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اأبي خليل: اإطالق الأن�ضطة البرتولية 

�ضيحّرك القت�ضاد الوطني

اأكد وزير الطاقة واملياه �ضيزار اأبي خليل، اأن »الدورة الأوىل 

اإىل عر�ضني  اأف�����ض��ت  ق��د  ال��ن��ف��ط  التنقيب ع��ن  ت��راخ��ي�����س  م��ن 

مهمني، ويف حال متت املوافقة عليهما واأطلقت الن�ضاطات 

اللبناين  لالقت�ضاد  املحرك  القطاع  هذا  �ضُي�ضكل  البرتولية، 

ويخلق الف فر�س العمل«.

رعى اأبي خليل يف جامعة القدي�س يو�ضف يف حرم العلوم 

للمحا�ضرات  جديد  مركز  افتتاح  روك��ز،  مار  والتكنولوجيا، 

بالتعاون مع موؤ�ض�ضة �ضمعان، حمل ا�ضم »مركز حما�ضرات 

م���ارون ���ض��م��ع��ان«، ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ���ض��ي��زار اأب��ي 

الربوف�ضور �ضليم  خليل وح�ضوره، وح�ضور رئي�س اجلامعة 

�ضمعان  موؤ�ض�ضة  م��ن  �ضمعان  و�ضمعان  الي�ضوعي  دك��ا���س 

وعميد كلية الهند�ضة الربوف�ضور فادي جعارة ونواب رئي�س 

اجل��ام��ع��ة وال���ع���م���داء وط����الب وق���دام���ى اجل��ام��ع��ة وح�����ض��د من 

اأ�ضدقائها.

األقى  بعد عر�س فيلم وئاثقي عن الراحل مارون �ضمعان، 

الربوف�ضور فادي جعارة كلمة اعترب فيها اأن املركز اجلديد 

لنقل  م��رم��وق��ًا  مكانًا  واأي�����ض��ًا  للقاء  جميلة  م�ضاحة  »ي�ضكل 

املركز  اإن�ضاء  يف  �ضاهم  م��ن  ك��ل  �ضكر  اأن  وبعد  امل��ع��رف��ة«. 

اأن هذا »اللقاء هو حتية احرتام ملارون �ضمعان الذي  اعترب 

للبنان  وحمبته  وروؤيويته  و�ضجاعته  مثابرته  عرب  ا�ضتطاع 

والعلمي  املهني  التفوق  من  مميزة  مرتبة  يبلغ  اأن  و�ضبابه 

والرتبوي. وكان انفتاحه على الآخرين وا�ضتقامته ومهنيته 

العالية قد جلبوا له حمبة اجلميع«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ذك����ر ال���ربوف�������ض���ور دك���ا����س يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا 

م�ضاريع  اإىل  ترجمت  والتي  �ضمعان  امل��رح��وم  مع  بلقاءاته 

عدة منها تقدمي هبة لإن�ضاء املركز ورئا�ضة �ضمعان للهيئة 

الإدارية لفرع اجلامعة يف دبي. اأما �ضمعان فاعترب يف كلمة 

الإرادة »بامل�ضي قدمًا  اأن وجوده يف اجلامعة يج�ضد  األقاها 

يف تطوير املوؤ�ض�ضات الأكادميية«.

اإن�ضاء  يف  م�ضاهمتها  �ضمعان  ملوؤ�ض�ضة  خليل  اأبي  و�ضكر 

امل��رك��ز ال���ذي �ضيخلد ا���ض��م م����ارون ���ض��م��ع��ان وال��ت��زام��ه دع��م 

املوؤ�ض�ضات الأكادميية، لفتًا اإىل اأنه »مع التطور التكنولوجي 

ت�ضبح  والتنمية،  للتقدم  الزاوية  حجر  اأ�ضبح  الذي  لع�ضرنا 

يفتتح  ال��ذي  كاملركز  ال�ضتعمالت،  امل��ت��ع��ددة  امل�ضاحات 

اليوم، �ضرورية«. وقال »اإن وزارة الطاقة واملياه ت�ضع نف�ضها 

على  التعاون  ل�ضتكمال  يو�ضف  القدي�س  جامعة  بت�ضرف 

خمتلف ال�ضعد وخ�ضو�ضًا بني كلية الهند�ضة يف اجلامعة 

اأن  ال  ي�ضعني  ل  الإط���ار  ه��ذا  يف  ال��ب��رتول.  قطاع  اإدارة  وهيئة 

قد  النفط  عن  التنقيب  تراخي�س  من  الأوىل  ال���دورة  اأن  اأذك��ر 

عليهما  املوافقة  متت  حال  يف  مهمني.  عر�ضني  اإىل  اأف�ضت 

واأطلقت الن�ضاطات البرتولية، �ضُي�ضكل هذا القطاع املحرك 

لالإقت�ضاد اللبناين ويخلق الف فر�س العمل«.
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