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هيئـة التحريـر 
معين حمــزه
هدى أوبـري

مالك مكي
منى آصاف
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البحث العلمي: صناعة المستقبلن

يعتبر البحث العلمي، وفق نائب رئيس 
"جامعة القديس يوسف" لألبحاث دوال 

سركيس كرم، المدخل الحقيقي للتطور في 
جميع الميادين ولصناعة المستقبل. يواجه 

البحث العلمي في لبنان تحديات عدة 
ومنها: تحديد مهارات الباحثين والفرق 
البحثية في جميع الجامعات في لبنان 

واستثمارها وخلق مراكز للتمّيز، خلق التعاون 
وضمان التبادل بين مختلف المهارات 

لتحقيق نجاحات كبيرة. 

وأشار األمين العام للمجلس الوطني للبحوث 
العلمية في لبنان معين حمزه إلى أن اإلنتاج 

العلمي للباحثين يقاس وفق مؤشرات 
تتالءم مع المنظومة العالمية للبحث 

واإلبتكار. يرتبط جدوى البحوث وأثرها في 
المجتمع وبرامج التنمية بقدرة الباحث على 

استقطاب الدعم المادي، وبناء تعاون مع 
القطاعات اإلقتصادية المنتجة والهيئات 

العامة في الصحة والبئية والطاقة والصناعة. 
أضاف حمزه أن تمويل البحوث لم يعد حكرا 
على الدولة ومؤسساتها الرسمية فحسب، بل 
يرتكز التمويل اليوم على التعاون بين الفرق 
البحثية، وبين المؤسسات العامة والخاصة. 

وتشكل منظومة البرامج اليورو متوسطية 
التي يديرها اإلتحاد األوروبي فرصة استثنائية 
لتبادل الخبرات وإعداد الموارد البشرية في 

ظّل أفضل الشروط المادية والعلمية. 

من جهة أخرى ، لفت وزير البيئة محمد 
المشنوق إلى أن مجلس الوزراء يقوم بوضع 

استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، 

التي تطمح على سبيل المثال وال الحصر، 
إلى تأمين القدرات البشرية الكفوءة في 
العلم والتكنولوجيا، واليد العاملة ذات 

المستوى العالمي. ترتبط في اإلستراتيجية 
األطر العلمية مع األطر المهنية. يذكر 

المشنوق أنه تم اإلعالن عن خارطة الطريق 
لتلك اإلستراتيجية الوطنية بالتعاون مع 

الوزارات والمؤسسات األكاديمية ومراكز 
األبحاث والمجتمع المدني. ثم تحّدث رئيس 
الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم نعيم عويني 

قائاًل: كيف نفّعل دور القطاع الخاّص في 
تطوير األبحاث العلمية والتقّدم العلمي في 
خدمة الوطن والمجتمع واألجيال الجديدة؟ 

لماذا ال نكون دولة مصّدرة لإلنجازات 
العلمية بدل أن نتكل دائمًا على ما ينجزه 

اآلخرون ونستورده إلينا؟ لماذا ال نكون نحن 
المبادرين في اإلنجاز العلمي واألبحاث التي 

يجب أن تكون جامعاتنا حاضنًا أساسيًا لها 
بدعم من الدولة والقطاع الخاّص أيضًا؟ لماذا 

ال نتوّسع ونصل إلى مرحلة التنفيذ بدل 
الوقوف فقط عند مرحلة البحث؟

دوال سركيس كرممحمد المشنوقمعني حمزهنعيم عويني

دعت "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم 
وجامعة القديس يوسف" بالتعاون مع 
"المجلس الوطني للبحوث العلمية في 
لبنان" إلى حفل افتتاح المؤتمر العلمي 

الدولي السنوي الواحد والعشرين "آفاق  
2020:  التقّدم العلمي والتكنولوجي"، 

والذي تم تنظيمه ضمن فعاليات العيد الـ 
140 لتأسيس جامعة القديس يوسف. رعى 

المؤتمر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم 
ممثال بوزير البيئة األستاذ محمد المشنوق. 

حضر الحفل وزير االقتصاد والتجارة آالن 
حكيم، سفيرة االتحاد األوروبي السابقة 
أنجيلينا ايخهورست، وجمع من رؤساء 

الجامعات والمؤسسات األهلية واألساتذة 
والطالب الجامعيين.

جانب من الحضور في حفل اإلفت�تاح

يجب أن يكون التقدم 
العلمي والتكنولوجي في خدمة 

اإلنسان واإلنسانية: أيا يكن 
المجال العلمي الذي نعمل فيه، 

فإنه يصبو إلى تحسين عيش 
المواطنين واألجيال المقبلة.

األب ميشال شوير
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"اكتشفت البعثة الفرنسية التشادية المعنية 
بانتروبولوجيا اإلحاثة، التي قادها األستاذ 

الفخري في "كوليج دوفرانس" والمسؤول عن 
علم المتحجرات اإلنسانية ميشال برونيه 

في العام 2001، أن جذور العائلة اإلنسانية 
إفريقية. تعود تلك الجذور إلى اكتشاف أم 

البشرية "توماي" وهي جمجمة متحجرة يعود 
تاريخها إلى اكثر من سبعة ماليين عام، أي 

إلى أقدم أسالف اإلنسان التي عثر عليها 
حتى اليوم. 

يعيد اكتشاف "توماي"، وهو اسم في اللغة 
التشادية المحلية "غوران" ويعني "أمل 

الحياة"، النظر في أصل العائلة اإلنسانية.
يقول برونيه "نحن جميعا أفارقة". أثبت 

فريق العمل الذي ضّم برونيه، أن أم البشرية 
وجدت في افريقيا وليس في افريقيا الشرقية 

كما يعتقد البعض. وألغى اكتشاف "توماي" 
إكتشافًا أنتروبولوجيًا عثر عليه في أثيوبيا 

في العام 1974 لهيكل عظمي ألنثى "لوسي" 
فتم اإلعتقاد حينذاك أنها "أم البشرية" وهي 

عاشت وماتت قبل 3,2 ماليين عام.

نحن جميعًا أفارقة!

دروع تقديرية في حفل اإلفت�تاح...

تبادلت الجمعية اللبنانية 

لتقّدم العلوم وجامعة 

القديس يوسف الميداليات 

التذكارية وقّدمت دروعًا 

لوزير البيئة محمد المشنوق 

ممثاًل رئيس مجلس الوزراء 

تمام سالم.

توّجه اإلنسان األول من عائلة أسالفنا 
األفارقة، وفق البحوث األنتروبولوجية، من 

مسقط رأسه إلى مدن القوقاز في جورجيا في 
فترة ال تتعدى المليون و800 ألف عام. 

اعتبر برونيه، خالل محاضرته، أن الدراسة 
األنتروبولوجية لـ"توماي" عكست بعض 
مالمح حياة أسالفنا في إفريقيا. قبعت 

السعادين والقرود والشمبانزي في الغابات، 
بينما عمد اإلنسان حينها إلى التنقل بهدف 

إكتشاف حياته، مع اإلشارة إلى أنه كان 
يميل كثيراً إلى تسلق األشجار. قصد أسالفنا 
قمة النباتات الخضراء العالية السيما الشجر 
للنوم.في المقابل، هناك  صعوبة في  تحديد 

طبيعة المناخ السائد في تلك الفترة، إذ أن 
العلم ال يمكنه تخمين الواقع المناخي في 

فترة تتجاوز القرن.  

قام برونيه وفريقه بنشر مضمون اإلكتشاف 
في منشورات علمية متخصصة. وتعليقا على 
ما اذا كانت المقاربة لألصول البشرية تزعج 

بعض المجتمعات المنغلقة، قال برونيه" 

عندما توجهت إلى نيجيريا للحديث عن 
"توماي" وفَّرت لي الجهات الرسمية هناك 

حراسة مشددة خالل إلقاء المحاضرة. يدرك 
الجميع أن العلم يحتاج إلى قرائن بينما 

يعتمد اإليمان على الفطرة. ما ذكرته ال ينفي 
البتة أنني رجل مؤمن وعالم أنتروبولوجي في 
آن واحد". حاضر برونيه في كنف مجتمعات 

توازي بين اإليمان والديموقراطية ، ما 
ساعد هذه المجتمعات على تقبل مقاربته 

األنتروبولوجية في موضوع "توماي".

 الربوفسور ميشال برونيه يلقي محاضرته



 Imagerie( "الندوة األولى:  "أبعاد التصوير الضوئي في البيئة: التطبيقات في علوم الحياة
optique des milieux diffusants : applications aux sciences de la vie( ألقاها غيي 

لو بران من جامعة Bretagne Occidentale"  في فرنسا.

الندوة الثانية: "تقييم البحوث: النموذج الفرنسي" ألقاها جان-بيار جيسون رئيس المجلس 
التوجيهي في فرنسا.

الندوة الثالثة: "كليات ومعاهد الدكتوراه" وقد ألقتها كريستال غوتودييه من جامعة ليون 
في فرنسا.

قّدم رئيس "الجمعية اللبنانية لتقّدم العلوم" نعيم عويني درع الجمعية للمحاضرين تقديرا 
منه لجهودهم وعطاءاتهم وحضورهم إلى لبنان. 

تهتّم "الجمعية اللبنانية لتقّدم العلوم" بتعزيز العلوم والمشاريع العلمية التي يقوم بها الباحثون والطالب الجامعيون في لبنان. 
توّفر الجمعية مناخًا مالئمًا لتالقي األفكار الحديثة وتبادلها، ما يساعد في تحقيق التطّورات العلمية في المجاالت كافة. وتشّدد 

الجمعية على أهمية التعاون بين الباحثين اللبنانيين وبين الباحثين األجانب. وللجمعية عالقات مميزة مع المجلس الوطني 
للبحوث العلمية ومختلف الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية.

الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم:

ندوات 
متخصصة 

على هامش 
المؤتمر
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قّدم أكثر من 1990 باحث، منهم 380 باحث أجنبي، 590 
ورقة عمل مشتركة. تم اختيار 490 ورقة في اختصاصات 

العلوم اإلنسانية والهندسة والطّب والبيئة والطاقة والطاقة 
المتجّددة. عرض الباحثون أوراق عملهم ضمن عروض 

شفهية، وملصقات تلّخص مواضيع بحوثهم العلمية. استمعت 
لجنة من متخصصين وباحثين إلى العروض الشفهية، وجالت 

اللجنة على الملصقات التي تم عرضها في أروقة جامعة 
"القديس يوسف". 

1990 باحث
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ناقش المؤتمرمواضيع متعددة ومهمة، وضم 
خمس طاوالت مستديرة. ورفع المشاركون 

في المؤتمر التوصيات إلى الجهات الرسمية 
المعنية. 

توصيات المؤتمر

3 - المستجدات العلمية في مجال 
تعليم العلوم األناتومية

شارك في الطاولة المستديرة: عزّدين 
بودرويا، غيي لو برون، جوزيف فّدوس، 

ماري عبود، ناجي واكد، سيرج فيرماند. 

