بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة الرئيس األستاذ نجيب ميقاتي
سعادة األخ كارلوس غوسن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان و رينو وايضا رئيس
مؤسسة رينو Renault Foundation
رئيس جامعة القديس يوسف األب ريني شموسي
أعضاء مجلس الوزراء و البرلمان و السفراء
أصحاب السعادة الكرام
الحضور الكريم .

في البداية اسمحوا لي ونيابة عن رئيس االتحاد الدولي للسيارات السيد جون تود و
فريق العمل باالتحاد الدولي للسيارات أن نرسل لكم اسمى التحيات والتهاني لهذه
المبادرة.

ان االتحاد الدولي للسيارات يقوم بخطوات عملية لتفعيل دور السالمة المرورية من
خالل برامج تدريب وورش عمل عالمية

وانه لشرف لي أن أقف اليوم في حرم جامعة القديس يوسف في بلد أحبني وأحببته
لكي نعلن لكم دعمنا بافتتاح تخصص ادارة السالمة المرورية

ولهذه المبادره أهمية كبيره حيث أن التقارير الدولية تشير الى أن منطقة الشرق
األوسط من أكثر المناطق التي تعاني نسبة كبيره من الوفيات على الطرق وال سيما
من الفئة الشابة.

ولذلك يجب أن نقف يد بيد للحد من هذه الظاهرة و زيادة نسبة الحوادث التي أدت
إلى فقدان من نعزهم من ذوينا و أصحابنا

ان خطوة جامعة القديس يوسف بدعم من مؤسسة رينو و مؤسسة االتحاد الدولي
للسيارات هي خطوة رائدة في مجال السالمة المرورية
إنطالقا ً من وعينا الكامل بهذه القضايا اإلنسانية علينا أن نقدم كل الدعم الالزم
لحماية حياة أبنائنا ومواطنينا.

إن هناك حاجة ماسة على الصعيدين الوطني واألقليمي لتنمية القدرات الالزمة
للسالمة المرورية في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ونحنا في االتحاد الدولي للسيارات نولي اهتماما ً كبيرا لسالمة السيارات على
الطرق وخاصة من خالل المبادرات التي تبنتها FIA Foundation
وإن مثل هذة المبادة تعتبر خطوة استراتيجة لنا .
حيث أنها تنطبق تحت مفهوم:

3Es
Engagement, Education, Enforcement
التواصل  ...التعليم  ...والتنفيذ

وأيضا من خالل منصبي كنائب رئيس لالتحاد الدولي وأيضا كرئيس للمجلس
العربي ألندية السياحة و السيارات أن أؤكد لكم أننا سوف نفدم كل ما يمكن أن يسهم
بانجاح مثل هذه المبادره

وأيضا من الجانب الشخصي كرياضي في مجال سباق السيارات فإنني على استعداد
أن أضع كل خبراتي التي امتدت ألكثر من عشرون عاما إلنجاح هذه المبادرة
المهمة.

وفي الختام أشكركم وأشكر جهودكم المباركة والتعاون الدائمة بما يخدم الوطن
والمواطن
سائلين هللا التوفيق

