
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

8
4282العدد    2017- 02-18 السبت 

جان تود يلتقي طالب ماستر السالمة المرورية في اليسوعية

USJ     تود متسلًما ميدالية الجامعة من دكاش

التقى ج��ان ت��ود رئيس االتحاد 
الدولي للسيارات ال�”فيا” والمبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
للسالمة المرورّية، ط��اّلب الماستر 
في كرسي السالمة ال��م��رورّي��ة في 
فقه  ا تر لقّديس يوسف،  ا معة  جا
زوجته الممثلة العالمية ميشال يو 
لمجلس  ا باسم  لرسمية  ا طقة  لنا ا
األعلى للسالمة المرورّية في ال�”فيا” 
وسفيرة النوايا الحسنة في برنامج 
األمم المتحدة للتنمية، كما رافقه وزير 
النقل السوري السابق والمستشار 
اإلقليمي لإلسكوا للنقل واللوجستية 
األستاذ في الجامعة اليسوعّية يعرب 
بدر، ورئيس النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة فؤاد الخازن وبطل الراليات 

اللبناني نبيل )بيلي( كرم. 

حلول جذرية
حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة 
ميشال شوير اليسوعّي ووجدي نجم 
)نائب الرئيس للشؤون اإلدارّي���ة(، 
واألمين العام للجامعة فؤاد مارون 
وعميد كلّية الهندسة فادي جعارة 
ومدير ماستر السالمة المرورّية وسيم 
روفايل، ورئيس مكتب الشرق األوسط 
نّية  فو نكو للفر معّية  لجا ا لة  كا للو
هيرفيه سابوران، وطاّلب دفعتين من 
شهادة الماستر، وقّدمت اللقاء مدير 
دائرة االتصاالت والمنشورات سنتيا 

غبريل أندريا. 
إعتبر شوير أن “قضية السالمة 
بالنسبة  أولوية  لمرورّية “تشكل  ا
لقّديس يوسف، ويظهر  ا لجامعة 
ا من خالل برنامج الماستر  ذلك جلياً

الذي تقّدمه واألبحاث التي يقوم بها 
الطاّلب. هذه المهمة التي تقودها 
الجامعة هدفها خلق معارف جديدة 
ونقلها عبر ال��ن��ش��اط األك��ادي��م��ي 
ووضعها في خدمة لبنان والبلدان 

العربية”. 
م��ن جهته ق���ّدم م��دي��ر شهادة 
الماستر في السالمة المرورّية وسيم 
روفايل عرضا شامالاً ألهداف الشهادة 
ومحتواها، ال سّيما إع���داد ك��وادر 
عليا قادرة على إيجاد حلول جذرّية 
لمشكالت عدم األمان على الطرقات 
ا  في مختلف الدول العربية، خصوصاً
��ا م��ن هذه  أن الماستر يضم ط��اّلباً
الدول، حيث يتّم تزويدهم بالكفاءات 
الضرورية والخبرة الحقيقّية من خالل 
مواد الشهادة والتدريب العملي الذي 

يقومون به. 
ب���دوره، أك��د الضيف أن »منطقة 
ا  الشرق األوسط هي من األسوأ عالمياً
في هذا اإلطار. لكن الوضع ليس أفضل 

بكثير في بقية العالم فكل واحد منا 
ا تعّرض لحادث سير.  يعرف شخصاً
الحوادث تنتشر كالوباء، لكن بإمكاننا 
القول إنه لدينا الوصفة الطبّية الناجحة، 
وتطبيقها يمكن ان يبدأ من خالل أمور 
بسيطة كعدم شرب الكحول والقيادة 
ورب��ط ح��زام األم��ان وص��والاً إل��ى وضع 

استراتيجّيات على صعيد الدول.”
وألقى بدر كلمة األساتذة وفيها 
روى بدايات هذه الشهادة واالنطالق 
ا أن شعلة  بها م��ن الصفر، م��ؤك��داً
الحماسة لم تنطفئ منذ االنطالق 
بهذه الشهادة، فالهدف األساس كان 

خلق حشرية المعرفة لدى الطاّلب.
ث��م ع��رض ال��ط��اّلب مشاريعهم 
البحثّية، وف��ي الختام ق��ّدم شوير 
ميدالية الجامعة لتود كعربون تقدير 
للدور ال��ذي يضطلع به إضافة إلى 
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Portrait d’une Université( مهداة 

من دكاش.
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