1( الحاجة الى ادراج مناهج جديدة، 
والتشديد على التعليم الذاتي أو 

الجماعي. 
2( ضرورة دمج علم األشعة في علم 

التشريح ضمن المنهج. 
3( التعاون بين مختلف الكليات في لبنان 

وتبادل الخبرات والموارد
4( اعتبار الجّثة مصدر أساسي 

للمعلومات والحاجة إلى وجود تجهيزات 
ثابتة. 

5( استخدام البرامج المتطورة التفاعلية 
التي تعتمد على الحاسوب. 

6( عقد اجتماعات دورية وطنّيا ودورّيا. 
7( امكانية إنشاء "فصل العلوم األناتومية" 

في "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم".

5 - تكنولوجيا الضوء وتطبيقاتها في 
الحياة اليومية

حاضر في الجلسة عبدو جرجس، عميد 
رؤوف، انجيلو ليوني، أسعد عيد، 

فرانشيسكو كابيللو، جيوفاني توماسيللو، 
عينايا الحاج حسين، خليل زكريا، روزالين 

جرجس. 

ترتبط علوم الضوء وتطبيقاتها 
بالتكنولوجيا، وبتحسين نوعية الحياة في 
جميع أنحاء العالم. وتشكل التكنولوجيا، 
التي تعتمد على الضوء، محرّكا اقتصاديا 

يمكنه أن يحدث ثورة في القرن 
الحادي والعشرين، كتلك التي أحدثتها 

اإللكترونيات في القرن العشرين. 

2 - النفط والغاز والطاقة الخضراء 
في لبنان: التحديات، الرؤية 

واإلستراتيجية
شارك في الطاولة المستديرة: فادي 
جعارة، جان شمعون، مازن حالوي، 

باسكال داميان، بيار الخوري، ربيع خير 
الله، وليد نصر، وسام شباط. 

1( تسريع القرار السياسي إلقرار مراسيم 
التلزيم و القرارات المتعّلقة بترشيد 

الطاقة في لبنان. 
2( تطوير قطاعي الطاقة اإلحفورّية والطاقة 

المتجددة بشكل متوازن.
3( تطوير قانون البناء انسجاما مع ترشيد 

إستهالك الطاقة وفعاليتها واألبنية 
الخضراء.

4 - زيادة المسؤوليات على 
المرجعيات المعنية بسالمة الغذاء: 

المراقبة والتفتيش
شارك فيها: توفيق رزق، انطونيو خّباز، 
عاطف ادريس، باسل الخطيب، شارل 

عربيد، كريستيانو باسيني، دانا بو رسالن، 
ايلي بو يزبك، إيوين تود، هبة دبوك، 

خليل حلو، الرا حنا واكيم، لورا حجيج، 
منى جميل عساف، منير بساط، يوسف 

دوغان. 

1( مشاركة القطاع األكاديمي في الميادين 
المرتبطة بسالمة الغذاء.

2( مشاركة القطاع األكاديمي في عمليات 
الرقابة والتحاليل وتقويم المخاطر.

3( تعزيز التواصل بين الوزارات المعنية 
بموضوع سالمة الغذاء وبين القطاعين 

االكاديمي والخاّص، من خالل آلية عملية 
ومنتجة

4( إلزامية إنشاء وظيفة "مسؤول عن 
السالمة الغذائية" في المؤسسات 

المعنية كافة. 
5( وضع برامج للتدريب لجميع العاملين 

في مجال سالمة الغذاء وخصوصا في 
منظومة تحليل المخاطر على مدار السنة، 

وزيادة االهتمام في تعزيز الوعي في 
المنازل في شأن هذا الموضوع. 

6( المساهمة والمساعدة في تنفيذ مهام 
الهيئة الوطنية لسالمة الغذاء، وفي 

مشروع قانون سالمة الغذاء 
7( التأكيد على أهمية الهيئة الوطنية 

ودورها في شأن سالمة الغذاء مع 
التشديد على استقاللية الهيئة وقراراتها.

1 - إعادة هيكلة البحوث في مؤسسات 
التعليم العالي: 

شارك في الطاولة المستديرة: مدير العام 
للتعليم العالي أحمد جمال، معين حمزه، 

نعيم عويني، دوال سركيس كرم، فضل 
مقّلد، فواز العمر، ايرفيه سابوران، جان 

بيار جيسون. 

1( ضرورة إعطاء البحث العلمي ُبعداً 
وطنيًا مع التشديد على أهمية الُبعد 

الدولي
2( ضرورة تعزيز التعاون لبناء وحدات 

بحثية ذات حجم وفعالية يتناسبان مع 
المتطلبات المحلية والدولية

3( ضرورة إعطاء صالحيات لمديري 
ومسؤولي مراكز األبحاث )مالية 

وتنظيمية( للحث على التطوير
4( التركيز على دور الباحثين وضرورة 

تأهيلهم لجهة منهجيات البحث والتفكير 
النقدي 

5( العمل على تنظيم المحاور البحثية 
وتحديد األولويات واإلمكانيات عبر برامج 

واضحة
6( ضرورة تعزيز شبكات التعاون  في 

البحث العلمي بين الجامعات
7( تخفيف عبء التدريس على األساتذة 

الباحثين بغية فسح المجال  للقيام 
باألبحاث. إذ  ال يعتبر أمرا سهال توفير 

مهنة باحث في الجامعات اللبنانية. 
8( تدعم الوكالة الفرنكوفونية الجامعية 

"AUF" النشاطات لتنظيم الوحدات 
البحثية

9( إنشاء معاهد الدكتوراه لتعزيز التعاون 
بين لبنان والخارج في مجال البحث 

العلمي. 
10( استحدثت رابطة جامعات لبنان 

لجنة لألبحاث العلمية. 
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اختتام المؤتمر الذي حضره وزير الثقافة روني عريجي، تبعه عشاء في فندق فينيسيا حضره 
وزراء وممثلو الجامعات والمؤسسات اإلعالمية.

شكر رئيس الجمعية 
اللبنانية لتقدم العلوم 

البروفسور نعيم عويني  
"جامعَة القديِس يوسف"  

على رأِسها األب سليم 
دّكاش لتعاونه مع الجمعية 
اللبنانية لتقّدم العلوم في 
تنظيم واستضافة المؤتمر 

العلمي الدولي. وخّص 
بالشكر دوال كرم وروجيه 

لطيف للجهود التي بذالها 
بهدف إنجاح المؤتمر.  
وشكر المجلس الوطني 

للبحوث العلمية في لبنان 
وأمينه العام معين حمزه 
على دعمه المؤتمر سنويا 

وعلى إيمانه بأهداف 
الجمعية ووقوفه إلى جانبها.

وتوجه عويني بالشكر إلى 
الدكتور محمد خليل الذي 

ساهم في تنظيم المؤتمر 
لدعمه  وإيمانه بالجمعية، 
وللجهد الكبير الذي وضعه 

 "Edas "في إدارة برنامج
المتمّيز في تعريب األبحاث 

و هو في متناول جميع 
الباحثين".

نحو تفاعل بني الجامعات
والقطاعات االجتماعية والصناعية

كلمة شكر
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 يشكل البحث العلمي إحدى المعايير التي 
يتم التركيز عليها لتقويم الجامعات ولحصول 

الجامعة على اإلعتماد المؤسساتي. يرتبط البحث 
العلمي بالسياسات الجامعية، ومدى تشجعيها 

ألساتذتها للقيام بالبحوث العلمية. 

يبّين المؤتمر أّن األبحاث لم تعد 
مسألة مرتبطة ببعض العلماء الذين ُتسِكرُهم 

رائحة الكبريت والتركيبات الكيميائية 
األخرى، بل هي رسالة لبنانّية وهاجس 

جماعّي. لم يعد يمكن فهم العلوم المعاصرة 
إاّل بإقامة صلة بين المنطق الخاص والنشاط 

العلمي ومكانته في الحياة االجتماعّية 
والسياسّية. ويظهر المؤتمر التفاعل الرائع 

بين الجامعات والسلطة العاّمة والقطاعات 
الصناعّية واالجتماعّية. و يشكل المؤتمر 

وعداً، إذ  يتوّجب  مساندة البحث حتى ال 
يتّم عزله داخل الجدران األربعة، بل يصبح 

محرّكًا أساسياًّ للتنمية والتحّول االجتماعي. 

شارك في المؤتمر ممثلون عن 
قطاعات اإلنتاج وهيئات المجتمع 

في الطاوالت المستديرة، التي تنوعت 
مواضيعها بين الثقافة العلمية وعلوم 

اإلنسان والمجتمع. تم تقديم 560 ورقة 
علمية في المؤتمر، ما يدّل على الغنى 

واهتمام الناس أكثر فأكثر باألبحاث 
العلمية.

يعتبر مرور نصف قرن على 
تأسيس الجمعية اللبنانية لتقّدم 

العلوم، واظهار النية  للتعاون والتواصل 
بين الباحثين اللبنانيين المقيمين 

والمنتشرين في العالم، واإلنفتاح على 
العرب والعالم، وخلق بيئة حاضنة 

للعلم والعلماء مؤشرا  على أن اإليمان 
بلبنان يحّفز أهل العلم والعمالء 

للوصول به إلى المكانة المرتجاة. 

نعيم عويني

األب سليم دكاش

معين حمزه

وزير الثقافة روني عريجي
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قّدمت الجمعّية اللبنانية لتقّدم العلوم جائزتي التمّيز العلمي إلى كل من  الدكتورة نيللي أرنولد والدكتور توفيق رزق تقديراّ ألعمالهما 
البحثية وأوراق العمل العلمية التي نشراها في المجاّلت العلمية وفي المؤتمرات المتخصصة. 

نّظمت "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم" 
و"جامعة القديس يوسف" بالتعاون مع 

المجلس الوطني للبحوث العلمية حفل توزيع 
ميداليات للباحثين الذين حازوا جائزة أفضل 

ملصق علمي وأفضل عرض شفهي في المؤتمر 
الحادي والعشرين للجمعية »آفاق 2020: 

التقدم العلمي والتكنولوجي. وأقيم االحتفال 
في حرم االبتكار والرياضة التابع للجامعة. 

افتتح رئيس الجامعة األب سليم دكاش اللقاء 
الذي اعتبره برهانا على أن البحث العلمي 

في لبنان بخير. ووصف رئيس الجمعية نعيم 
عويني المجلس الوطني للبحوث العلمية في 
لبنان" بالداعم األكبر للبحوث العلمية التي 

تلّبي احتياجات لبنان، وبالركيزة العلمية 
للدولة اللبنانية". وشدد عويني على »أهمية 
مد الجسور بين الباحثين العاملين في لبنان 

وخارجه". 

في الختام، أعلن عويني »أن مؤتمر 
الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم الثاني 

والعشرين ستستضيفه جامعة الروح القدس 
- الكسليك«، داعيا »الباحثين إلى تقديم 

بحوثهم للسنة المقبلة. 

