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ركات النفط با�سيل: العقود املوقعة مع �

غيل 80% لبنانيني تفر�ض عليها ت�
اع��ل��ن وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه في 
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف االع���م���ال جبران 
باسيل ان النهوض بقطاع الطاقة في 
لبنان ال ميكن ان يتم اال بوجود  ثروة 
بشرية، بإمكانها أن تديره، وحتسن 
إدارت���ه، وت��ق��دم مستوى م��ن اإلدارة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ش��ع��ب��ه ول��ي��س على 
مستوى دول��ت��ه، خصوصا أن��ن��ا قد 
وقعنا العقود التي مت جتهيزها وهي 
توجب على الشركات أن يكون 80 في 

. املئة من اليد العاملة من اللبناني
ق   �ال اط �ام ب��اس��ي��ل ج���اء خ� ك�
إختصاص  يوسف  القديس  جامعة 
املاستر في إستكشاف وإنتاج إدارة 
البترول والغاز في كلية الهندسة في 
حضور  ف��ي  اجلامعة،  مجلس  قاعة 
وأعضاء  اجلامعة  وأس��ات��ذة  عمداء 
مذة  وت البترول  قطاع  إدارة  هيئة 

املاستر.
�ال احل���ف���ل: ال  وق�����ال ب��اس��ي��ل خ��
ميكننا النهوض بهذا القطاع كون ما 
مييز لبنان في هذا القطاع ليس فقط 
وج��ود الثروة النفطية، إمن��ا وجود 
ال���ث���روة ال��ب��ش��ري��ة، ال��ت��ي بإمكانها 
أن ت��دي��ره، وحت��س��ن إدارت����ه، وتقدم 
م��س��ت��وى م��ن اإلدارة ع��ل��ى مستوى 
دولته،  مستوى  على  وليس  شعبه 
خ��ص��وص��ا أن��ن��ا ق��د وق��ع��ن��ا العقود 
التي مت جتهيزها وهي توجب على 
الشركات أن يكون 80 باملئة من اليد 

. العاملة من اللبناني
وأض�����اف: أع��ت��ق��د أن ذل���ك يشكل 
ونحن  جميعا،  أمامنا  كبيرا  حتديا 
الشركات  ألن  ن��ؤي��ده  ب��أن  مطالبون 
س��ت��ل��ت��زم ب��ه ض��م��ن ع��ق��وده��ا، ولكن 
شرط إمكانية لبنان بتأم القدرات 
املستوى  على  فقط  ليس  البشرية 
اجلامعي إمنا على املستوى التقني 

والفني أيضا.
دكاش

اجلامعة  رئ���ي���س  حت�����دث  ث����م 
ال��ب��روف��س��ور األب س��ل��ي��م دك���اش،  

في السنة 1913 أن تواكب عملية 
واستخراجه  ال��ن��ف��ط  اك���ت���ش���اف 
ل��ب��ن��ان ومياهه  ب��اط��ن أرض  م���ن 
ذوي  املهندس  وتخريج  بتأهيل 
الكفاءة العالية جدا القادرين على 
املساهمة في استخراج وتسويق 
عليه  ال��ض��ؤ  وتسليط  لبنان  نفط 
عبر التدرب والتعلم على تقنيات 

االستكشاف واإلنتاج واإلدارة.
جعارة

ث����م ك���ان���ت ك��ل��م��ة ع��م��ي��د كلية 
ف���ي ج��ام��ع��ة القديس  ال��ه��ن��دس��ة 
يوسف الدكتور فادي جعارة الذي 
قال: إن البرنامج اقتضى حتضيره 
س��ن��ت�ن م���ن ال��ع��م��ل ال������دؤوب مع 
وشركة   IFP School ش��رك��ائ��ن��ا 
 Attock DMCC وشركة TOTAL
من أجل: استكشاف أفضل ما ميكن 
ل  تقدميه ف��ي ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ
لبناني  م��ت��خ��ص��ص�ن  أس���ات���ذة 
وأج��ان��ب ذوي خ��ب��رات دول��ي��ة في 
البترول وإنتاج جيل شاب  قطاع 
مرتبات  ال��ى  يرقى  املهندس  من 

متقدمة في تقنيات النفط والغاز.

ف��ق��ال: لقد أردن���ا م��ن خ�ال إنشاء 
هذا املاستر في كلية الهندسة الذي 
ما زالت حتتفل مبئوية تأسيسها 

باسيل خالل املؤمتر الصحافي 


