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الوزير أبي خليل، النائبة السابقة معّوض، النائب ديب ود. دّكاش يتوّسطون عددًا من املشاركني في االفتتاح

ـــقـــّديـــس يـــوســـف فـــي حــــرم العلوم  ــتــتــحــت جــامــعــة ال اف
والتكنولوجيا، مار روكز، مركزا جديدا للمحاضرات بالتعاون 
مــع مــؤّســســة ســمــعــان، حــمــل اســـم »مــركــز مــحــاضــرات مارون 
ســمــعــان«، برعاية وحــضــور وزيــر الطاقة واملــيــاه ســيــزار أبي 
خليل، النائب حكمت ديب، النائب السابقة نائلة معوض، رئيس 
اجلامعة البروفسور سليم دّكاش اليسوعي، سمعان سمعان من 
مؤّسسة سمعان، عميد كلّية الهندسة البروفسور فادي جعارة، 
ونـــواب رئيس اجلامعة والــعــمــداء وطـــّاب وقــدامــى اجلامعة 

وحشد من اصدقائها.
بعد عــرض فيلم وئاثقي عن الــراحــل مــارون سمعان، ألقى 
ــادي جــعــارة كلمة اعتبر فيها أن املــركــز اجلديد  البروفسور ف
»يشكل مساحة جميلة للقاء وأيضا مكاًنا مرموًقا لنقل املعرفة«. 

ــاش أّن »تشييد هــذا املركز أتى  ورأى البروفسور سليم دّك
نتيجة حاجة أكيدة كان يعّبر عنها املسؤولون عن الكلّية ومنهم 
العميد فادي جعاره والعميد األسبق نائب الرئيس وجدي جنم 
الذي ُيشكر على متابعته أعمال البناء، وهم كانوا يسألون عن 
قاعة متوّسطة احلجم، غير مسرح جان دوكرييه، من شأنها أن 
تستقبل بعض احملــاضــرات والــنــدوات وحتى بعض الدروس 

الــتــي ليست بــحــاجــة إلـــى الــقــاعــات الــكــبــرى. وهـــا هــو احُللم 
واملــشــروع قد حتــّوال إلــى واقــع ملموس«. أمــا سمعان سمعان 
فاعتبر في كلمة ألقاها أن وجــوده في اجلامعة يجسد اإلرادة 

»باملضي قدًما في تطوير املؤسسات األكادميّية«. 
واعتبر الوزير سيزار أبي خليل أنه »مع التطور التكنولوجي 
لعصرنا الــذي أصبح حجر الــزاويــة للتقدم والتنمية، تصبح 
املــســاحــات املــتــعــددة اإلســتــعــمــاالت، كهذا املــركــز الــذي يفتتح، 
ــاه تــضــع نفسها بتصرف  ــي ضـــرورّيـــة. إن وزارة الــطــاقــة وامل
جامعة القّديس يوسف إلستكمال التعاون على مختلف الصعد 
وخصوًصا بن كلّية 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. 
البترولّية،  النشاطات  املوافقة عليهما وأطلقت  في حال متت 
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 اإلفــتــتــاح بــشــرب نخب 

املناسبة.
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