كلمة األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس جامعة بريوت العربية
يف حفل توقيع مذكرة تفاهم بني رائسة جملس الوزراء – هيئة إدارة الكوارث
واجلامعة يف اجملال التقين ،العملي وتبادل اخلربات
االثنني
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دولة الرئيس سعد احلريري رئيس جملس الوزراء
أصحاب املعايل والسعادة
أيها احلضور الكرمي
يسرين أن ألتقي بكم اليوم يف هذا الصرح العريق شاكراً لكم حضوركم لنشهد معاً على توقيع مذكرة
التفاهم بني اجلامعة ورائسة جملس الوزراء – هيئة إدارة الكوارث ،ليشكل هذا التوقيع نقطة مضيئة على
مسار من التعاون املستمر والشراكة الدائمة بني اجلامعة واهليئات الرمسية مبا خيدم اجملتمع اللبناين ،بفضل
تضافر املنظومة العلمية البحثية للجامعة مع اجلهود احلكيمة ألصحاب القرار.
أيها احلضور الكرمي،
التزمت اجلامعة قيم الشراكة الفاعلة بني مؤسسات التعليم العايل واملؤسسات الرمسية واجملتمعية ،وهي
يف هذا السبيل تعزز تفاعلها مع البلدايت السيما التعاون مع بلدية بريوت ،حيث تضع كلية العمارة
خمططاً للتطوير احلضري ملنطقة الطريق اجلديدة – الكوال.
أما على الصعيد الدويل فقد انضمت اجلامعة إىل  clusterاخلاص بـ

Sustainable Development Goals

) (SDGحول أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة املشكلة من االحتاد الدويل للجامعات  IAUواليت
تضم أعضاء من ستة عشر دولة على مستوى العامل ،حيث تبنت اجلامعة اهلدف التاسع  SDG9اخلاص
بـ

.Industry, Innovation and Infrastructure

أيها احلضور الكرمي،
إن التنسيق والتعاون وتبادل اخلربات واملعارف مع إدارة الكوارث سوف يسهم يف زايدة فعالية النشاط،
وتعزيز اجلهود الراميــة إىل دعم التنميــة املعرفيــة ،وزايدة اخلربات التقنيــة ،وترس ـ ـ ـ ـ ـ ــي قيم التميز اللبنــاين،
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيما يف جماالت املواكبة األكادميية والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والزايرات واال تبارات املرتبطة أبمان اجملتمع،
كاملخاطر الناجتة عن الكوارث الطبيعية ،على س ــبيل املثال الزالزل  -الفيض ــا ت  -إهنيارات الرتبة
 التلوث الناتج من تسـ ـ ـ ـ ــرب الكيماوايت ومواد الطاقة ،فإننا نؤكد العزم على تفعيل هذه الش ـ ـ ـ ـ ـراكةالوطنية.
وأ رياً وليس آ راً فإن اجلامعة تؤكد استعدادها الدائم لوضع كافة مكنو هتا العلمية والبشرية يف دمة
احلكومة اللبنانية ،آمالً أن تكون هذه االتفاقية نقطة انطالق اىل مزيد من فرص التعاون املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ملا
فيه ري اجملتمع .وأتوجه إىل دولة رئيس جملس الوزراء ،السيد سعد احلريري ،واىل احلضور الكرمي أبمسى
آايت الش ـ ــكر واالمتنان ،راجياً هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم يف أتدية الرس ـ ــالة الس ـ ــامية املبنية على القيم
اليت نؤمن هبا معاً.
والسالم عليكم

