،واوش���ك ال��ط�لاب ان ييأسوا من
امكانية متابعة دراس��ت��ه��م ،ل��وال ل��م يقم رج��ل كبير
لن ينساه التاريخ باحتضان الطالب وانقاذهم من
الضياع وهو فتح امامهم آفاق التعلم ،انه الرئيس
الشهيد رفيق احلريري».
ث��م ذل��ك بخطوة رائ���دة وم��ش��رق��ة ،عبر تأسيس
نظام املنح اجلامعية للطالب االوائل في الشهادات
الثانوية ،وعهد به الى مؤسسة علمية عريقة ،املجلس
ال��وط��ن��ي للبحوث العاملية م��ا شجع ال��ط�لاب على
السعي الى التفوق والتميز مبختلف االختصاصات
ومهد لهم الطريق الى دراسة جامعية افضل ،متكنهم
م��ن استغالل طاقاتهم م��ن دون ان تكون الظروف
املادية عائقا امام طموحاتهم واحالمهم.ان دعوتكم
اي��ان��ا ال��ي��وم ه��ي اس��ت��ك��م��ال لنهج وال��دك��م برعاية
الطالب املتفوقني ،وشاهد على اهتمامكم وحرصكم
على مستقبل الشباب املتعلم ،وفي املقابل نعدكم ان
يكون علمنا وتفوقنا في سبيل خدمة وطننا العزيز
لبنان».
وألقى الدكتور طعمة كلمة ق��ال فيها « :جنتمع
لنحيي معا فضال م��ن أف��ض��ال الشخصية الهامة
التي دع��ت إل��ى وض��ع نظام ه��ذه املنح وعملت على
إجن��اح��ة .لقد ك��ان دول���ة ال��رئ��ي��س الشهيد كعادته
املصمم الواعي الذي يهدف إلى إبقاء املتفوقني في
لبنان بتأمني تعليمهم فيه .كما عمل على إفهام من
يلزم بأن املجهود الشخصي يؤدي وحده دون سواه
إلى النجاح واحلصول على املكافآت».
أضاف« :لقد أصبح يوم االحتفال بإعالن أسماء
املتفوقني في االمتحانات النهائية للشهادة الثانوية
م��ن��اس��ب��ة س��ع��ي��دة جل��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،تنطلق من
ه��ذا املكان الصامد لتعم مختلف احملافل العلمية
والثقافية .ويسعد املجلس الوطني للبحوث العلمية
منذ تسع سنوات أن يهيئ ملثل هذا اللقاء العائلي
اجلميل ال��ذي يتوجه دول��ة الرئيس فيتحقق القول
«من جد وج��د» ،وتكافئ أتعاب حقبة من التحصيل
ال��ع��ل��م��ي ال���واق���ع ع��ل��ى عتبة ال���دخ���ول إل���ى احلياة
اجلامعية اجلديدة .فيعلن عن املنح التي استحقها
املتفوقون في االمتحانات النهائية كما تلقاها من
الوزارة املختصة».
من ناحيته ،قال منيمنة« :هذا يوم فرح وسعادة لي
ولكل اللبنانيني بأن تظهر الدولة بأنها هي التي تكرم
طالبها ،وتهتم بشؤونهم وتسعى لتقدمهم العلمي
وتؤكد على أهمية التعليم والتربية كطريق خلالص
لبنان ولتحقيق مستقبل لبنان واللبنانيني .كان دولة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري يكرر
دائما ان ال حل ملشاكل لبنان االقتصادية
واالجتماعية اال بتحقيق التقدم وان ال
تقدم اال بالنمو ،وان النمو ال يتحقق
اال ع��ن ط��ري��ق التعليم .ل��ذل��ك أعطى
التعليم هذا االهتمام الكبير على كل
امل��س��ت��وي��ات وف���ي ك��ل امل���ج���االت بدءا
من امل��ش��روع الكبير لتعديل البرامج
واملناهج وتدريب األساتذة الى إنشاء
عشرات املدارس واملجمعات اجلامعية،

