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 ،األعّزاء ها األصدقاءأيّ 

يس جامعة القدّ و  - "رينو" ةمؤّسسة بينوالشراكة  باسم جامعة القّديس يوسف ،أن أرّحب بكمالفخر، ب خالجني شعورٌ ال بل ييسّرني، 

 "كرسي رينو" كبيرةرعاية الذي نّظمه وأعّده ب" ، المرورّيةة في مجال السالمة جاهات الحاليّ االتّ حول " المؤتمر الدوليّ ، في هذا يوسف

أّن مزايا تنظيم هذا د من أنا متأكّ  .الجامعيّ  د رمزي سالمة الحائز على رئاسة هذا الكرسيّ ستاذ السيّ األ بشخص المرورّيةإلدارة السالمة 

مة شعار منظّ  تقول بحسبالتي و الجامعّي  والكرسيّ  المرورّيةّدم الماستر في السالمة ا التي تقجد�  ةمن هذه الكلمة المهمّ  نبعالمؤتمر ت

طرق ليست السالمة على العدم "  أنّ  مؤّسسة "رينو"موقع  ا مقّدًرا" ويضيفمرً الطريق ليس أالسير على ة : "حادث ة العالميّ الصحّ 

من اآلن وصاعًدا بلوغه من هدف يجب إّن اكتساب المعرفة والمهارات هو وبالتالي  ."وأفريقياط البحر األبيض المتوسّ  بلدان في مقّدرة

"إدارة السالمة  في الماسترُوِضع  الناس على الطرق. في هذا السياق إلنقاذ حياة وتطوير خطط عمل ووسائل مخّصصةأجل وضع 

كافية من أجل الموارد الفي استثمار  يس يوسف، من دون ترّددجامعة القدّ و  "رينو" مؤّسسةة لة قويّ ساهممع معامين  " منذالمرورّية

 .المرورّيةسياسة السالمة ل ّيةقيادو  إعطاء قّوة دفعّيةالقادرين على  يناإلقليميّ و  ينالوطنيّ  لمدراءلو  األفضل ها أداة تنشئة للكادراتجعل

 

 ،األعّزاءها األصدقاء أيّ 

أعلى سلطة في  ة ميشال سليمان، داللة على أنّ امة رئيس الجمهوريّ رفيع المستوى تحت رعاية فخ ا كهذامؤتمرً لنا أن نرى  إّنه لفرح

 د كارلوس غصنالسيّ يكون أن لنا فرح إّنه ل .العمل بهاأّنه يجب الشروع في  ها باعتبارة التي تستحقّ هذه المسألة األهميّ عير بلدنا تُ 

 المرورّيةمسألة السالمة  نّ أل "رينو"ة مؤّسس ةكلير مارتين رئيس ًال بالسّيدةمثّ م ،لشركة رينو نيسان والمدير العامّ الرئيس وهو ، معنا

 ، ولكنيس يوسفجامعة القدّ  مع "رينو" ةالتي اقترحتها مؤّسس التنشئة الوحيدة ليس فالماستر، ها أيًضا قضّيةولكنّ  هاجًساليست فقط 

هذا المؤتمر في ا هنا جميعً  أيًضا أن نلقاكمفرح بال نشعرفي فرنسا وجميع أنحاء العالم. و  للشباب برامج تنشئة أخرىاقُتِرَحت أيًضا 

 هذا ألن للمستقبل، خطط وتنفيذ العيش في نستمرّ  ناأنّ جّيًدا  ونتدرك. بلدنا هواجهي يالذ المستقرّ  غيراألمني على الرغم من الوضع 

 الغد سيكون أفضل بكثير األمل بأنّ  هذا هو لبنان. شّتى يواجهها تهديدات من الرغم على والبناء قالتفوّ  في ةوطنيّ  رغبة لبنان، هو

 .أفكارناو أفعالنا بيوم ال نهّيئ لهو 

 الماستر في السالمة المرورّيةو  كرسّي مؤّسسة "رينو" الذي يستند علىقد هذا المؤتمر عجامعة القّديس يوسف، نا في يلإبالنسبة وهكذا، 

MANSER  حلّ و  خدمة المجتمع تستدعينا ناشطين حيثا دائمً  سنكونو  ونشطان ناة على أنّ دالله ألنّ لنا واعتزاز  فخر وضوعمهو 

 أودّ  ،السبب هذالفي مكان ما. إن لم يكونوا ذا فائدة للمجتمع ة المشاريع األكاديميّ و  نشئةالعلم والبحث والت ما قيمةة. جتماعيّ المشاكل اإل

ة وٕاقليميّ  ةة وطنيّ باعتبارها قضيّ  المرورّيةل في إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز السالمة ي المتمثّ : التحدّ  اا ووعدً يً أن أرى في هذا المؤتمر تحدّ 



مة و متقدّ  كوادرليصبحوا  التنشئةاغبين في ب الجدد الر وتوظيف الطالّ  ماسترة لتوسيع صفوف الالعمل بطريقة أكثر ديناميكيّ استمرار و 

ا طريق ستكون أكثر أمانً بأن الألمل ل شهدواأن يو  المستشري في الماضي والحاضر وهو اليأسداء العصر د لمواجهة جيّ  حة بشكلٍ مسلّ 

 .معنّيينال الفاعليناالعتماد على تعاون جميع ب، نباهةو 

هذا قول ن. على الطريق حادث سير بالنار أو غرًقا أو في حرًقا يلقى اإلنسان حتفه حين بشعٌ لموت ا نّ إ ةل اللبنانيّ امثاألأحد يقول 

وبلد ال يزال  تعّرض لحادث سير وخسر مستقبلهمفجوعة وشخٍص  ل تخفيف معاناة أمّ أج مننا الكثير للقيام به ه ال يزال أمامنّ لنؤّكد أ

 ! فيه صالحينمواطنين ف شبابه و ينز  عاني مني

 اثمارً  ويحملالنجاح بأن يتكّلل  المرورّية بالسالمة المعنّيينجميع  دعا إليهذي الو المتعّددة صات التخصّ  ذات مؤتمركم الدوليّ ل أتمّنى

يع جم كذلك إلىد غصن و السيّ ٕالى و الجمهورّية م بالشكر إلى رئيس أتقدّ ، باسمكمن من القاموس ! ااألم عدم قصىليُ  ومخّططات جّيدة

 .من القريب والبعيد حاضرين اآلتينوالم هنا الحاضرينين رسميّ الأنتم ا ا لكم جميعً . شكرً يس يوسفجامعة القدّ أصدقاء الماجستير و 

 

 ! ة "رينو"لتحيا مؤّسس

 وليحيا لبنان !لتحيا جامعة القّديس يوسف 