دروع وجوائز للمتمّيزي�ن

توزيع الميداليات للباحثني

ميداليات للمشتركين في المؤتمر عن أفضل بحث علمي قّدم على شكل بوستر إلى 

الفئة اسم الجامعة  اإلسم 
فئة العلوم البيولوجية، الطبية، الصيدلية والصحة. الجامعة االميركية في بيروت  كوثر بريش 

فئة العلوم التربوية  جامعة الروح القدس - الكسليك  جويس روحانا 
فئة العلوم الهندسية جامعة القديس يوسف  جويل نادر 

فئة البيئة، السالمة الغذائية والعلوم الزراعية جامعة القديس يوسف  جويس خير 
فئة الرياضيات وعلوم الحاسوب الجامعة اللبنانية العالمية  ميراي مكاري 

فئة العلوم االجتماعية واإلنسانية، والعلوم االقتصادية واإلدارية جامعة القديس يوسف  فيفيان توما 
فئة الكيمياء والفيزياء والعلوم النظرية والتجريبية الجامعة اللبنانية  ريمون حاج 

ميداليات ألفضل عرض شفهي لألبحاث 

الفئة الجامعة  اإلسم 
فئة العلوم البيولوجية، الطّبية، الصيدلية والصّحة الجامعة اللبنانية العالمية  بالل القادري 

فئة العلوم التربوية الجامعة اللبنانية  إيمان شعبان 
فئة العلوم الهندسية جامعة القديس يوسف  الياس ديب 

فئة البيئة، السالمة الغذائية والعلوم الزراعية جامعة سيدة اللويزة  كريستابيل الفحل 
فئة الرياضيات وعلوم الحاسوب الجامعة األنطونية  ميشال طبيب 

فئة العلوم االجتماعية واإلنسانية، والعلوم االقتصادية واإلدارية جامعة القديس يوسف  نزار حريري  
فئة الكيمياء والفيزياء والعلوم النظرية والتجريبية جامعة الروح القدس  الكسليك وجامعة القديس يوسف  وديع سكاف  
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المؤتمر في الصحف المحلية
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روزيت فاضل

ت��ح��ول ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ل��م��ي ال��ع��ال��م��ي 
العلوم  ل��ت��ق��دم  اللبنانية  للجمعية 
وجامعة القديس يوسف بالتعاون 
م����ع ال���م���ج���ل���س ال����وط����ن����ي ل��ل��ب��ح��وث 
الباحثين  ل��ت��الق��ي  مختبرا  العلمية 
وفرصة للمطالبة باستحداث مهنة 
الباحث العلمي المتفرغ في الجامعة 
وت��خ��ف��ي��ف ع���دد س���اع���ات ت��دري��س��ه 

لينكب على عمله.
برزت في مسار جلسات المؤتمر 
ك����ف����اي����ات م���ح���ل���ي���ة ب���ح���ث���ي���ة ي���ج���در 
اإلس���ت���ع���ان���ة ب��ه��ا ب�����داًل م���ن ال��خ��ب��راء 
ب��ح��وث مشتركة بين  األج��ان��ب ف��ي 
القطاعين الخاص والعام والنقابات 
وال������وزارات ال��ع��ش��ر ال��م��ش��ارك��ة فيه، 
وه���ي اإلع�����الم، ال��ص��ن��اع��ة، ال���زراع���ة، 
ال���خ���ارج���ي���ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن، ال��ت��رب��ي��ة 

الطاقة  ال��ب��ي��ئ��ة،  ال��ع��ال��ي،  والتعليم 
والمياه والصحة العامة. 

للمؤتمر  الختامية  الجلسة  ف��ي 
ال���ت���ي رع���اه���ا وزي���رال���ث���ق���اف���ة ري��م��ون 
األب  الجامعة  رئيس  دع��ا  عريجي، 
سليم دكاش اليسوعي في كلمته 
إل������ى "ت����ط����وي����ر م���ن���ص���ة ألص����دق����اء 
وأعلن  ل��ب��ن��ان".  ف��ي  العلمي  البحث 
أن "ث��م��ة م��ه��م��ة ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ي��ام بها 
وهي أن نصنع الدراسات الحديثة 
ع���ن ال��ع��ل��وم ف���ي س��ي��اق��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي 
وال����ع����رب����ي، ب��ت��ب��ي��ان م����ا ج��ل��ب��ت��ه م��ن 
دراس����ات ح��اس��م��ة، ول��ك��ن أي��ض��ًا ما 

تجهله هذه الدراسات". 
أما عريجي فقال: "ما الغاية من 
ت��ن��ظ��ي��م م��ؤت��م��رك��م س���وى السعي 
ل�������ت�������دارس م������ا ي����ع����ت����رض س��ب��ي��ل 
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
م��ن توجهات  وم��ا يستوجُبه ذل��ك 
أك��ادي��م��ي��ة وإن���م���ائ���ي���ة". وأك����د أن 
"ك����س����ر ال���ج���م���ود ال���ع���ل���م���ي ي��ك��ون 
ًا م��ن  ل����م����ج����ت����م����ٍع ب����ك����ام����ل����ه، ب����������دء
ال��م��درس��ة، وال��ج��ام��ع��ة وص����واًل إل��ى 
م���ؤس���س���ات ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب��م��ا 
التدريجي  التضييق  م��ن  يمكننا 
ل��ف��ج��وة ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال��ق��ائ��م��ة 

بيننا وبين الغرب".
ع��ل��ى ه���ام���ش ال���م���ؤت���م���ر، أك���دت 
ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ب��ح��ث 
العلمي في جامعة القديس يوسف 
ال���ب���روف���س���ورة دوال ك����رم س��رك��ي��س 
ل����"ال���ن���ه���ار" ان ال��ج��ام��ع��ة ت��ض��ع في 
العلمي  ال��ب��ح��ث  تفعيل  أول��وي��ات��ه��ا 
في كلياتها، مشيرة إلى أن المؤتمر 
ي���وم خ���اص للبحوث م��ن جملة  ه��و 
أيام خاصة للبحث العلمي تنظمها 

الجامعة على مدار السنة.
الجمعية  رئيس  ن��وه  من جهته، 
البروفسور  العلوم  لتقدم  اللبنانية 
ن��ع��ي��م ع��وي��ن��ي ل���"ال��ن��ه��ار"ب��ال���1990

م��ن  أج���ن���ب���ي���ًا  م���ن���ه���م 370  ب���اح���ث���ًا 
إيطاليا  ك��ن��دا،  المتحدة،  ال��والي��ات 
وب���ري���ط���ان���ي���ا ال����ذي����ن ق����دم����وا ض��م��ن 
للمؤتمر.  ملخصًا  بحثية 490  فرق 
أع��ده��ا  بحثية  أوراق  ع��ن��د  وت��وق��ف 
وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  أك���ادي���م���ي���ون 
ال��ب��ي��ئ��ة م���ث���اًل، ع���ن ت���ل���وث ال���ه���واء، 
وأوراق أخرى تناولت سالمة الغذاء 

ال��ص��ن��اع��ة،  وزارات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وشدد  واإلقتصاد.  البيئة  الصحة، 
القطاعات  أن هدفنا تحسين  على 
من خالل مساندة الدولة والنقابات 
وال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن 

اللبنانيين. 
ب�����������دوره، ش�������دد األم�����ي�����ن ال����ع����ام 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس 
أن  ل�"النهار"  حمزة  معين  الدكتور 
"ل���ق���اء ال��ب��اح��ث��ي��ن ف���ي ت��خ��ص��ص��ات 
م��ت��ش��اب��ه��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ه����و ل��ل��ع��م��ل 
م��ع��ًا وت��ح��ق��ي��ق إن����ج����ازات ل��م��ج��اب��ه��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ف��ي البيئة 
وال��ط��اق��ة، ال��م��ي��اه ال��م��ب��ت��ذل��ة، األم��ن 
ال��غ��ذائ��ي،اإلب��ت��ك��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
ع��ل��وم اإلن��س��ان واإلج��ت��م��اع، الصحة 
ال���ع���ام���ة وس�����واه�����ا. واع���ت���ب���ر ان م��ن 
الممكن اإلستعانة بكفايات بحثية 
ال����وزارات  دع��م  على  ق���ادرة  لبنانية 
ومؤسسات القطاع العام والخاص.

خ���ت���ام���ًا، م���ن���ح رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال����ب����روف����س����ور ع���وي���ن���ي ب���م���ش���ارك���ة 
دكاش وحمزة وسركيس وعريجي 
ميداليات تقديرية ألفضل تقديم 
ش���ف���ه���ي ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن، وه������م ب���الل 
ال����ق����ادري م���ن ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الدولية، إيمان شعبان من الجامعة 
جامعة  من  دي��ب  الياس  اللبنانية، 
القديس يوسف، كريستال الفحل 
ال��ل��وي��زة ميشال  م��ن جامعة س��ي��دة 
ط��ب��ي��ب م���ن ال��ج��ام��ع��ة األن��ط��ون��ي��ة، 
ن��زارح��ري��ري م��ن ال��ق��دي��س يوسف، 
ودي������ع س���ك���اف م����ن ج���ام���ع���ة ال�����روح 
ال���ك���س���ل���ي���ك وج���ام���ع���ة  ال�����ق�����دس - 
ال����ق����دي����س ي�����وس�����ف. ك���م���ا م��ن��ح��ت 
الجمعية ميدالية تكريمية ألفضل 
م��ل��ص��ق ل���م���وض���وع���ات خ���اص���ة وه��م 
كوثر بريش من الجامعة األميركية، 
ج��وي��س روح���ان���ا م���ن ج��ام��ع��ة ال���روح 
ن��ادر من القديس  القدس، جويل 
يوسف، جويس خير من القديس 
يوسف، ميراي مكاري من اللبنانية 
الدولية، فيفيان توما من القديس 
الجامعة  من  الحاج  وريمون  يوسف 

اللبنانية. 

 rosette.fadel@annahar. com.lb
Twitter:@rosettefadel

1990 باحثًا قدموا أوراقهم بمشاركة القطاع الخاص
مطالبة أكاديمية باستحداث مهنة الباحث العلمي املتفرغ
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استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة
أشار وزير البيئة محمد المشنوق خالل رعايته افتتاح المؤتمر العلمي الدولي 

السنوي الواحد والعشرين ”آفاق ٢٠٢٠: التقدم العلمي والتكنولوجي“ ممثًال 

رئيس الحكومة تمام سالم في قاعة بيار أبو خاطر- حرم العلوم االنسانية في 

جامعة القديس يوسف - طريق الشام الى أن ”الدول تقاس بمدى تقدمها 

ومدى التطور الذي حققته في المجاالت المختلفة، وهو حتما ما ينعكس على 

أدائها وعلى اقتصادها وماليتها وحضارتها دون استثناء“.

