
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

10
4044العدد    2016- 04-23 السبت 

ّ

السفارة السويسرية تنظم مؤتمر االبتكارات في التكنولوجيا

صدى البلد  

 ، ية لسويسر ا ة  ر لسفا ا نظمت 
بالتعاون مع ”Berytech“ وجامعة 
القديس يوسف، وفي اطار ”يوم 
االبتكارات السويسرية“، مؤتمر 
التكنولوجيا  ــي  االبـــتـــكـــارات ف
النظيفة“ بعنوان ”التعاون بين 
القطاعين العام والــخــاص كــأداة 
توصل إلى التكنولوجيات المبتكرة 
والصديقة للبيئة، في كلية الرياضة 

واالبتكار في الجامعة - طريق الشام، 
في حضور مسؤولين في الجامعة 
ــال اعمال وممثلي  والسفارة ورج
معاهد سويسرية للعلوم التطبيقية 
شــركــة سويسرية سجلت   ١٢ و
ابتكارات في مجال التكنولوجيا 

النظيفة.

تنافسية وابتكار
في  لسويسري  ا لسفير  ا ــد  ك أ
ــاراس أن ”بــالده  بيروت فرنسوا ب
تــصــدرت للسنة الــســادســة على 
ــرات العالمية  ــؤش ــم ــي ال ــتــوال ال
للتنافسية واالبتكار، وذلك ألسباب 
السياسي  ر  تتمثل في االستقرا
ــادة الــقــانــون والسياسات  ــي وس
م  لنظا ا و لية  ا لليبر ا دية  االقتصا
لتعليمي والمجتمع السويسري  ا

تصدرت سويسرا للسنة 

السادسة على التوالي 

المؤشرات العالمية 

للتنافسية واالبتكار

المستند إلى المعرفة باالضافة الى 
البرغماتية والتركيز على المنتجات 
بقيمة  تتمتع  لتي  ا يع  ر لمشا ا و

مضافة وغيرها“.

تنّوع وتمّيز
ــاد  ــص ــت ولــفــت الــــى ان ”االق
السويسري يتسم بتنوعه وتميزه 
لسويسرية  ا ليد  لتقا ا بمزيج من 
وقدرته على إعادة اختراع نفسه“، 
 “Watt d’Or” شارحا أنَّ جائزة
٢٠٠٧، وهي  تأسست في العام 
لي  ا لفيدر ا لمكتب  ا من  ممنوحة 
السويسري للطاقة تقديرا للمشاريع 
التي تعود بالمنفعة على المجتمع“، 
تا  ز فا للتين  ا لشركتين  ا ومقدما 
بالجائزة، وهما Glass٢Energy و

.“Green Cube
ــيــس  مـــن جــهــتــه، شــــرح رئ
Berytech ومديرها العام مارون 
شماس تجربة ”Berytech“ في 
مجال التكنولوجيا النظيفة، معتبرا 
أن هذه التكنولوجيا ”ليست خيارا 
ــة وطــريــقــة عيش  ــوي ــل هــي أول ب
يفترض تعميمها على المستويين 

نَّ  أ لمي، خصوصا  لعا ا و لمحلي  ا
اإلمكانات التي تحتضنها هائلة“.

طاقة متجددة
أما وزير التربية والبحوث واالبتكار 
السويسري مورو دل أمبروغيو فلفت 
إلى أنَّ ”جائزة ”Watt d’Or“ هي 
”تقليد قديم في سويسرا، إذ نظمت 
الحكومة السويسرية الفيدرالية 
في العام ٢٠٠٩ مؤتمرا عن كفاية 
الموارد، الموارد المتجددة، معالجة 
النفايات وغيرها من المواضيع، 
 ٢٠١١ قبل أن تنشر فــي الــعــام 
استراتيجيتها المعتمدة لكفاية 
الموارد والطاقة المتجددة، وتاليا 
اتخاذ مجلس النواب قرار الخروج 
٦ أشهر  من الطاقة النووية بعد 

على ذلك“.
وكانت كلمات للرئيس التنفيذي 
لـCSEM ماريو الخوري وممثل شركة 
Glass٢Energy“ ستيفان مولير 
 “Green Cube” وممثل شركة

دانييل ستيغر. 
ــم عـــرض فــيــديــو لــعــراب  ــم ت ث

المشروع بيرتراند بيكار.

لقطة جامعة من المعرض يتوسطها باراس     
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