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املاسرت يف  طالربأشبال هذا الوقت الستقبال  تكررسون ألنركمأعّبر عن شكري لكم 
ميشال ُشِوير اليسوعير األب مع انئب رئيس اجلامعة  ،السالمة املروريرة يف جامعتنا

وعميد كليرة اهلندسة الدكتور فادي جعارة والسيرد أوليفر فوست مدير مؤسرسة رينو 
ملوهنا وحنملها يف إنقاذ األرواح ضيرة اليت حيوالق ،العامليرة ومدير ماسرت السالمة املروريرة

 على الطرقات.
جئنا يف هذا الصباح لتحيرتكم وأنتم على رأس اجلمهوريرة حتافظون على أبنائها مجيًعا 

هو تقدمي  ،فخامة الرئيس ،ومؤمتنون على حاضرها ومستقبلها، والغرض من زايرتنا لكم
درجة ، ثة عشرالوعددهم ث لسالمة املروريرةالدفعة اجلديدة لكم من متخررجي املاسرت يف ا

هو مثرة تعارف  يف السالمة املروريرة، يف نسخته اخلامسة. وهذا الدبلوم اللبنانر  األستاذيرة 
ممثرلة اليوم بوفد  جتماعيرة،مسؤوليرة اإلة ومؤسرسة رينو الدوليرة للوثيق بني اجلامعة اليسوعير 

ختصاصيرني يف جلامعة خرية األساتذة واإلحيث وضعت ا فوست، أوليفريرأسه السيرد 
مرافقة الطالرب وتدريسهم وأتهيلهم وجلُّ الطالرب هم من املهندسني أو من الذين انلوا 

وضعت مقدراهتا التقنيرة عّب  قدمؤسرسة رينو فالشهادات اجلامعيرة املتقدرمة.أمرا 



املاديرة عّب برانمج منح يغطري اجلزء األكّب من كلفة ومواردها ختصاصيرني من عندها إ
 . الطالب وحلره وترحالهدراسة 

وطبيعة هذا املاسرت أنره مفتوح على مجيع البلدان العربيرة ولبنان، ويف الدفعة اخلامسة اليت 
لبنان وطالرب  ،زائر ومصر وفلسطني واليمنانلت شهاداهتا متخررجون من املغرب واجل

ضابطًا أو أكثر للمشاركة يف املاسرت قوى األمن الداخلي اليت توفد سنوايا هم من ضبراط 
  ة الكتساب املعلومة ونيل الشهادة، ولقد ختررج منها أحد عشر عنصًرا حّتر اليوممقدرم

الدفعة اخلامسة من املتخررجني، هنالك جمموعة طالرب الدفعة السادسة من املاسرت  يفو 
 . ومن قوى األمن الداخلير  ن يف الوطن العربر وهم أيًضا من خمتلف البلدا

سهام ضحااي تسقط على الطرقات، فواجبنا اإلهناك فخامة الرئيس، ما دام  ،شعاران
يف التوعية وإعداد الكوادر اليت تستطيع إدارة احلركة املروريرة وتوفري األفضل للسائق ليصل 

لعشرة  أعدرهتا كرسير السالمة املروريرة سالـًما إىل بيته وعمله. وحالياا هناك محلة تصاعديرة
 دعم التوعية والسالمة املروريرة.ل معنافنرانني لبنانيرني كررسوا صورهتم ووقتهم 
 .عشتم صاحب الفخامة، وعاش لبنان


