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جان تود التقى طالب
ما�سرت ال�سالمة
املرورية يف الي�سوعية
الــتــقــى رئـ ـي ــس االحت ـ ـ ــاد ال ــدول ــي
لـلـسـيــارات ال ــ«ف ـيــا» واملـبـعــوث اخلاص
لــألمــن ال ـعــام ل ــألمم امل ـت ـحــدة للسالمة
املــروريــة جــان ت ــود ،طــالب املــاسـتــر في
كــرســي ال ـســالمــة امل ــروري ــة فــي جامعة
القديس يوسف ،ترافقه زوجته املمثلة
الـعــاملـيــة مـيـشــال يــو الـنــاطـقــة الرسمية
بإسم املجلس األعلى للسالمة املرورية
في الـ»فيا» وسفيرة النيات احلسنة في
برنامج األمم املتحدة للتنمية ،كما رافقه
وزير النقل السوري السابق واملستشار
اإلقليمي لالسكوا للنقل واللوجستية
األستاذ في اجلامعة اليسوعية الدكتور
ي ـعــرب ب ــدر ،ورئ ـيــس ال ـنــادي اللبناني
للسيارات والسياحة فؤاد اخلازن وبطل
الراليات اللبناني نبيل (بيلي) كرم.
بــدايــة ،ألـقــى نــائــب رئـيــس اجلامعة
البروفسور ميشال شوير كلمة اجلامعة
فاعتبر أن «قضية السالمة املرورية تشكل
أولوية بالنسبة جلامعة القديس يوسف،
وي ـظ ـهــر ذلـــك جـلـيــا م ــن خـــالل برنامج
املاستر الذي تقدمه واألبحاث التي يقوم
بها الطالب ،كما أن السالمة املرورية هي
أيضا قضية شخصية».
من جهته ،ق ـ ّدم مدير شهادة املاستر
فــي الـســالمــة املــروريــة الــدك ـتــور وسيم
روفــايــل عرضا شامال ألهــداف الشهادة
ومحتواها.
وجــديــر بــالــذكــر أنّ ش ـهــادة املاستر
تضم طالبا من اجلزائر واملغرب وتونس
ومصر وفلسطن واليمن ولبنان.
ب ــدوره ،اعتبر الضيف جــان تــود أن
«ت ــواف ــر ه ــذا االخ ـت ـصــاص فــي جامعة
لبنانية هو دليل إضافي على أن قضية
ال ـســالمــة امل ــروري ــة أص ـب ـحــت هاجسا
عــامل ـيــا» ،مـضـيـفــا« :إن مـنـطـقــة الشرق
األوس ــط هــي مــن األس ــوأ عامليا فــي هذا
اإلطار».
وتوجه الى طالب املاستر ومسؤوليه
ّ
األكــادمي ـيــن بــال ـقــول« :إن التعليم هو
جــزء مهم مــن هــذه اإلستراتيجية وأنا
أشجعكم على أن تكونوا قيادين في هذا
املضمار».
وألقى وزيــر النقل الـســوري السابق
ومستشار اإلسـكــوا الدكتور يعرب بدر
كلمة األســاتــذة وفيها روى بدايات هذه
الشهادة واالنطالق بها من الصفر.
ثم عرض الطالب مشاريعهم البحثية
التي نالت إعجاب «تــود» واحلاضرين..
وفي اخلتام قدم شوير ميدالية اجلامعة
جلــان تــود كـعــربــون تـقــديــر ل ـلــدور الذي
ي ـقــوم بــه إضــافــة إل ــى نسخة مــن كتاب
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