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تخريج طالب السالمة المرورية في اليسوعية
صدى البلد  

USJ       ا جانًبا من الخريجين
ً
دكاش متوسط

نظمت جامعة القديس يوسف 
مؤتمرا بعنوان ”السالمة المرورية 
فــي لبنان: تحديات وأهـــداف“ 
بمناسبة تــوزيــعــهــا شــهــادات 
الماستر على الخريجين في ادارة 
السالمة المرورية، في حفل اقيم 
في حرم العلوم والتكنولوجيا في 
جامعة القديس يوسف في مار 
روكز- الدكوانه، في حضور الوزير 
السابق زياد بــارود، العميد جورج 
عاقوري ممثال مدير عام قوى االمن 
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، 
المديرة العامة للسير هدى سلوم، 
رئيس الجامعة اليسوعية سليم 
دكاش، مدير العالقات العامة في 
قوى االمن الداخلي المقدم جوزيف 
مسلم، رئــيــس جمعية ”يـــازا“ 
ــاد عقل، نائبة مدير مؤسسة  زي
السالمة المرورية في شركة ”رينو“ 
الفرنسية كلير مارتين وحشد من 

االساتذة والطالب.

تواصل وتالٍق وحياة
أعرب عميد كلية الهندسة في 
اليسوعية فادي جعارة كلمة عن 
اعــتــزازه بهذا اللقاء بعد سنوات 
ليسوعية  ا لجامعة  ا طـــالق  ا مــن 
الختصاص االدارة المرورية، الفتا 
الــى ان ”الــطــرق انشأت من اجل 
التواصل والتالقي والحياة والسالم 
بين الجميع وليست للقتل نتيجة 
للسرعة وعدم اتباع شروط السالمة 

المرورية“.

ــا مارتين فــشــددت على أن  أم
”السالمة المرورية تطالنا جميعا 
كمواطنين واهل واحبة“. وأعربت عن 
فرحتها بهذه الشهادات العلمية 
”المفيدة اوال في تحسين نوعية 
الطرقات وفــي تحسين أساليب 
الوقاية من الحوادث باتباع افضل 

المعايير في السالمة المرورية“.

ربيع العمر
من جهته، قــال بـــارود: ”كيف 
نتكلم على السالمة المرورية وعلى 
مسافة كيلومترات عــدة من هنا 
سقط شباب في ربيع العمر نتيجة 
لحوادث السير، والــجــواب بسيط 
وهو السير على خطين متوازيين 
اوال من اجل تخفيض نسبة حوادث 
السير وذلــك عبر اتــبــاع معايير 
السالمة المرورية على الطرق لمنع 

وقوع الضحايا واتباع شروط القيادة 
السليمة للسيارات“.

ـــاش فــتــنــاول مــوضــوع  أمـــا دك
:“علينا  وقال  وأهميته  لمؤتمر  ا
القيام بكل ما في وسعنا من أجل 
إنقاذ األرواح ولكي ال تكون الطريق 
لــكــم مــن المصائر  مكانا لــهــذا ا
المحطمة وأن ال تكون الطريق مقبرة، 

ومدفنا لشبابنا ولعائالتنا“.

أولوية دولية
وتابع: ”في آذار ٢٠١٠، منذ ست 
سنوات، أصبحت السالمة المرورية 
أولوية دولية واألمم المتحدة والدول 
األعضاء أقروا ضرورة مكافحة حوادث 
السير بإعالن عقد السنوات الممتد 
بين ٢٠١١ و٢٠٢٠، عقدا من العمل 
من أجل السالمة المرورية، بغية 
الحد من عدد الوفيات التي تسببها 

حوادث الطرقات في العالم، وذلك 
عن طريق مضاعفة النشاطات التي 
الوطنية  المستويات  تجري على 
واإلقليمية والعالمية“، مضيفا: ”في 
هذا اإلطار، التزمت جامعة القديس 
يــوســف، بالتعاون مــع مؤسسة 
”ريــنــو“، تعزيز ثقافة السالمة 
المرورية على الطرقات. وتواصل 
جامعة القديس يوسف التزامها 
في خدمة المجتمع وتناضل من أجل 

الصالح العام“.
بعد الكلمات، بدأت أعمال المؤتمر 
بــــإدارة مــديــر الماستر السالمة 
المرورية البروفسور وسيم رافاييل 
الذي عّرف باالختصاص وأهميته 
على الصعيدين الوطني واالنساني 
.ثم كانت شهادة للفنان واالعالمي 
وسام بريدي حول حــوادث السير 

ونتائجها المدمرة.
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