لفت المشنوق الى ان ”آفــاق ٢٠٢٠ 
مبادرة عالمية تهدف الى ازالــة القلق 
وتحقيق التعاون بين القطاع الخاص 
ــوزارات المعنية لتنمية  واالكاديميا وال
قدرات الدول المشاركة في مجاالت الرصد 
 أنه 

ً
واالبحاث والتقدم العالمي“، موضحا

”لــم نكن في لبنان بعيدين عن هذه 
المسألة، بل كنا منخرطين كليا، ألننا ومن 
ايماننا بضرورة استشراف المستقبل، 
ـــوزراء ورئيسه  ل نحن بقيادة مجلس ا
تمام سالم، في صدد وضع استراتيجية 
وطنية للتنمية المستدامة وهي تطمح 
على سبيل المثال ال الحصر الى تأمين 
رأس مال بشري قادر ومتمكن في العلم 
والتكنولوجيا، ويد عاملة ذات مستوى 
عالمي، تترابط فيها االطر العلمية باألطر 
المهنية انطالقا من حلقات من االبحاث 
وآليات التعاون التي تحقق هذه التنمية. 
ولقد قمنا منذ اسابيع بإعالن خريطة 
الطريق لهذه االستراتيجية الوطنية، 
والتي تتم بالتعاون مع جميع الوزارات 
ومع االكاديميا ومراكز االبحاث والمجتمع 

المدني“.
وأكد ان ”المهمة أمامنا صعبة وتحتمل 
الكثير من التحديات في دولنا النامية 
المنهمكة في أمورها الطارئة، إال أن ذلك 
ال يعني أن نتنصل من مسؤولياتنا أو 
نهمل التزاماتنا“، مشددا على ”اننا ندرك 
بأنه علينا أن نبني اقتصادنا من منطلق 
تنمية مواردنا الطبيعية ال استنزافها من 
أجل حماية حقوق ونوعية حياة األجيال 

المستقبلية“.

صناعة المستقبل
بدورها اشارت نائبة رئيس الجامعة 
اليسوعية لألبحاث دوال سركيس كرم 
الى ”اهمية ايالء البحث العلمي االهمية 
القصوى في الجامعات ألنه يعتبر المدخل 
الميادين  الحقيقي للتطور في جميع 
وحتى نستطيع ان نشارك في صناعة 
المستقبل“. مضيفة: ”واحدة من أكبر 
التحديات التي تواجه البحث العلمي 
في لبنان ال تكمن في عدم قدرتنا على 
إكمال المشاريع الكبيرة بشكل فردي أو 
تنظيم الحلقات الدراسية إنما التعرف 
على مهارات محددة لمختلف الباحثين 
وفرق البحث من جميع الجامعات في البالد 
ومن ثم استخدامها وخلق مراكز للتميز. 
أما التحدي الثاني فيكمن في الجمع 
بين المهارات وخلق التعاون وضمان 
التبادل، ومصادر التآزر لتوليد نجاحات 
كبيرة“، مؤكدة أن ”هذا هو الهدف من 

هذا المؤتمر“.
ل رئيس الجمعية  فــي حين تــســاء
اللبنانية لتقدم العلوم نعيم عويني ”لَم 
الرعاية هي للدولة اللبنانية وفي حضور 
القطاع الخاص أيضا؟“، وقال: ”ألن لبنان 
ال يــزال، رغم كل ما يحصل في داخله 
وفي محيطه، مركزا للعقل والثقافة، وألن 
بيروت ال تزال الى اليوم عاصمة الفكر 
والعلوم. ولكن يجدر بنا أيضا أن نسأل 
كيف نفعل أكثر دور القطاع الخاص في 
تطوير األبحاث العلمية والتقدم العلمي 
لخدمة الوطن والمجتمع والنشء الجديد“. 
وأردف: ”نتساءل هنا ”لماذا ال نكون دولة 

صدى البلد 

مصدرة للمنجزات العلمية بدل أن نتكل 
دائما على ما ينجزه اآلخرون ونستورده 
إلينا؟ لماذا ال نكون نحن المبادرين ونحمل 
راية الريادة في اإلنجاز العلمي واألبحاث 
التي يجب أن تكون جامعاتنا حاضنا 
أساسيا لها بدعم من الدولة والقطاع 
الخاص أيضا؟ لماذا ال نتوسع ونصل إلى 
مرحلة التنفيذ بدل الوقوف فقط عند 

مرحلة البحث؟“.

االحترافية واالنخراط 
بدوره اعتبر امين عام المجلس الوطني 
للبحوث العلمية في لبنان معين حمزة 
أن ”االنــتــاج العلمي للباحثين يقاس 
م والمنظومة  بناء على مؤشرات تتالء
العالمية للبحث واالبتكار. كما أن قياس 
جــدوى البحوث وأثــرهــا فــي المجتمع 
وبرامج التنمية يرتبط بقدرة الباحث على 
استقطاب الدعم المادي، وبناء تعاون مع 
القطاعات االقتصادية المنتجة، والهيئات 
العامة في الصحة العامة والبيئة والطاقة 
والصناعة“. ورأى حمزة أن ”الزمن الذي 
كان فيه تمويل البحوث حكرا على الدولة 
الرسمية قد انتهى. وال  ومؤسساتها 
مناص بعد اليوم من التعاون بين الفرق 

البحثية في البلد الواحد، من مؤسسات 
عامة وخاصة، لبناء كتل حرجة قــادرة 
على تحقيق إنجازات واختراقات هامة 
في المحاور األساسية للبحوث. ال مفر من 
االنخراط بجدية واحترافية في منظومة 
البرامج اليورو متوسطية التي يديرها 
ـــي، والتي تشكل فرصا  االتحاد االوروب
استثنائية لتبادل الخبرات وإعداد الموارد 
البشرية ضمن أفضل الشروط المادية 

والعلمية“.
أمــا رئيس جامعة القديس يوسف 
األب سليم دكاش فألقاها ممثله األب 
شوار الذي أكد أن ”البحث أصبح نهج 
أكثر من أي وقت  فريق وعمل شبكة 
مضى“. وقال: ”إن هذا المؤتمر العلمي 
الدولي المنظم بالتعاون بين الجمعية 
لعلمية  ا ث  للبحو طني  لو ا لمجلس  ا و
في لبنان وجامعتنا ليس مجرد صورة 
مثالية، ولكن أيضا رسالة تحمل معنى!“. 
مضيفا: ”لدراسة وتنفيذ التقدم العلمي 
والتكنولوجي في عام ٢٠٢٠، ال بد من أن 
نتعاون، ونتقاسم وسائل متواضعة تحت 
تصرفنا، وشبكة تجمع بين فرق البحث من 
عدة جامعات ومراكز البحوث العاملة على 

نفس المواضيع“.

 خالل افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي      
ً
المشنوق متحدثا
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∫ å≤∞≤∞ ‚U�¬ò d9R� ÂU²²š« w� w−¹dŽ
tDO×� w� WLKJK� ‰uÝd� Á—ËbÐ pÒ�9 ÊUM³�
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ÂuKF�« Âb??I?�� W??O�UM�K�« W??O?F?L??'« X�b?�Ë

…—u??�?�b�« s� q?� v�≈ wLKF�« e??O?L??��« w�ezU??�

Y�U??��«Ë —u??�??�b�«Ë b�u?�—√ wKKO� W??�??�U??��«Ë

W?O?�?�?��« U?L?N�U?L?�_ «d�b?I� p�–Ë ¨‚“— oO?�u�

s� b�bF�« w� U�«d?A� w��« WO?LKF�« qLF�« ‚«—Ë√Ë

Æ «d9R*«Ë WOLKF�«  ö:«
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 d��u� qJ� vK� Âb� wLK� Y�� qC�√ s�

f�b??I�« W?F??�U?�� U�uM?� w��d?� d�“u?�« ‰U?�Ë

ÕdBK� d�bI��« d�U?A� fHM�« w� Ã“UL��ò ∫n�u�

w� rJO�≈ U?�b?�?�?� Âu?O?�« n�√ Íc�« d?O?�J?�« wLKF�«

s� t?�b� U?* ¨n�u� f�bI�« W?F?�U?� Õd� ¨t?HM�

öO?� ¨W�UI?��«Ë W�dF*«Ë r?KF�«  ôU�� w�  U?�b�

l{Ë v�≈ 5�U��« qJ� “«e?��ô« d�UA0 ¨qO?� bF�

«d9R� ¨w�u�uMJ��«Ë wKF�« ÂbI��« WJ� vK� ÊUM��

b?I??F� w��« W?OM�u?�« W?O�ËR?�*« ÕËd� ¨d?9R?� uK�

¨ÂuKF�« ÂbI�� WO�UM�K�« W?OFL'« w� 5K�UF�« vD�

ÆåÊUM�� w� WOLKF�« ÀU��ú� wM�u�« fK:«Ë

¨tMO??� X�u�« w� ¨d�U?)« w� r?��d�ò ∫·U?{«Ë
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Æå UO�«b� s� t�K�d� q�«u�Ë ¨·Ëd� s�

rKF�U� nGA�« ÕË— Y�ò lOL'« w��d� V�U�Ë

«–≈ U� w?� ¨Âu�  «– ¨UM� ÊuJ� w� UMFL?��?� VK� w�

ÂuKF�« Âb?I?�� W?O�UM�K?�« WO?F?L?'« XL?�?�?�«

s�d??A?F�«Ë ÍœU??(« ÍuM��« w�Ëb�« U�d?9R?�

f�b??I�« W?F??�U?� l� WM�?�« Ác� t?�??LE� Íc�«

l� ÊËU?F?��U�Ë ±¥∞‰« U�b?O� W?�?�UM0 n�u�

¨ÊUM�?� w� W??O??LKF?�« ÀU??��ú� wM�u?�« fK:«
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لتقّدم  اللبنانية  الجمعية  اختتمت 
السنوي  الدولي  مؤتمرها  العلوم 
مته هذه 

ّ
الحادي والعشرين الذي نظ

السنة مع جامعة القديس يوسف 
بمناسبة عيدها الـ140 وبالتعاون مع 
العلمية  لألبحاث  الوطني  المجلس 
المؤتمر هذه  وقد حمل  لبنان،  في 
التقّدم   :2020 »آفاق  عنوان  السنة 
في  قيم 

ُ
وأ والتكنولوجي«  العلمي 

العلوم  حرم   - خاطر  أبو  بيار  قاعة 
القديس  جامعة   - اإلنسانية 

يوسف. 
اللبناني  الوطني  النشيد  بعد 
الجمعية  لرئيس  كلمة  كانت 
البروفسور  العلوم  لتقّدم  اللبنانية 
أّن  فيها  اعتبر  عويني  نعيم 
في  كبيرة  أهمية  العلمّي  »للبحث 
أحد  فهو  الجامعية  المؤسسات 
عليها  التركيز  يتم  التي  المعايير 
أي  ولحصول  الجامعات  لتقييم 
جامعة على اإلعتماد المؤسساتي«. 
كما أشار إلى أّن »الجمعية اللبنانية 
خالل  من  تشّجع  العلوم  لتقّدم 
 
ً
»جائزة التمّيز« التي تقّدمها سنويا
اللبنانيين  الباحثين  مؤتمرها،  في 
رغم   على  والتفاؤل  االستمرار  على 
أّن القطاع الخاص ما زال شبه غائب 
األبحاث  دعم  في  المساهمة  عن 

العلمية«.
العام  لألمين  كلمة  كانت  ثم 
العلمية  لألبحاث  الوطني  للمجلس 
فيها  رأى  حمزة  معين  البروفسور 
السنة هو  المؤتمر هذ  مّيز  »ما  أّن 
ُعِقَدت  المستديرة  الطاوالت  أّن 

بحضور ممثلين عن قطاعات اإلنتاج 
مواضيع  أّن  كما  المجتمع  وهيئات 
هذه  تنّوعت  المستديرة  الطاوالت 
العلمية  الثقافة  بين  ما  السنة 

وعلوم اإلنسان والمجتمع«.
وتحّدث رئيس جامعة القديس 
سليم  البروفسور  األب  يوسف 
الحدث هو  أّن »هذا   

ً
دا

ّ
اش مؤك

ّ
دك

من  تاريخ  على   
ً
أثرا يترك   

ٌ
فعل

التواريخ، ال بل يصنع التاريخ، وبّين 
 
ً
أّن األبحاث رسالة لبنانّية وهاجسا
 بحيث أّنه لم يعد يتسّنى 

ً
جماعّيا

 بإقامة 
ّ

لنا فهم العلوم المعاصرة إال
ِصلة بين المنطق الخاّص والنشاط 
الحياة  النشاط في  العلمّي ومكانة 

االجتماعّية والسياسّية«. 
عريجي  روني  الثقافة  وزير  أّما 
الشغف  روح   

ّ
بـ«َبث الجميع  فطالب 

بالعلم في قلب مجتمعنا كي تكون 

تعّممت  إذا  فيما  يوم،  ذات  لنا، 
 على التقّدم العلمي 

ً
وترّسخت، عونا

والتكنولوجي المأمولين. ألّن التقّدم 
االلتحاق  عن  فين 

ّ
المتخل ينتظر  ال 

اللتقاط  مهلة  يعطيهم  أو  بركبه، 
أنفاسهم«.

