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إنشاء مركز محاضرات يف حرم
العلوم والتكنولوجيا يف القديس يوسف
أع �ل��ن رئ �ي��س ج��ام�ع��ة ال�ق� ّ�دي��س
ي� ��وس� ��ف األب س� �ل �ي ��م دك � ��اش
ال� � �ي� � �س � ��وع � ��ي ف � � ��ي ب � � � �ي � � ��ان ،أن
"ال� �ج ��ام� �ع ��ة َع� �ك� �ف ��ت م �ن��ذ م��دة
على درس إم�ك��ان إن�ش��اء "مركز
ل� �ل� �م� �ح ��اض ��رات" ف� ��ي إط � � َ
�ارح � � َ�رم
ال� ُ�ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي م��ار
روك��ز – ال��دك��وان��ة" .وأش ��ار إلى
أن "ال�م�ش��روع ي�ق��وم على إنشاء
ق��اع �ت �ي��ن وت��واب �ع �ه �م��ا ب�م�س��اح��ة
أل��ف متر م� ّ�رب��ع ،وسيشيد البناء
ال�ج��دي��د ع�ل��ى م �ق� ُ�رب� ٍ�ة م��ن مسرح
ج��ان دوك��روي��ه يتسع لسبعمئة
شخص ،ليشكل معه ما مجموعه
ثالثة آالف متر ّ
مربع".
ول � � �ف� � ��ت ال � � �ب � � �ي� � ��ان إل� � � � ��ى أن � ��ه
"ان �س �ج� ً�ام��ا م ��ع س �ي��اس��ة ج��ام�ع��ة
ال� �ق � ّ�دي ��س ي ��وس ��ف ب��االع �ت �م��اد
ع �ل��ى م�ت�خ��رج�ي�ه��ا وأص��دق��ائ �ه��ا،
زار رئ� �ي ��س ج ��ام� �ع ��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف األب سليم دك��اش في
ُدب��ي المهندس م��ارون سمعان
رئ � �ي� ��س "م� ��ؤس � �س� ��ة س� �م� �ع ��ان"
ورئ� � �ي � ��س "ال� � � �ك � � ��ازار ك ��اب �ي �ت ��ال

ل�ي�م�ي�ت��د" ،م�ق�ت� ً
�رح��ا ع�ل�ي��ه رع��اي��ة
هذا المشروع.
وق ��ال ال�ب�ي��ان أي�ض��ًا أن��ه "منذ
م� � ��دة وج � �ي� ��زة ق� � ��ام ال �م �ه �ن��دس
س� �م� �ع ��ان س� �م� �ع ��ان ال� �م� �س ��ؤول
ال �م��ال� ّ�ي ع��ن "م��ؤس�س��ة س�م�ع��ان"
ب��زي��ارة رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة وأب�ل�غ��ه
َ
قرار المؤسسة رصد مبلغ مليون
دوالر أم�ي��رك��ي ،م��ا يغطي الجزء
األك � �ب� ��ر م� ��ن ك �ل �ف��ة ال� �م� �ش ��روع.
ُوي��ذك��ر أن ال�م�ه�ن��دس سمعان
س � �م � �ع� ��ان ه� � ��و م � �ت � �خ� ��رج م �ع �ه��د
الهندسة العالي في بيروت في
ج��ام�ع��ة ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف دفعة
العام ."1975
وشدد البيان على أن "رئيس
جامعة ّ
القديس يوسف وجميع
أفرادها تقدموا بالشكر الجزيل
ّ
الخاص
لعائلة سمعان اللتزامها
وال �م �ه� ّ�م خ��دم��ة ه ��ذه ال �ج��ام �ع��ة.
�ان ت � �ق� � ّ�رر م�ن��ذ
وك� � �ب � ��ادرة ام � �ت � �ن � ٍ
اآلن أن ي�ح�م��ل ال�م��رك��ز ال�ج��دي��د
االس� ��م ال� ��ذي ت �خ �ت��اره م� ّ
�ؤس �س��ة
سمعان".

