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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15898العدد    2020- 09-09األربعاء 

لقاء يف »الي�شوعية« عن التقنية 

امل�شتخدمة يف الإنقاذ
)كلية  ب��ي��روت  ف��ي  للهندسة  العالي  املعهد  إستضاف 
الهندسة( في جامعة القديس يوسف »اليسوعية«، في إطار 
التعاون مع اجليش في عملية مسح األض��رار الناجتة من 
واخلبير  املهندس  آب،   4 في  املدمر  بيروت  مرفأ  انفجار 
الفرنسي -السويسري إميانويل دوران الذي قدم عرضا 
آللة مسح متطورة تعمل بتقنية الايزر مت استخدامها في 
عملية التفتيش عن أحياء في مبنى مار مخايل حيث شارك 
دوران مع فريق تألف من 16 طالبا متطوعا من الكلية، في 
حضور رئيس غرفة طوارئ بيروت املتقدمة العميد الركن 
سليم  البروفسور  األب  اجلامعة  رئيس  احل��وي��ك،  سامي 
على  العسكرية  امل��ؤس��س��ة  شكر  ال���ذي  اليسوعي  دك���اش 
»التضحيات واجلهود اإلنقاذية املبذولة«، معتبرا أن »هناك 
إل��ى جانب  أم��ا ألن التضامن موجود بتكاتفنا ووقوفنا 

بعضنا البعض«.
متكاما شمل  دوران عرضا  إميانويل  املهندس  وق��دم 
خلفيته العلمية والعملية، ويعمل على آلة املسح الثاثية 
الضوء،  وكثافة  واحل���رارة  املسافات  تقيس  التي  األبعاد 

وباألشعة  األبعاد  ثاثية  وتأخذ ص��ورا  احلركة،  وترصد 
ما حتت احل��م��راء وتعمل وف��ق برامج حاسوبية خاصة، 
ودوران متخصص أيضا في تشييد اإله��راءات بحيث قدم 

عرضا »للتقنيات احلديثة املعتمدة اليوم في بنائها.
 3D Laser وش��رح دوران »طريقة استخدام هذه اآلل��ة
Scanner وخصوصا في مبنى مار مخايل«، وعرض صورا 
من داخل املبنى و«خصوصا ان هذا اجلهاز ميكن من القيام 
مبسح كامل املبنى من دون الدخول إليه، او تعريض أي 
عامل إنقاذ أو مهندس للخطر، إذ ميكن أخذ كل القياسات 

من خال الصور وبرامج الكومبيوتر«.
لقصر ومتحف سرسق وغيرهما من  وع��رض ص��ورا 
امل��ب��ان��ي األث��ري��ة امل��ه��ددة ف��ي ب��ي��روت، وأع��ط��ى م��ث��اال على 
»فاعلية اجلهاز بحيث استخدم في ترميم سقف كاتدرائية 
ن��وت��ردام في باريس بعد تعرضها للحريق«. وحت��دث عن 
»الفوائد التي يجنيها الطاب من التدرب على هذا اجلهاز، 
واإلف��ادة في االس��راع عمليات املسح وخصوصا للمباني 
األثرية وإمكان نشر الوثائق الدقيقة حول وضع كل مبنى«. 
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