األب  قّدم  المؤتمر  ختام  في 
اش ميدالية الـ140 سنة لجامعة 

ّ
دك

القديس يوسف إلى الوزير عريجي، 
 
ً
درعا عويني  البروفسور  قّدم  كما 

تقديرية للوزير.
اللبنانية  الجمعّية  وقّدمت 
التمّيز  جائزتي  العلوم  لتقّدم 
الدكتورة  من   

ّ
كل إلى  العلمي 

والدكتور  أرنولد  نيللي  والباحثة 
 
ً
والباحث توفيق رزق، وذلك تقديرا

العمل  وأوراق  البحثية  ألعمالهما 
العديد  في  نشراها  التي  العلمية 

ت العلمية والمؤتمرات.
ّ

من المجال

إختتام مؤتمر »آفاق 2020«

»ترّسخ لبنان نبراسًا للعلم والمعرفة«
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GŸƒD“ô Gd©∏ª» Gd`12‘ {Gd≤ójù¢ jƒS°∞z: JÑÉO∫ GÿÈGä GdÑëã«á
{GBa˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É¥ 0202: Gd˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘óqΩ

Gd˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘» hGd˘˘˘à˘˘˘µ˘˘˘æ˘˘˘ƒd˘˘ƒL˘˘»z,
Y˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘ƒG¿ GŸƒD“ô Gdù°˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘ƒ…

Gd˘˘˘˘˘˘˘óh‹ Gd`12Gd˘˘ò… J˘˘æ˘¶˘ª˘¬
G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á Gd˘˘∏˘˘Ñ˘˘æ˘˘Éf˘˘«˘˘á d˘˘à˘˘≤˘óqΩ
Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒΩ hGÛ∏ù¢ Gd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘»
d˘˘∏˘˘Ñ˘˘ë˘ƒç Gd˘©˘∏˘ª˘«˘á, hL˘Ée˘©˘á
Gd˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ójù¢ j˘˘˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘˘˘∞ )JSU(,

HôYÉjá QF«ù¢ ›∏ù¢ GdƒRQGA
“ÉΩ S°ÓΩ ‡ãÓk HƒRjô GdÑ«Äá

fiª˘˘˘˘˘˘ó GŸû°˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ƒ¥, hM†°˘˘˘˘˘ƒQ
hRj˘˘ô G’b˘˘àü°˘˘ÉO hGd˘˘à˘˘é˘ÉQI GC’¿

Mµ«º, GdƒRjôI Gdù°ÉH≤á fÉj∏á
e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒV¢, S°˘˘˘˘˘˘˘˘˘ØÒI G’–ÉO
G’ChQhH˘˘˘» ‘ d˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘É¿ G‚∏˘˘«˘˘æ˘˘É
Gjî¡ƒQS°â, hS°ØôGA h‡ã∏»
Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒi G’Ce˘˘˘æ˘˘«˘˘á, ha˘˘ÉY˘˘∏˘˘«˘˘Éä,

hPd∂ ‘ M˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôΩ Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒΩ
G’Efù°Éf«á ‘ G÷Ée©á.

hj˘˘˘à˘˘ª˘˘«q̆˘õ GŸƒD“ô g˘˘ò√ Gdù°˘˘æ˘˘á
Ãû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉQc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘á hRGQGä Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘óqI ‘

Gd˘˘˘à˘˘˘æ˘˘¶˘˘«˘˘º: GdÎH˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘«˘˘º
Gd˘˘©˘˘É‹, G’Jü°˘˘É’ä, Gdü°˘æ˘ÉY˘á,
G’EYÓΩ, G’bàü°ÉO hGdàéÉQI, Gdã≤Éaá, GÿÉQL«á hGŸ¨ÎHÚ, GdÑ«Äá,
GdõQGYá, Gd£Ébá hGŸ«É√ hGdü°ëá Gd©Éeá, hPd∂ ’EX¡ÉQ hL¬ dÑæÉ¿
G◊≤˘˘˘«˘˘≤˘˘», Gd˘˘ƒL˘˘¬ G◊†°˘˘ÉQ… GŸƒDe˘˘ø H˘˘ÉŸ©˘˘ôa˘˘á hGd˘˘©˘˘∏˘˘º hGd˘˘à˘˘≤˘˘óqΩ

hGdà£ƒqQ.
H©ó YôV¢ a«∏º hKÉF≤» Yø G÷Ée©á hJôM«Ö eø S°«æà«É eÉQjÉ

ZÈjπ, GCT°ÉQä fÉFÖ QF«ù¢ G÷Ée©á dÓCHëÉç Oh’ S°ôc«ù¢ côΩ
GE¤ GC¿ {G’CHëÉç ‘ G÷Ée©Éä V°ôhQI ’ Hπ GChdƒjáz, eû°óqOI Y∏≈

{GCgª«á  Gdà©Éh¿ hJÑÉO∫ GÿÈGä ‘ G’CHëÉç d∏ƒU°ƒ∫ GE¤ Gdà≤óΩ
hGd˘˘à˘˘£˘ƒQ, Nü°˘ƒU°˘Ék GC¿ f˘à˘ÉF˘è G’CH˘ë˘Éç ’ J˘Ñ˘≤˘≈ a˘≤˘§ Y˘∏˘≈ Gdü°˘©˘«˘ó
G’CcÉOÁ» GE‰É JƒDKqô ‘ fƒGìm YóI ‘ GÛàª™z.

hGCcó QF«ù¢ G÷ª©«á f©«º Yƒjæ» GC¿ {dÓCHëÉç Gd©∏ª«á GCgª«á
bü°ƒi ‘ cπ ›àª™ hJ∏©Ö OhQGk GCS°ÉS°«Ék ‘ Gdàæª«á hOa™ Yé∏á
G’b˘˘˘˘àü°˘˘˘˘ÉOz, e˘˘˘˘àù°˘˘˘˘ÉF˘˘˘˘Ók: {ŸÉPG ’ f˘˘˘˘µ˘˘˘˘ƒ¿ Ohd˘˘˘˘á eü°˘˘˘˘óqQI d˘˘˘ÓE‚ÉRGä
Gd©∏ª«á? ŸÉPG ’ fàƒS°q™ hfü°π GE¤ eôM∏á GdàæØ«ò Hó∫ Gdƒbƒ± a≤§

Yæó eôM∏á GdÑëå?z.
hdØâ GE¤ GC¿q {GŸƒD“ôjø S°«©ôV°ƒ¿ GCHëÉK¡º cªÉ S°«àæÉbû°ƒ¿

hjØàëƒ¿ GBaÉbÉk LójóI eø Gdà©Éh¿ HÚ GCgπ Gd©∏ºz.
hGCcó GCeÚ YÉΩ GÛ∏ù¢ e©Ú MªõI GCfq¬ {Gfà¡≈ Gdõeø Gdò… cÉ¿

a˘˘«˘˘¬ “ƒj˘˘π Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ƒç Gd˘˘©˘˘∏˘˘ª˘˘«˘˘á M˘˘µ˘˘ôGk Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘óhd˘˘á he˘˘ƒDS°ù°˘˘ÉJ˘˘¡˘˘É

GdôS°ª«áz, e©àÈGk GCf¬ {’ eØôq eø G’fîôG• Héóqjá hGMÎGa«á ‘
e˘æ˘¶˘ƒe˘á Gd˘«˘ƒQh e˘à˘ƒS°˘£˘«˘á hGd˘à˘» Jû°˘µq˘π a˘ôU°˘Ék GS°˘àãæÉF«á dàÑÉO∫
GÿÈGä hGEY˘˘˘óGO GŸƒGQO Gd˘˘˘Ñû°˘˘˘ôj˘˘˘á V°˘˘˘ª˘˘˘ø GCa†°˘˘˘π Gdû°˘˘˘ôh• GŸÉOj˘˘á

hGd©∏ª«áz.
hQGCi GCfq¬ {d«ù¢ eø LÉe©á Y∏≈ GÿÉQWá G’Eb∏«ª«á hGd©ÉŸ«á GE’q

J∏∂ Gdà» J∏àõΩ GdÑëå Gd©∏ª» hJû°éq™ Y∏«¬z.
hGY˘˘˘àÈ f˘˘˘ÉFÖ QF˘˘˘«ù¢ G÷Ée˘˘˘©˘˘˘á G’CÜ e˘˘˘«û°˘˘˘É∫ T°˘˘˘ƒGQ ‡ã˘˘˘Ók QF˘˘˘«ù¢

G÷Ée©á G’CÜ S°∏«º OcÉT¢ GC¿ {GdÑëå Gd«ƒΩ gƒ fà«éá Yªπ aôj≥
GCcÌ eø GC… hbâ e†°≈ M«å hdq≈ Gdõeø Gdò… cÉ¿ a«¬ GdÑÉMå

j©«û¢ e™ Hëã¬ ‘ HôL¬ Gd©ÉL»z, eû°óqOGk Y∏≈ {V°ôhQI Gdàû°Ñ«∂
HÚ Gd˘˘Ñ˘˘ÉM˘˘ãÚ d˘˘«ù¢ a˘˘≤˘˘§ Y˘˘∏˘˘≈ GŸù°˘à˘ƒi GÙ∏˘» GEfq˘ª˘É GCj†°˘Ék Y˘∏˘≈
GŸù°àƒi Gd©ÉŸ»z.

