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«الي�سوعية» تخ ّرج طالب ما�سرت ال�سالمة املرورية

الريا�صي �:صبب احلوادث قلة الخالق
كرمت جامعة القديس يوسف سفراء حملة التوعية
االقليمية في السالمة املرورية ،التي تعدها اجلامعة
حتت شعار «اسمع منهم» ،في حفل اقيم مساء امس
بــرعــايــة وزيـــر االعــــالم ملحم الــريــاشــي وحضوره،
على مــدرج فرنسوا باسيل فــي مبنى حــرم اإلبتكار
والــريــاضــة فــي اجلــامــعــة اليسوعية طــريــق الشام،
تخلله تخريج الدفعة اخلامسة من الطالب اللبنانيني
والعرب وضباط من قوى األمن الداخلي امللتحقني في
ماستر إدارة السالمة املرورية.
بــعــد الــنــشــيــد الــوطــنــي ،ألــقــى عــريــف االحتفال
االعالمي ماجد أبو هدير كلمة رحب فيها باحلضور،
ثم ألقى عميد كلية الهندسة في اجلامعة اليسوعية
الدكتور فادي جعارة كلمة قال فيها« :ان فكرة اقامة
شهادة املاستر املرورية بالتعاون مع مؤسسة رينو
العاملية كــانــت بــهــدف احلــد مــن حـــوادث الــســيــر ،الن
السائق هو الــذي يتسبب باحلادث ،وهــذه هي مهمة
اجلامعة اليسوعية في صنع االنسان وتوعيته حلسن
القيادة ،وكيفية التعاون بني االجهزة املعنية لتخفيف
اخلسائر.« ...
ورأى نائب رئيس مؤسسة «رينو» ومديرها اوليفر
فــوســت ان «ادارة الــســالمــة املـــروريـــة هــي اساسية
في صحة البشر عامليا ،حيث ميــوت قرابة  3ماليني

انسان سنويا نتيجة حلــوادث السير على الطرقات،
أي ما يعادل الذين ميوتون نتيجة االمراض بصورة
أو بأخرى.»..
وكانت كلمة للبروفسور دكــاش ،قال فيها :أطلقت
اجلامعة في العام  2018احلملة اإلقليمية للسالمة
املــروريــة اإلقليمية  ListenToThemوترجمتها
«إصغوا إليهم» ،وتهدف هذه احلملة إلى إنقاذ أرواح
كثيرة من الرجال والنساء ...مع أكثر من  3500حالة
وفاة على الطرق في العالم كل يوم ،أصبح الكفاح من
أجل السالمة املرورية قضية إنسانية أعارها العديد
من رؤســاء الــدول أهمية كبرى منذ عشرات السنني.
في  14متوز  ،2002واعلن ان الرئيس اجلنرال ميشال
عون يستقبل صباح اليوم ،جميع خريجي املاستر في
السالمة املــروريــة الذين تسلموا شهاداتهم ،وكذلك
الطالب الذين يتابعون مقررات املاستر.»..
ثم القى راعــي احلفل الوزير الرياشي اعلن فيها
وضــع اجــهــزة االعـــالم الرسمية بتصرفكم للتوعية
املرورية وحماية االنسان من املوت احملتم ،كما اضع
بني ايديكم مبوجب قانون االعــالم املرئي واملسموع
ساعات مخصصة وأوقات محددة عبر وسائل االعالم
املرئية العاملة في لبنان .،ألن املاستر وحدها ال ألن
املشكلة ليست فــي الطرقات ســواء كانت محفرة إن

كان في السياسة أو في القيادة ألنه كما ينقصنا أدب
القيادة ينقصنا لألسف أدب احلياة».
واكد «أن مهمتكم شاقة وصعبة جدا ،ألننا نعيش
في زمن قل فيه االدب وقلت فيه االخــالق ،اننا نعيش
فــي زمــن انحطاط حقيقي وفــي زمــن االنــحــطــاط كما
متاما في زمن النار.« ...
ثــم كــانــت مــداخــلــة عبر الــشــاشــة لرئيس االحتاد
العاملي للسيارات ( )FIAواملبعوث اخلــاص لألمني
العام لــالمم املتحدة من اجــل السالمة املــروريــة جان
تود ،مشيدا بأهمية شهادة املاستر على صعيد توعية
االجيال للسالمة املرورية وتخفيف حــوادث السير،
ومــا ينتج منها مــن كـــوارث انسانية على مستوى
العالم.« ..
بعد ذلــك مت توزيع شــهــادات التقدير على سفراء
حملة التوعية االقليمية تاله توزيع الشهادات على
اخلريجني وأخذ صور تذكارية.
وحتــدث رئيس شعبة العالقات العامة فــي قوى
االمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم باسم اخلريجني،
فــقــال« :ان ادارة الــســالمــة املــروريــة هدفها اخالقي
وقضية واحـــدة انسانية وهــي انــقــاذ حــيــاة الناس
على الطرقات .نحن نلتقي اليوم من أجل تدعيم هذه
القضية  ،نتيجة الرتفاع نسبة املآسي على طرقاتنا «.