يسلم احدى املتفوقات املنحة
الرئيس احلريري ّ

الى احتضان الهيئات التعليمية على أساس ان تقدم
هذه الهيئات املزيد من العطاء للطالب .كل ذلك إلميانه
القاطع بان التعليم هو وحده طريق التقدم لهذا البلد
وحل كل مشكالته االقتصادية واالجتماعية .اليوم
دولة الرئيس سعد احلريري وهذه احلكومة مستمرة
في هذا النهج بتبني التعليم كأحد أهم مطالب الناس
واه���م امل��وض��وع��ات ال��ت��ي تعمل احلكومة فيها في
سبيل حتقيق كل ما يتيح تقدم التعليم والنهوض به،
وما إقرار احلكومة خلطة النهوض التربوي وخطة
تطوير القطاع الرسمي سوى التأكيد على ذلك».
وت��اب��ع« :ه���ذه اخل��ط��ة ال��ت��ي تطمح ب��ان تساوي
التعليم الرسمي بالتعليم اخل��اص في مستوياته
العالية ،ب��ان تفتح املنافسة ب�ين التعليم الرسمي
والتعليم اخل��اص الن املنافسة في هذا املجال هي
التي تدفع في املؤسستني الرسمية واخلاصة الى
مزيد من العطاء والتقدم .وما اخلطوات األخيرة التي
بادرنا بها وهي بالتأكيد ستؤدي الى نتائج ايجابية
على مستوى ت��ق��دم التعليم الرسمي س��وى بداية
تنفيذ هذه اخلطة اخلمسية التي نأمل بدعم اجلميع
ان نتمكن من حتقيق كل بنودها .مع إقرارنا جميعا
بان التعليم اخل��اص هو مكمل وض��روري في البلد
فالتعليم الرسمي هو األساس والطريق إلحداث هذه
النقلة باملتغير العلمي على املستوى الوطني العام.
لذلك فان إع��ادة املدرسة الرسمية الى املكانة التي
يجب ان حتتلها على مستوى كل لبنان ،فاملستوى
العلمي هو الهدف االساس من كل جهودنا وجهود
هذه احلكومة ،وخير دليل على ذلك ان هذه الدفعة
من املتفوقني من بينهم ثالثة من خريجي املدرسة
الرسمية مما يعني ان امكانية تطوير ه��ذا العمل
قادرة ونحن نطمح في األعوام املقبلة ان يكون عدد
املتفوقني مناصفة بني التعليم الرسمي واخلاص».
وخ��ت��م« :اه��ن��ىء ال��ط�لاب ع��ل��ى تفوقهم واشكر
الرئيس احلريري واملجلس الوطني للبحوث العلمية
على االس��ت��م��رار ف��ي ه��ذه امل��ب��ادرة ون��أم��ل ان تزداد
توسعا لتشمل ع��ددا اوس��ع من الطالب الن ال تقدم
لهذا البلد اال عن طريق التعليم».
وال��ق��ى ال��دك��ت��ور ح��م��زة كلمة ف���ال ف��ي��ه��ا :نلتقي
للمرة التاسعة م��ع نخبة ط�لاب لبنان ،لنشارككم
فرحة الوطن بأبنائه املبدعني ،الذين حققوا نتائج
باهرة واحتلوا بجدارة وكفاءة املراتب األول��ى في
امتحانات الثانوية العامة .ف��ي نتائج ه��ذا العام
يتوزع املتفوقني على مدارس كل احملافظات ،ويسجل
متيز طالب الثانويات اخلاصة والعامة في املناطق
النائية ،والتقارب الشديد في مجموع العالمات حتى
بني العشر األوائل في كل اختصاص .عام  2001عهد
دولة الرئيس الشهيد رفيق احلريري للمجلس بإدارة
هذا البرنامج الرائد في تكرمي املبدعني واملتميزين
من أبناء لبنان .وخ�لال السنوات التسع املاضية،
وصل عدد املتفوقني الذين نالوا منح املجلس إلى
 120طالبا ،توزعوا بني  ٪26ذكورا و ٪74إناثا و٪27
من امل��دارس الرسمية و ٪73من امل��دارس اخلاصة.
وق��د التحق ال��ط�لاب ف��ي اجلامعة اللبنانية ()٪16
وف��ي اجلامعة األميركية ف��ي ب��ي��روت ( ،)٪42وفي
جامعة القديس يوسف ( ،)٪29وكذلك في جامعة
الروح القدس -الكسليك وجامعة البلمند واجلامعة
اللبنانية األميركية .كما ساهمت ه��ذه اجلامعات
بتقدميات مالية الستكمال منحة املجلس ،ومنحا
كاملة في بعض األحيان ،مما مكننا من تقدمي منحة
شخصية للمتفوقني الذين يحصلون على منحة كاملة
من اجلامعة».
وت����اب����ع« :ق�����د ي���ك���ون م����ن امل���ف���ي���د ال��ت��م��ع��ن في
االختصاصات التي يختارها الطالب ،وهم أحرار
باختيار االختصاص الذي يريدون ،ويأتي في املرتبة
األول���ى ،اختصاص ال��ط��ب بنسبة  ٪31وتتساوى