GŸû°æƒ¥
hGCT°ÉQ GŸû°æƒ¥ GE¤ GC¿q {Gdóh∫ hGdû°©ƒÜ Jo≤ÉS¢ Ãói J≤óqe¡É

he˘˘˘ói Gd˘˘˘à˘˘˘£˘˘˘ƒqQ Gd˘˘ò… M˘˘≤˘˘≤˘˘à˘˘¬ ‘ GŸ«˘˘ÉOj˘˘ø c˘˘Éa˘˘áz, e˘˘©˘˘àÈGk GC¿q
{Yóhi GŸ©ôaá g» Gdà» –≤q≥ G’fàû°ÉQ Gd©∏ª» hGdàµæƒdƒL»
Y˘˘∏˘˘≈ GŸù°˘˘à˘˘ƒi Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘»z. h–óç Y˘˘ø Gd˘˘à˘˘£˘ƒqQ Y˘∏˘≈ GŸù°˘à˘ƒi

Gd˘˘à˘˘µ˘˘æ˘˘ƒd˘˘ƒL˘˘» hc˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘á J˘˘©˘˘ÉW˘˘» G÷«˘˘π G÷ój˘˘ó e˘˘™ Gd˘˘ƒS°˘ÉF˘π

GdàµæƒdƒL«á, eû°óqOGk Y∏≈ {V°ôhQI GC¿ jàæÑq¬ GdÑÉMãƒ¿ hGd©∏ªÉA
dÑ©†¢ Gd≤†°ÉjÉ Gdà» Jû°µqπ b∏≤Ék M≤«≤«Ék hGC¿ ’ j¨«uÑƒG G’CNÓ¥

Y˘˘˘ø GCY˘˘˘ª˘˘˘Éd˘˘˘¡˘˘˘ºz. hd˘˘˘Øâ GE¤ GC¿q {Gd˘˘©˘˘É⁄ J˘˘£˘˘ƒqQ N˘˘Ó∫ Gd`52S°æá
GŸÉV°˘˘˘«˘˘˘á J˘˘˘£˘˘˘ƒQGk a˘˘˘É¥ c˘˘˘π Gd˘˘˘à˘˘˘£˘˘ƒQGä Gd˘˘à˘˘» Mü°˘˘∏â ‘ J˘˘ÉQj˘˘ï
GdÑû°ôjáz.

hbÉ∫: {fôjó GC¿ f≤óqΩ GS°ÎGJ«é«á d∏àæª«á GŸù°àóGeá, hg» JôJÑ§
H˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘º hGd˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘óqΩ, hb˘˘˘ó GS°˘˘˘à˘˘˘£˘˘˘©˘˘˘æ˘˘˘É hV°˘˘˘™ N˘˘˘ÉQW˘˘á W˘˘ôj˘˘≥ d˘˘¡˘˘ò√
G’S°ÎGJ˘˘«˘˘é˘˘«˘˘á d˘˘µ˘˘ø d˘˘«ù¢ GŸ£˘˘∏˘ƒÜ a˘≤˘§ GC¿ J˘µ˘ƒ¿ G’S°ÎGJ˘«˘é˘«˘á

eƒV°ƒYá eø bpÑnπ GdƒRGQGä Hπ Jàû°ÉQ∑ a«¡É G÷Ée©Éä hGÛàª™
GŸóÊ hGd£ÓÜ hcπ G’CWôG± GŸ©æ«Ú, fôjógÉ N£ƒI MƒGQjá HÚ
GdæÉS¢ dæü°π H¡É GE¤ eÉ fôjó√ ‘ dÑæÉ¿z.

hbóqΩ T°ƒGQ e«óGd«á Y«ó G÷Ée©á Gd`041d∏ªû°æƒ¥ cªÉ bóqΩ d¬
Yƒjæ» e«óGd«á G÷ª©«á. hbóΩ T°ƒGQ e«óGd«á G÷Ée©á ◊ªõI cªÉ
b˘˘óΩ Y˘˘ƒj˘˘æ˘˘» e˘˘«˘˘óGd˘˘«˘˘á G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á dû°˘˘ƒGQ Gd˘˘ò… H˘˘óhQ√ b˘˘óΩ e˘˘«˘óGd˘«˘á
G÷Ée©á d©ƒjæ».

hbóΩ Yƒjæ» e«óGd«á dôh’ S°ôc«ù¢ côΩ hGCNôi dôhL«¬ d£«∞.
h‘ GÿàÉΩ, GCOqä ZÉOI T°ÑÒ hU°∏á ZæÉF«á.
GET°˘˘˘˘ÉQI GE¤ GC¿q GCY˘˘˘ª˘˘˘É∫ GŸƒD“ô Jù°˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ô Y˘˘˘∏˘˘˘≈ e˘˘˘ói j˘˘˘ƒeÚ, M˘˘˘«å
S°ào©≤ó L∏ù°Éä Yªπ hWÉh’ä eù°àójôI eàîü°qü°á. 

[ GŸû°æƒ¥ hMµ«º he©ƒV¢ hGjî¡ƒQS°â hLÉfÖ eø GŸû°ÉQcÚ ‘ GaààÉì GŸƒD“ô )LƒQê aôì(
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5L²N*«Ë 5¦ŠU³�« ‰ËUM²� w� ÊuJ²� WF�U'« w� W�UF�« W³²J*UÐ
«d?šR?� —«“ W?O?�U?H?ðô« s� v�Ëô« WKŠd*« cOHM²�Ë ÆŸu{u*« «cNÐ
W?L?�U?F?�« ¨w?A?³Š Ã—ułË VKDš uðdÐË— r{ ¨WF�U'« s� b�Ë
W?O?½U?M?³?K?�«  U?�?ÝR?*« n?O?ý—« v?K?Ž «u?F?K?Þ« Y?O?Š ¨WOMO²Mł—ô«
W?�?ÝR?� l?� ÊËU?F?²?�U?ÐË ¨”d?¹« fM¹uÐ w� WO½UM³K�« ≠ W¹—u��«Ë
o¹d� V¹—bð -Ë wL�d�« d¹uB²K� u¹b²Ý« ¡UA½« - ̈ d¼U{ ÈuMO½

b�u�« ÂU� UNMOŽ W¹UGK�Ë ÆWML�d�«Ë d¹uB²�« ‰ULŽ« WFÐU²* h²��
…uD)« ÁcNÐ VŠ— Íc�« Í—«bMŽ uO½uD½« w½UM³K�« dOH��« …—U¹eÐ
W?�U?I?¦?�« …d?¹“u?Ð l?L?²?ł« U?L?� ¨t?ŠU?$ô  ö?O?N�²�« q� U�bI�
5²Mł—ô« a¹—U²� rN� ŸËdA*« «c¼ Ê√  d³²Ž« w²�« WOMO²Mł—_«
¨5?O?½UM³K�« s¹dłUN*«…UOŠË ‰ULŽ« vKŽ ¡uC�« wIK¹ t½ô UC¹«

ÆwMO²Mł—ô« ZO�M�« …bLŽ« ÈbŠ« ÂuO�« «u×³�« s¹c�«

À—ô« kHŠ ŸËdA� oKDð pOK�J�«
WOMOðö�« U�dO�√ w� WO½UM³K�« …d−NK� w�¹—U²�«

w?�ö?Žù« l?−?F?ł «b?¹d?²Ý VzUM�« q¦2 ¨w−¹dŽ w½Ë— W�UI¦�«
rOKÝ —u��Ëd³�« »_« nÝu¹ f¹bI�« WF�Uł fOz— ̈ ÊË—U� ÊË—U�

ÆrNOK¦2Ë ÊUM³�  UF�Uł ¡UÝƒ— v�≈ W�U{ùUÐ ¨‘U�œ
W?O?½U?M?³?K?�« W?OFL'« fOzd� WLK� X½U� ¨wMÞu�« bOAM�« bFÐ
Y?×?³?K?�ò Ê√ U?N?O?� d?³?²?Ž« w?M¹uŽ rOF½ —u��Ëd³�« ÂuKF�« ÂbI²�
d?O?¹U?F?*« b?Š√ u?N?� WOF�U'«  U�ÝR*« w� …dO³� WOL¼√ wLKF�«
W?F?�Uł Í√ ‰uB(Ë  UF�U'« rOOI²� UNOKŽ eO�d²�« r²¹ w²�«
d?³?�_« b?M?�?�« b?F?²?�  «d?³?²?<« U?�√ Æw?ðU?�?ÝR*« œUL²Žù« vKŽ
l?²?L?²?ð w?²?�« W?O�UF�« …œu'«Ë WOŽuM�« vKŽ b�Rð w¼Ë ÀU×Ðú�
ÆÊU?M?³?� w?� w?�U?F?�« r?O?KF²�«  U�ÝR� sŽ …—œUB�« ÀU×Ð_« UNÐ
Âu?K?F?�« Âb?I?²?� W?O?½U?M³K�« WOFL'« Ê√ b�ƒ√ Ê√ w� «u×LÝ« UM¼Ë
Ác?N?� ¨n?Ýu?¹ f?¹b?I?�« WF�Uł l� WM��« Ác¼ UN½ËUF²Ð d�²Hð
t?ł—U?šË ÊU?M?³?� w?� U?N?L?Ý« X?F?³Þ WI¹dF�« WO1œU�_« W�ÝR*«
r?N?ð«“U?$≈ r?N?F?� 5K�UŠ W�U� ÷—_« ŸUIÐ w� UNÐöÞ dA²½U�

ÆåWO¦×³�«Ë WOLKF�«
 U?ÝU?O?�?Ð j?³?ðd?¹ w?L?K?F?�« Y?×?³?�« Ê√ X?K� U*UD�ò ∫·U{√Ë
ÂU?OIK� W�“ö�« ¡«uł_« oKšË UNðcðUÝ_ UNFO−A²ÐË  UF�U'«
WKLFK� WO³¼c�« WODG²�« WÐU¦0 d³²Fð w²�«Ë WOLKF�« ÀU×Ð_UÐ

ÆåUMK³I²��Ë UMF�«Ë sLCð w²�«Ë WOMÞu�«
WO½UM³K�« W�Ëb�« ·dB²Ð WOFL'«  UO½UJ�≈ l{Ëò wM¹uŽ b�√Ë
¨åd¦�Q� d¦�√ ÂbI²�« vKŽ —uD²�« —UD� …bŽU�* p�–Ë  UF�U'«Ë
‰öš s� l−Að ÂuKF�« ÂbI²� WO½UM³K�« WOFL'«ò Ê√ v�≈ «dOA�
5¦ŠU³�« l−Að ̈ U¼d9R� w� U¹uMÝ UN�bIð w²�« åeOL²�« …ezUłò
ŸU?D?I?�« Ê√ s?� r?žd?�« vKŽ ‰ƒUH²�«Ë —«dL²Ýô« vKŽ 5O½UM³K�«
ÆåWOLKF�« ÀU×Ð_« rŽœ w� WL¼U�*« sŽ VzUž t³ý ‰«“ U� ’U)«

…eLŠ
W??O??L??K??F??�« ÀU??×?Ðú?� w?M?Þu?�« f?K?:« ÂU?Ž 5?�« Àb?% r?Ł
…d?¼U?þ b?F?¹ d?9R?*« «c?¼ò Ê√ È√— Íc?�« …e?L?Š 5?F� —u��Ëd³�«
UNMŽ 5�ËR�*«Ë WF�U'« Â«e²�« vKŽ qO�œ «c¼Ë UNÐ e²F½ W×¹d�
b?O?K?I?ðò t?½√ v?�« «d?O?A?� ¨åU?¼—u?D?ð …—Ëd?C?ÐË WOLKF�« ÀU×Ð_UÐ
sŽ b¹«e²� —uCŠ vKŽ WM��« Ác¼ bNA¹ u¼Ë ¨Í—UCŠ w1œU�√
ÀU?×?Ð_UÐ ”UM�« ÂUL²¼« vKŽ qO�œ dOš «c¼Ë WIÐU��«  «uM��«

