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�فتتاح مركز حما�شر�ت
مارون �شمعان يف «�لي�ش�عية»

يتوسطون عدد ًا من املشاركني في االفتتاح
الوزير أبي خليل ،النائبة السابقة مع ّوض ،النائب ديب ود .د ّكاش
ّ
اف ـت ـت ـحــت جــام ـعــة الـ ـقـ ـ ّدي ــس ي ــوس ــف ف ــي حـ ــرم العلوم
والتكنولوجيا ،مار روكز ،مركزا جديدا للمحاضرات بالتعاون
ـؤسـســة سـمـعــان ،حـمــل اســم «مــركــز م ـحــاضــرات مارون
مــع مـ ّ
سـمـعــان» ،برعاية وحـضــور وزيــر الطاقة وامل ـيــاه سـيــزار أبي
خليل ،النائب حكمت ديب ،النائب السابقة نائلة معوض ،رئيس
اجلامعة البروفسور سليم د ّكاش اليسوعي ،سمعان سمعان من
مؤسسة سمعان ،عميد كل ّية الهندسة البروفسور فادي جعارة،
ّ
ون ــواب رئيس اجلامعة والـعـمــداء وط ـ ّـاب وقــدامــى اجلامعة
وحشد من اصدقائها.
بعد عــرض فيلم وئاثقي عن الــراحــل مــارون سمعان ،ألقى
البروفسور فــادي جـعــارة كلمة اعتبر فيها أن املــركــز اجلديد
«يشكل مساحة جميلة للقاء وأيضا مكا ًنا مرمو ًقا لنقل املعرفة».
ورأى البروفسور سليم د ّكــاش أنّ «تشييد هــذا املركز أتى
نتيجة حاجة أكيدة كان يع ّبر عنها املسؤولون عن الكل ّية ومنهم
العميد فادي جعاره والعميد األسبق نائب الرئيس وجدي جنم
الذي ُيشكر على متابعته أعمال البناء ،وهم كانوا يسألون عن
متوسطة احلجم ،غير مسرح جان دوكرييه ،من شأنها أن
قاعة
ّ
تستقبل بعض احملــاضــرات والـنــدوات وحتى بعض الدروس

ال ـتــي ليست بـحــاجــة إلــى ال ـقــاعــات ال ـك ـبــرى .وهــا هــو ُ
احللم
واملـشــروع قد حتـ ّـوال إلــى واقــع ملموس» .أمــا سمعان سمعان
فاعتبر في كلمة ألقاها أن وجــوده في اجلامعة يجسد اإلرادة
قدما في تطوير املؤسسات األكادمي ّية».
«باملضي ً
واعتبر الوزير سيزار أبي خليل أنه «مع التطور التكنولوجي
لعصرنا الــذي أصبح حجر الــزاويــة للتقدم والتنمية ،تصبح
املـســاحــات املـتـعــددة اإلسـتـعـمــاالت ،كهذا املــركــز الــذي يفتتح،
ض ــرور ّي ــة .إن وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه تـضــع نفسها بتصرف
جامعة الق ّديس يوسف إلستكمال التعاون على مختلف الصعد
وخصوصا بن كل ّية الهندسة في اجلامعة وهيئة إدارة قطاع
ً
البترول .في هذا اإلطار ال يسعني إال أن أذكر أن الدورة األولى
من تراخيص التنقيب عن النفط قد أفضت إلى عرضن مهمن.
في حال متت املوافقة عليهما وأطلقت النشاطات البترول ّية،
سيشكل هذا القطاع احملــرك لإلقتصاد اللبناني ويخلق أالف
فرص العمل».
بعد إزاحة الستارة عن اللوحة التي حتمل إسم املركز ،جال
احلــاضــرون فــي أرجــائــه واختتم حفل اإلفـتـتــاح بـشــرب نخب
املناسبة.

