
6
14601   -- العدد    2016-03-16 األربعاء 

لإلقامة روي ديب عرضًا مفّص
البرنامج  »يتمّيز  فقال:  البرنامج، 
بتنّوعه وغناه، وقد حرصنا على أن 

يلّبي أهداف اإلقامة الفّنية ». 
الفنون  م���ع���ه���د  مم���ث���ل  ورأى 
اجلميلة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ع��ل��ي أن 
»ش���راك���ة اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
م��ش��روع رأس مسقا ال��ف��ن��ي، يأتي 
في سياق مساهمة اجلامعة عمومًا 
لعبة  الفنون خصوصًا في  ومعهد 

التنمية الشمالية ».

»الي�شوعية« نّظمت موؤمترًا 

عن »ال�شالمة املرورية«
نّظمت جامعة القديس يوسف مؤمترا بعنوان »السامة املرورية 
في لبنان: حتديات وأهداف« مبناسبة توزيعها شهادات املاستر على 
اخلريجني في ادارة السامة املرورية، بحضور الوزير السابق زياد 

بارود.
واعتبر عميد كلية الهندسة في اليسوعية الدكتور فادي جعارة ان 
»الطرقات انشأت من اجل التواصل والتاقي واحلياة والسام بني 
اجلميع وليست للقتل نتيجة للسرعة وع��دم اتباع ش��روط السامة 

املرورية«.
وأع��رب��ت نائب مدير مؤسسة السامة امل��روري��ة في شركة »رينو« 

الفرنسية كلير مارتني عن فرحتها بهذه الشهادات العلمية.
وأشار بارود الى انه »مع تطبيق معايير السامة العامة من ضبط 
السرعة الى حزام االمان في السيارة انخفض معدل ضحايا حوادث 
السير الى 57 باملئة، وان رادارات مراقبة السرعة دفعت بالسائقني الى 

احلذر كثيرا«.
وت��ن��اول رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة اليسوعية االب ال��دك��ت��ور سليم دكاش 
موضوع املؤمتر وأهميته، لتبدأ بعدها أعمال املؤمتر بإدارة الدكتور 
وسيم رافاييل الذي عرف بشهادة املاستر للسامة املرورية وأهميتها 

على الصعيدين الوطني واالنساني.
ثم كانت مداخلة لستيفانو اميراتي الذي حتدث عن برنامج اعمال 

منظمة السامة املرورية في قوانني السامة على الطرقات. 
وتناولت رئيسة هيئة ادارة السير واآلليات هدى سلوم موضوع 
رخ��ص ال��ق��ي��ادة وتسجيل ال��س��ي��ارات وان��ع��ك��اس ذل��ك على السامة 

املرورية في لبنان قياسا الى اخلبرات العملية للسائقني.
ثم كانت مداخلة ملدير العاقات العامة في قوى االمن الداخلي املقدم 
جوزيف مسلم الذي تكلم عن اهمية قانون السير وايجابياته »في حال 

مت االلتزام به«.
وش��ّدد رئيس جمعية »ي���ازا« زي��اد عقل على »اهمية تطبيق قانون 
السير وااللتزام باملعايير الدولية للسامة املرورية وضرورة تطبيقه 

بشكل عادل على اجلميع«.
ثم كانت شهادة للفنان والزميل وسام بريدي حول ح��وادث السير 

ونتائجها املدمرة.