Æåd¦�Q� d¦�√ WOLKF�«
ÂbIð WFÐU²� rOKF²�« vKŽ 5M9RL� UMOKŽò t½√ v�≈ …eLŠ —Uý√Ë
w?�Ë  U?F?�U?'« w?� r?Žb?�« Z?�«d?Ð ‰ö?š s?� W?OLKF�« ÀU×Ð_«
WOLKF�« ‚«—Ë_« XK�Ëò ∫‰U�Ë ÆåWOLKF�« ÀU×Ðú� wMÞu�« fK:«

 v?�≈ d?9R?*« w?� X?�b?� w?²�« ÀU×Ð_«Ëμ∂∞Ê√ v?K?Ž q?O?�œ «c¼Ë 
 b?I?Ž …d?¹b?²�*«  ôËUD�« Ê√ WM��« Ác¼ ÁeO� U� ¨wMž d9R*«
Ê√ U?L?� l?L?²?:«  U?¾?O?¼Ë ÃU?²?½ù«  UŽUD� sŽ 5K¦2 —uC×Ð
W?�U?I¦�« 5Ð U� WM��« Ác¼ XŽuMð …d¹b²�*«  ôËUD�« lO{«u�

ÆålL²:«Ë ÊU�½ù« ÂuKŽË WOLKF�«

‘U�œ
Ê√ ‘U?�œ »_« n?Ýu?¹ f?¹b?I?�« WF�Uł fOz— b�« ¨t²Nł s�
q?Ð ô ¨a?¹—«u?²?�« s?� a¹—Uð vKŽ «dŁ√ „d²¹ qF� u¼ Àb(« «c¼ò
WO½UM³K�« WOFL'« t²�U�√ Íc�« r�d9R�ò ∫‰U�Ë ̈ åa¹—U²�« lMB¹
W?�—U?A?0 ÂU?F?�« «c?¼ w?� n?Ýu¹ f¹bI�« WF�UłË ÂuKF�« ÂbI²�
¨ «—«“Ë …dAŽ œułuÐ ö¦L²� ̈ ÂUF�« ŸUDI�« s� ¡U�dA�« s� b¹bF�«
¨ U�dA�« s� b¹bF�« W�—UA0 ö¦L²� ’U)« ŸUDI�« s� ¡U�dýË
¡ULKF�« iF³Ð oKF²ð W�Q�� bFð r� ÀU×Ð_« Ê√ 5Ð d9R*« «c¼
¨Èd?š_« W?OzUOLOJ�«  U³O�d²�«Ë X¹d³J�« W×z«— r¼dJ�ð s¹c�«
vM�²¹ bF¹ r� t½√ YO×Ð wŽULł fłU¼Ë WO½UM³� W�UÝ— w¼ qÐ
’U?)« o?D?M?*« 5?Ð W?K?� W?�U?�S?Ð ô≈ …d?�U?F?*« ÂuKF�« rN� UM�
W??O?ŽU?L?²?łô« …U?O?(« w?� ◊U?A?M?�« W?½U?J?�Ë w?L?K?F?�« ◊U?A?M?�«Ë

ÆåWOÝUO��«Ë
lz«d�« qŽUH²�« «c¼ ¡«dł s� dŁ√  «– u¼ Àb(« «c¼ò ∫·U{√Ë
 U??ŽU??D??I?�«Ë W?�U?F?�« W?D?K?�?�«Ë W?F?�U?'« 5?ÐË  U?F?�U?'« 5?Ð
vMF0 ¨«bŽË d9R*« «c¼ `³B¹ ¨«cJ¼Ë ÆWOŽUL²łô«Ë WOŽUMB�«
W?F?Ð—√ q?š«œ t?�eŽ r²¹ ô v²Š Y×³�« …b½U�� UMOKŽ Vłu²¹ t½√
Æw?ŽUL²łô« ‰u×²�«Ë WOLM²K� UOÝUÝ√ U�d×� `³B¹ qÐ ¨Ê«—bł
ô Y?×?³?�« Ê√ ¨W?O?�Ëb�«  UÝ—UL*« l� W½—UI�Ë ¨ÂuO�« `{«u�« s�
◊U��_« u¼ U¼—bB�Ë jI� WF�U'«  UO½«eO� s� rŽb¹ Ê√ sJ1
W�Uš WHBÐ rŽb¹ Ê√ sJ1 tMJ�Ë »öD�« UNF�b¹ w²�« WOÝ«—b�«

ÆåqÐUI*« w� UNðU�bš .bIð w�  U�dA�« W�—UA� ¡«dł s�
W?×?H?½ V?KD²ð ÀU×Ð_UÐ ÂUOI�« vKŽ W¾AM²�«ò Ê√ ‘U�œ È√—Ë
q?� w?� ¨W?O?L?K?F?�« ÀU?×?Ð_« ÊQ?Ð W?ŽU?M?I?�«Ë W?¹U?HJ�«Ë d³B�« s�
Ë√ UOA�U¼ ôUGA½« v²Š Ë√ «dO�¹Ë UN�d� öLŽ X�O� ¨UNðUOL�ð
U?O?1œU?�√ U?ÞU?A?½ q?Ð ¨v?KŽ√ W�eM� ƒu³ð qł« s� UOÝUÝ√ «dBMŽ
Y?ŠU?³?�« r?KF*« ÆrOKF²�«Ë W�dF*« rKŽ e¹eFð w� r¼U�¹ UOIOIŠ
t�UB²š« sL{ WOLKF�« t−¼UM� w� o�b¹ rKF� u¼ Y×³¹ Íc�«
vKŽ b¹b'« sŽ Y×³¹ Íc�« YŠU³�« u¼Ë UN�¹—bð s� sJL²O�

ÆåUNKIM¹ Ê√ tOKŽ Vłu²¹ w²�« W¹—«dL²Ýù« Èu²��

w−¹dŽ
∫nÝu¹ f¹bI�« WF�U−Ð U¼uM� w−¹dŽ w½Ë— W�UI¦�« d¹“Ë ‰U�Ë
Íc?�« d?O?³J�« wLKF�« ÕdBK� d¹bI²�« dŽUA� fHM�« w� Ã“UL²ðò
¨nÝu¹ f¹bI�« WF�Uł Õd� ¨tHM� w� rJO�≈ UŁb×²� ÂuO�« n�√
ö?O?ł ¨W?�U?I?¦?�«Ë W�dF*«Ë rKF�«  ôU−� w�  U�bš s� t�b� U*
v?K?Ž ÊU?M?³?� l?{Ë v?�≈ 5?ŽU?��« qJÐ “«e²Žô« dŽUA0 ¨qOł bFÐ
ÕËd?Ð ¨d?9R?� u?K?ð «d?9R?� ¨w?łu?�u?M?J?²?�«Ë w?L?K?F?�« Âb?I²�« WJÝ
WO½UM³K�« WOFL'« w� 5K�UF�« vDš bIFð w²�« WOMÞu�« WO�ËR�*«

ÆåÊUM³� w� WOLKF�« ÀU×Ðú� wMÞu�« fK:«Ë ¨ÂuKF�« ÂbI²�
v½UŽ sÞË …—u� ̈ tMOŽ X�u�« w� ̈ dÞU)« w� r�ðdðò ∫·U{«Ë
‰u?Ýd� Á—ËbÐ p�9 tMJ� ¨…dOš_« WFÐ—_« œuIF�« w� ¨ÁU½UŽ U�
rž— ̈ W�dF*«Ë rKFK� ”«d³M�Ë ̈ r�UF�«Ë wÐdF�« tDO×� w� WLKJK�
q�«u¹Ë ̈ ·Ëdþ s� t²G�œ√ d−¼Ë ̈ q�«uŽ s� Á«u� ·eM²Ý« U� q�

Æå UOŽ«bð s� t²K�dŽ
vKŽ d� b� Êd� nB½ ÊuJ¹ Ê√ œd−0ò t½√ v�≈ w−¹dŽ XH�Ë
‰«eð ô WOM�« ÊuJð Ê√Ë ¨ÂuKF�« ÂbI²� WO½UM³K�« WOFL'« fOÝQð
5?L?O?I?*« 5?O?½U?M?³?K�« 5¦ŠU³�« 5Ð q�«u²�«Ë ÊËUF²K� …bIFM�
W?M{UŠ W¾OÐ oK)Ë ¨r�UF�«Ë »dF�« vKŽ ÕU²H½ö�Ë ¨s¹dA²M*«Ë
rKF�« q¼√ eH×¹ ÊUM³KÐ ÊU1ô« Ê√ p�– vMFL� ¨¡ULKF�«Ë rKFK�

Æå…U&d*« W½UJ*« v�≈ tÐ ‰u�uK� ¡ULKF�«Ë
u?¼ «c?¼ s¹dAF�«Ë ÍœU(« r�d9R� rOEMð s� W¹UG�«ò Ê√ È√—Ë
U�Ë ̈ włu�uMJ²�«Ë wLKF�« ÂbI²�« qO³Ý ÷d²F¹ U� ”—«b²� wF��«
b?Š√ s� U�ò ∫‰U�Ë ÆåWOzU/≈Ë WO1œU�√  UNłuð s� p�– t³łu²�¹
ÂeK²�ð UN½≈Ë ¨U¼U×{Ë WKO� 5Ð r²ð s� ÁcN�  UNłuð Ê√ dJM¹ UM�
w?Žb?²�ð UL� ÆUNKO�cð vKŽ U�eŽË ¨ U³IF�« hO�Að w� UŠu{Ë
¨W?F?�U?'«Ë ¨W?Ý—b*« s� «¡bÐ ¨tK�UJÐ lL²: wLKF�« œuL'« d��
o?O?O?C?²?�« s?� U?M?M?J?1 U?0 Æw?K?L?F�« Y×³�«  U�ÝR� v�≈ ôu�Ë

Æå»dG�« 5ÐË UMMOÐ WLzUI�« wLKF�« ÂbI²�« …u−H� w−¹—b²�«
V??K??� w?� r?K?F?�U?Ð n?G?A?�« ÕË— Y?Ðò l?O?L?'« w?−?¹d?Ž V?�U?ÞË
U½uŽ ¨X�ÝdðË XLLFð «–≈ U� w� ¨Âu¹  «– ¨UM� ÊuJð w� UMFL²−�
dE²M¹ ô ÂbI²�« Ê_ Æ5�u�Q*« włu�uMJ²�«Ë wLKF�« ÂbI²�« vKŽ
ÆårNÝUH½√ ◊UI²�ô WKN� rNODF¹ Ë√ ̈ t³�dÐ ‚U×²�ô« sŽ 5HK�²*«
 UO�u²�« Ê√ ¨ÂU²)« w� XK� «–≈ »«uB�« sŽ bOŠ√ ôò ∫r²šË
lHM¹Ë bOH¹ U� vKŽ ÍuDM²Ý ̈ qOK� bFÐ ̈ r�d9R� UNÐ Ãd�OÝ w²�«

