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التوّجهات املعاصرة يف السالمة املرورّية يف اليسوعية
وتخريج الدفعة األولى من طالب املاستر يف إدارتها

ميشال  الجمهورية  رئ��ي��س  ب��رع��اي��ة 
سليمان ممثاًل بوزير الثقافة ريمون 
ع��ري��ج��ي اح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
ق  ي���وس���ف ب���ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة إلط��
ك���رس���ي م���ؤّس���س���ة ري���ن���و – ج��ام��ع��ة 
م��ة  ال��س� إلدارة  ي���وس���ف  ال���ق���ّدي���س 
إدارة  ف����ي  وال���م���اس���ت���ر  ال�����م�����رورّي�����ة، 
السالمة المرورّية المرتبط بها، بعدما 
اتفق على إنشائهما رئيس مجموعة 
ن��ي��س��ان – ري��ن��و، ورئ��ي��س مؤّسسة 
ري���ن���و ك����ارل����وس غ���ص���ن، م���ن ج��ه��ة، 
ري��ن��ه شاموسي،  األب  وال��ب��روف��س��ور 
القّديس  لجامعة  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س 
ثانية.  من جهة  بيروت  في  يوسف 
وعهدت الجامعة مسؤولّية إدارتهما 
الذي  رم��زي سالمه،  البروفسور  إل��ى 
وعلم  التربية  أس��ت��اذ  ك��ان  أن  سبق 
ال��ن��ف��س ف���ي ج��ام��ع��ات ك��ن��دا وت��ب��ّوأ 
فيها م��راك��ز ق��ّي��ادّي��ة م��ت��ق��ّدم��ة، كما 
المستشار  منصب  ش��غ��ل  أن  س��ب��ق 
اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وم��دي��ر 
مكتب األونيسكو اإلقليمي للتربية 
منظمة  وممثل  العربّية،  ال���دول  ف��ي 

األونيسكو في لبنان وسوريا.
واحتفلت الجامعة بتخريج الدفعة 
األول��ى من طالب الماستر في إدارة 
السالمة المرورّية الذين توافدوا إلى 
لبنان من كل من المغرب، والجزائر، 
وم��ص��ر، وف��ل��س��ط��ي��ن، وان��ض��ّم��وا إل��ى 
ب ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ي��ن، م���ن م��دن��ّي��ي��ن  ال���ط��
لإللفة  م��ث��ااًل  وش��ك��ل��وا  وعسكرّيين، 

والتعاون والجّد وطلب العلم.
وشارك في االحتفال ممثل رئيس 
مجلس النواب النائب محمد قباني، 
وم��م��ث��ل رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ال���وزي���رة 
الجامعة  ورئ��ي��س  شبطيني،  ال��ي��س 
البروفسور سليم دكاش اليسوعي، 

والبروفسور سالمه، ومديرة مؤّسسة 
ري���ن���و ك��ل��ي��ر م����ارت����ن م��م��ث��ل��ة غ��ص��ن، 
والدكتور جان - إيف لوكوز، رئيس 
ال��ش��رك��ة ال��دول��ّي��ة م��ن أج���ل السالمة 
ال���دردري، كبير  ال��م��رورّي��ة، وعبدالله 

اق��ت��ص��ادّي��ي اإلس���ك���وا م��م��ث�
األمين العام لألمم المّتحدة، المديرة 
ريما  ال��دك��ت��ورة  لألسكوا  التنفيذّية 
خلف وسفيرة االتحاد األوروب���ي في 
أيخورست  أنجيلينا  السّيدة  لبنان، 
وجمع من الوزراء الحاليين والسابقين 
وال����م����دي����ري����ن ال���ع���اّم���ي���ن وال����ض����ّب����اط 
��ل��ي  � واألك��ادي��م��ي��ي��ن وال����ط��
الجمعّيات األهلّية المعنّية بالسالمة 

المرورّية.
وأقيم بعد االحتفال مؤتمر دولي 
عن التوّجهات المعاصرة في السالمة 
ال���م���رورّي���ة ش����ارك ف��ي��ه م��م��ث��ل��ون عن 
البنك  السّيما  ال��دول��ي��ة،  المنظمات 
العالمّية،  الصّحة  ومنظمة  ال��دول��ي، 
التابعة  ألوروب��ا  االقتصادّية  واللجنة 
والوكالة  واإلسكوا،  المّتحدة،  لألمم 
واالت��ح��اد  الفرنكوفونّية،  الجامعّية 

ال�����دول�����ي ل���ل���ط���رق، وم���خ���ت���ب���ر ب��ح��وث 
ال��ن��ق��ل، وال��م��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي لعلوم 
المدني  والتنظيم  النقل  وت��ق��ان��ات 
والشبكات، ومكتب الشركة الدولّية 
م��ة ال��م��رورّي��ة للشرق  م��ن أج���ل ال��س�

األوسط وشمال أفريقيا.
وهدف المؤتمر الى اطالق نقاش 
تعميق  ع��ن  المشاركين  بين  مهني 
ال����م����ع����ارف ال���ع���ل���م���ّي���ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وت����ط����وي����ر األف������ك������ار وال����ت����وص����ي����ات 
م���ن اج����ل ت��ح��س��ي��ن ب���رام���ج ال��ب��ح��وث 
وال���خ���ط���ط، وت��ق��وي��ة ال����ق����درات على 
ال��ص��ع��ي��دي��ن ال���وط���ن���ي واإلق��ل��ي��م��ي. 
كما هدف المؤتمر ايضا الى تأمين 
ال���م���ن���ص���ة ال���م���ن���اس���ب���ة ل��ل��س��ل��ط��ات 
الوطنّية المهتمة بالسالمة المرورّية 
في المنطقة العربّية، من اجل عرض 
جهودها الحالّية الرامّية الى تحقيق 
اه����داف "ال��خ��ط��ة ال��ع��ش��رّي��ة م��ن اج��ل 
اطلقتها  ال��ت��ي  ال���م���رورّي���ة"  م��ة  ال��س�
م��ن��ظ��م��ة األم������م ال���م���ت���ح���دة، وال��ع��م��ل 
سوية على ايجاد حلول للمشكالت 

التي تعترض تطبيق الخطة.

)ميشال صايغ( الزميل كامل إبرهيم يتسلم شهادته من عريجي ودكاش. 


