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سرحان مثل عون في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا
في خدمة ا5رث في شرقي المتوسط

وزير العدل يلقي كلمته خالل المؤتمر 

يوسف  القديس  جامعة  يف  العلوم  كلية  افتتحت 
«العلوم  مؤمتر  امس  للتنمية،  األكادميية  واملجموعة 
والتكنولوجيا يف خدمة اإلرث يف رشق البحر املتوسط»، 
الجمهورية  رئيس  برعاية  خاطر،  ابو  بيار  قاعة  يف 
ويف  رسحان،  ألربت  العدل  بوزير  ممثال  عون  ميشال 

حضور مسؤولني ومهتمني يف حفظ الرتاث.
رئيس  تحدث  والفرنيس،  اللبناين  النشيدين  بعد 
الجامعة الربوفسور سليم دكاش اليسوعي فحذر من 
والحيوانات  البحر  يف  املتمثل  الطبيعي،  تراثنا  «ان 
مهدد  والثقايف،  والفني  التاريخي  واملرياث  والنباتات 
اإلجرامية  اإلرادة  بسبب  متعددة  ألسباب  باالنقراض 

للبرش» (...).
فرانسوا  للتنمية  األكادميية  املجموعة  رئيس  وأعلن 
غينو ان لدى املجموعة «مهمة تتمثل يف حشد املعرفة 
الجمع بني  الواقع  التنمية، والتي تتطلب يف  من أجل 
وكذلك  املختلفة،  والتكنولوجية  العلمية  املهارات 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية»(...).
من جهته، اعترب السفري الفرنيس برونو فوشيه ان «هذا 
ألنه  فارقة،  عالمة  سيكون  بال شك حدث  هو  املؤمتر 
مجال  يف  للتعاون  جديد  منوذج  يف  بالنظر  سيسمح 
سياسية  قضية  الرتاث  حامية  «تعد  وقال:  الرتاث». 

أكرث  واليوم،  السالم.  وبناء  مجتمعاتنا  لتنمية  رئيسية 
من أي وقت مىض، من األهمية مبكان حامية جميع 
عنفا  أكرث  متكررة  لهجامت  يتعرض  الذي  الرتاث 

وتدمريا».
ولفتت السكرترية الدامئة الفخرية لألكادميية الفرنسية 

للعلوم كاترين بريشينياك (...).
الذي يواجه هذا املؤمتر يتمثل  واعتربت ان «التحدي 
مينح  والذي  تطويره  سيتم  الذي  التدريب  تحديد  يف 
الجديدة  املهن  مع  للتعامل  الالزمة  األصول  الشباب 
األمس  تراث  لتعزيز  الطموح  مع  بالرتاث  املتعلقة 

وخلق مهارات الغد بهدف تنمية متناغمة ودامئة».
ثم عرض عميد كلية العلوم يف جامعة القديس يوسف 

ريشار مارون أهداف املؤمتر (...).
والقى الوزير رسحان كلمة رئيس الجمهورية، قال فيها: 
االهتامم  اليوم  يتخطى  كمسؤولني،  واجبنا  «ان   (...)
بالحاجات الراهنة للمواطنني، وتأمني فرص العمل لهم، 
وحامية حقوقهم املادية واملعنوية والصحية، ليصل إىل 
حدود االلتزام بالحفاظ عىل مستقبل اإلنسان واألرض 
التي يعيش عليها، عرب الحفاظ عىل بيئة هذه األرض 
املوجود  والطبيعي  البرشي  واإلرث  األوىل،  بالدرجة 

عليها».
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