العلوم الهندسية وإدارة األع��م��ال بنسبة  ٪20ثم
الترجمة والعلوم اإلنسانية بنسبة  ٪17واحلقوق
بنسبة .٪6ه��ن��ي��ئ��ا ل��ل��ط�لاب امل��ت��ف��وق�ين وألهاليهم
الفخورين بإجنازاتهم ،ولألساتذة واملربني الذين
جهدوا إليصال أبنائنا إلى التميز والتفوق».
وعدد الطالب املتفوقني فقال« :يشرفني أن أقدم
لكم اليوم باكورة متفوقي لبنان ،وهم الدفعة التاسعة
لعام  2010التي تتسلم منحها اجلامعية من املجلس
الوطني للبحوث العلمية:
• العلوم ال��ع��ام��ة :ه��دى محمد جفال  /عدشيت
مدرسة املصطفى  /النبطية القديس يوسف ()USJ
طب ،ري��ن ج��ورج مرعي  /صيدا سيدة مشموشة -
الثانوية املختلطة/جزين القديس يوسف ( )USJطب
 ،رمي غسان أب��ي عمار  /كفرمتى مدرسة أمجاد /
الشويفات األميركية ( )AUBهندسة.
• علوم احلياة :مارتني جان القاعي  /سهيلة سان
سافور (الرهبانية الباسيلية املخلصية) /جعيتا
القديس يوسف ( )USJطب  ،ربى رضا جعفر حمزة
 /زفتا ثانوية النبطية الرسمية للبنات /النبطية
القديس يوسف ( )AUBطب ،ج��وي ج��ورج عساف
 /جبيل راه��ب��ات سيدة ال��رس��ل /ال��روض��ة القديس
يوسف ( )USJطب.
• االجتماع واالقتصاد :سامر جان شماطه  /قب
الياس راهبات سيدة الرسل /قب الياس األميركية
( )AUBإدارة أعمال ،عمر وليد بو فخر الدين  /قبيع
مدرسة أمجاد  /الشويفات األميركية ( )AUBإدارة
أعمال ،ميرنا رش��اد مظلوم  /بعلبك ثانوية بعلبك
الرسمية للبنات /بعلبك األميركية ( )AUBإدارة
أعمال.
• اآلداب واإلنسانيات :ط��ارق سليم املجانيني /
طرابلس ثانوية القلمون الرسمية املختلطة  /القلمون
البلمند أدب فرنسي ،ياسمني شكري شواف  /بيروت
انترناشونال كولدج  /بيروت األميركية ()AUB
تاريخ ،غلوريا نوال جوزيف احلاج  /رميش ثانوية
رميش الرسمية  )UL( /أدب فرنسي.
وارجت����ل احل��ري��ري كلمة خ��اط��ب فيها الطالب
وق���ال« :ان���ا ف��خ��ور ب��وج��ود مجموعة م��ن املتفوقني
واملتفوقات في لبنان ،وعلينا ان نساهم ونكون معهم
في املستقبل ،النكم ستصبحون مستقبل هذا البلد،
ونحن نتكل على الله سبحانه وتعالى وعليكم لكي
تبنوا هذا البلد ألنكم بالفعل كما كان يقول الرئيس
الشهيد رفيق احل��ري��ري رحمه الله ،انتم مستقبل
لبنان ،وانتم ث��روة لبنان وانتم كل ش��يء بالنسبة
للبنان .واليوم هو يوم فرح وسعادة كبيرة لالهل
الذين سهروا ووقفوا معكم في كل حلظة من هذه
اللحظات ،وهم االن يرون اوالدهم وخصوصا بناتهم
هن املتفوقات .نحن فخورون النكم تقدمون جميعا
الصورة التي نريدها للبنان ،وهذه الصورة هي من
كل لبنان ال��ذي هو بلد التنوع واالع��ت��دال واحملبة
والسالم واحلوار وهذا يجب ان تفكروا فيه دائما.
الرئيس الشهيد رفيق احلريري كان ابن فالح ،جدي
رحمه الله كان انسانا بسيطا .وانا اقول لكل طالب
وطالبة منكم انكم تستطيعون الوصول الى ما وصل
اليه رفيق احلريري وأكثر اذا حددمت هدفا تريدون
الوصول اليه في احلياة .ونحن كدولة ما علينا اال ان
نكون الى جانبكم ملساعدتكم في أي حلظة .نحن نرفع
رأسنا باملجلس الوطني للبحوث العلمية وباعماله
التي قدمها ،واليوم كنت استوضح في مسألة زيادة
املنح والتقدميات الشخصية للطالب املتفوقني وان
شاء الله سيتحقق هذا األمر في أسرع وقت ممكن.
ونأمل ان يجتمع مجلس اإلدارة في اقرب وقت ممكن
التخاذ القرار في هذا املوضوع».
أضاف« :اود شكر األهالي الذين اهتموا بأوالدهم.
انتم أه��ال مثاليون ألنكم تعبتم مع أوالدك��م .والف
م��ب��روك للطالب املتفوقني ،وان شاء
الله حتصلون على أعلى الشهادات
وامل��ن��اص��ب ،وان��ت��م فخر لنا وللبنان
كله».

توزيع املنح

وف��ي نهاية احل��ف��ل ،سلم الرئيس
احل���ري���ري ال���ط�ل�اب امل��ت��ف��وق�ين املنح
اجلامعية املقدمة من املجلس الوطني
للبحوث العلمية.
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