Æå`{Ë√ qJAÐ ¨ÊUM³� w� wLKF�« q³I²�*« v�≈ U½dþ«u½ tłu¹Ë

ez«ułË ŸË—œ
WO�«bO� w−¹dŽ d¹“u�« v�« ‘U�œ »_« Âb� d9R*« ÂU²š w�Ë

‡�«±¥∞w?M¹uŽ —u��Ëd³�« Âb� UL� ¨nÝu¹ f¹bI�« WF�U' WMÝ 
ÆW¹d¹bIð UŽ—œ UC¹« w−¹dF�

wLKF�« eOL²�« wðezUł ÂuKF�« ÂbI²� WO½UM³K�« WOFL'« X�b�Ë
Y?ŠU?³?�«Ë —u?²?�b?�«Ë b�u½—√ wKKO½ W¦ŠU³�«Ë …—u²�b�« s� q� v�≈
q?L?F?�« ‚«—Ë√Ë W?O?¦?×?³?�« U?L?N?�U?L?Ž_ «d?¹b?I?ð p�–Ë ¨‚“— oO�uð
Æ «d9R*«Ë WOLKF�«  ö:« s� b¹bF�« w� U¼«dA½ w²�« WOLKF�«
Y×Ð qC�√ sŽ d9R*« w� 5�d²ALK�  UO�«bO� l¹“uð - UL�

∫s� q� v�≈ d²ÝuÐ qJý vKŽ Âb� wLKŽ
ÂuKF�« W¾� sŽ  ËdOÐ w� WO�dO�ô« WF�U'« s� g¹dÐ dŁu� ≠

ÆW×B�«Ë WO�bOB�« ¨WO³D�« ¨WOłu�uO³�«
W¾� sŽ pOK�J�« ≠ ”bI�« ÕËd�« WF�Uł s� U½UŠË— f¹uł ≠

ÆW¹uÐd²�« ÂuKF�«
Âu?K?F?�« W?¾?� s?Ž n?Ýu?¹ f?¹b?I?�« W?F?�U?ł s?� —œU?½ q?¹u?ł ≠

ÆWOÝbMN�«
¨W?¾?O?³?�« W?¾?� s?Ž n?Ýu?¹ f?¹b?I?�« WF�Uł s� dOš f¹uł ≠

ÆWOŽ«—e�« ÂuKF�«Ë WOz«cG�« W�ö��«

Æå„«d²ýô« «c¼ q¦� dOŁQðË WLOI�

‰UL�
w?� W?�d?²A*« ÊU−K�« W×KB� W�Oz— ‰UL� vM� XŁb% UL�
WOHO�ò XŠdA� W½“«u*«Ë ‰U*« WM' dÝ WMO�«Ë w½UM³K�« ÊU*d³�«

ÆåUNKLŽ WO�¬Ë UNðU½uJ�Ë W½“«u*« .bIð
WOL¼«ò vKŽ  e�dð  UýUI½Ë 5�—UALK� …bŽ  ULK� X½U� UL�
ÊU−K�« vKŽ eO�d²�« l� W½“«u*« œ«bŽ« w� w½U*d³�« Â«e²�ô« e¹eFð
q?ł« s?�  U?½U?*d?³?�« U?N?J?K?9 w?²?�« W?O?ÐU?−?¹ô« WKOÝu�« UN½uJ�
e?¹e?F?ð v?�« W?�U?{ôU?Ð W?¹c?O?HM²�« WDK��« vKŽ w�U*« oO�b²�«
v?K?Ž ·«d?ýô« ‚U?O?Ý w?� W?³?ÝU?;« Ê«u?¹œ l?� ÊU?*d?³?�« W?�ö?Ž

ÆåW�UF�«  UIHM�«

…b??L??²?F?*«  U?Ð—U?I?*«Ë  «Ëœô«
œb???Ž ≠ —Ëb???�« «c???¼ W??Ý—U??L??*
—Ëb?�« «c?¼ U?NÐ ◊UM*« ÊU−K�«
v??�« –U??H??M??�« v??K??Ž …—b??I??�« ≠
5MÞ«u*« W�—UA� ≠  U�uKF*«
…b?ŽU?�*« WOðU�ÝR*« dÞô« ≠
u??H??þu??�® ÊU??−??K?�«Ë »«u?M?K?�
q???O???K???% V???ðU??J??� ¨ÊU??−??K??�«
 U?????�?????ÝR?????*« ¨W?????O?????½«e?????O????*«

ÆåWO1œU�ô«
‰ö?š r?²?¹ ·u?Ýò ∫X�U{«
‰Ë«b?ðË W?A�UM� WK³I*« ÂU¹ô«
‰œU³ð s� ◊UIM�« Ác¼ s� q�
s� q� w� WLE½ô«Ë  «d³)«
÷d?????ŽË W?????�—U?????A????*« ‰Ëb????�«
U?¼d?Ł«Ë W?O?*U?F?�«  «b?−?²?�?*«

ÆWO�U*« WÐU�d�« ◊U/« vKŽ

ÊUFM�
‰U??*« W?M?' f?O?z— Àb?%Ë
ÊUFM� rO¼«dÐ« VzUM�« W½“«u*«Ë
w½UM³K�« wÐUOM�« fK:« rÝUÐ
w???� ÊU???*d???³???�« —Ëœò ‰ËU???M??²??�
‰U??L??Ž« v?K?Ž W?O?�U?*« W?ÐU?�d?�«
v??H??�??¹ ôò ∫‰U??�Ë W??�u?J?(«
Êu??O??½U??*d??³??�« r??²??½«Ë r?J?O?K?Ž
w?�U?*« ÊQ?A?�« w?� Êu?K?�U?F?�«Ë
ÊU?*d?³�« WÐU�— ”UÝ« Ê« ÂUF�«
W????D????K????�????�« ‰U????L????Ž« v???K???Ž
W?O?�U?� W?ÐU�— X½U� W¹cOHM²�«

WOŽu�O�« WF�U'« w� ÂuKF�« ÂbI²� ÍuM��« d9R*« ÂU²²š«
W????O???F???L???'« X???L???²???²???š«
Âu??K??F??�« Âb??I??²??� W??O?½U?M?³?K?�«
Íu??M??�??�« w?�Ëb?�« U?¼d?9R?�
Íc???�« s???¹d??A??F??�«Ë ÍœU??(«
WF�Uł l� WM��« Ác¼ t²LE½
W??³??ÝU??M?0 n?Ýu?¹ f?¹b?I?�«

‰« U?¼bOŽ±¥∞l?� ÊËU?F²�UÐË 
ÀU??×??Ðú?� w?M?Þu?�« f?K?:«
Ê«u?M?F?Ð ¨ÊU?M?³?� w?� W?O?LKF�«

 ‚U�¬ò≤∞≤∞w?L?K?F�« ÂbI²�« ∫
w??� p??�–Ë ¨åw??łu??�u?M?J?²?�«Ë
Âd?Š ≠ d?ÞU?š u?Ð√ —U?O?Ð WŽU�
W?F?�U?ł ≠ W?O?½U?�?½ù« Âu?KF�«

ÆnÝu¹ f¹bI�«
d?¹“Ë ÂU?²?)« q?H?Š d?CŠ

W??�U??F??�« W??³?²?J?*« X?I?K?Þ√ U???�U???I???ŁË  U???Ý«—œ e???�d??�Ë
w????� W????O????M???O???ðö???�«U???�d???O???�√
≠ ”b????I????�« ÕËd???�«W???F???�U???ł
k?H?(«ò ŸËd?A?� p?O?K?�J�«
w??�??¹—U??²??�« À—ö??� w??L?�d?�«
W?O?½U?M?³?K�« …d−NK� w�UI¦�«Ë

ÆåWOMOðö�« U�dO�√ w�
l????O????�u???²???Ð ŸËd???A???*« √b???Ð
l?� ÊËU?F?ð W?O?�U?Hð« WF�U'«
w?� åd?¼U?{ Èu?M?O?½ W�ÝR�ò
©5??²?M?ł—ô«® ”d?¹√ f?M?¹u?Ð
U??O??�??O?�√ U?N?²?�?O?zd?Ð W?K?¦?2
W??M??L??�— v??�« ·b??N??ð ¨d?¼U?{
W?O?½U?M?³?K?�«  U?�ÝR*« nOý—√
W??????�U?????)«  U?????Žu?????L?????:«Ë
—u?B?�«Ë n?×?B�«Ë  ö:«Ë
¨W??O??Ðd??F??�« W??G??K?�U?Ð …—œU?B?�«
W??O??�U??G??ðd??³??�«Ë W??O??½U??³?Ýù«Ë
s?????¹d????łU????N????*U????Ð W????�U????)«
v?�≈ «u?K�Ë s¹c�« 5O½UM³K�«
Êd?I?�« c?M?� WOMOðö�« U�dO�√
v?�≈ —U?B?O?ÝË Æd?A?Ž l?ÝU²�«
w??� W??O??L??�d?�« a?�?M?�« l?{Ë
W??�U??)«  U??½U??O??³??�« …b??ŽU??�ŸËdA*« ‚öÞ« w� Êu�—UA�

¡UIK�« w� ÊuŁb×²�

‘U�œË w−¹dŽ l� ÊËezUH�«
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Représentant le Premier mi-
nistre Tammam Salam, le mi-
nistre de l’Environnement, Mo-
hammad Machnouk, a annoncé 
hier que le Liban est en voie 
d’adopter une stratégie natio-
nale de développement durable.

M. Machnouk a tenu ces 
propos lors de l’ouverture de la 
21e conférence internationale 
scientifique annuelle Horizons 
2020 organisée conjointement 
par l’Association libanaise 
pour l’avancement des sciences 
(LAAS) et l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (USJ), en 
collaboration avec le Conseil 
national de la recherche scien-
tifique (CNRS). Ayant pour 
thème «  Les avancées scienti-
fiques et technologiques  », elle 
se tient au campus des sciences 
médicales et humaines de l’USJ 
qui célèbre cette année son 140e 
anniversaire.

« Assurer un capital humain 
spécialisé dans les sciences et la 
technologie ainsi qu’une main-
d’œuvre ayant un niveau inter-
national figure parmi les nom-
breux points de cette stratégie 
nationale de développement 
durable », a dit M. Machnouk. 

La conférence scientifique 
internationale du LAAS est un 
forum pour les chercheurs, leur 
permettant de présenter et de 
discuter les résultats de leurs tra-
vaux de recherche dans les diffé-
rents domaines de la science et 
de l’éducation.

Étaient notamment présents 
à la conférence le ministre de 
l’Économie et du Commerce, 
Alain Hakim, l’ambassadrice de 
l’Union européenne à Beyrouth, 
Angelina Eichhorst, et le père 
Michel Scheuer, vice-recteur de 
l’USJ, représentant le recteur, le 
père Salim Daccache.

Le Liban en passe d’adopter 
une stratégie nationale de 
développement durable
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