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اليسوعية تكرم سفراء التوعية على السالمة املرورية
والرياشي يخصص ساعات للتوعية على الشاشات

ً
درعا لطوني بارود.
الرياشي ودكاش يسلمان

(ميشال صايغ)

كرمت جامعة القديس يوسف سفراء
حملة ال�ت��وع�ي��ة االق�ل�ي�م�ي��ة ف��ي السامة
ال �م��روري��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ده��ا ال�ج��ام�ع��ة تحت
شعار "اسمع منهم" ،في احتفال اقيم
م �س��اء ال �ث �ل �ث��اء ف��ي رع��اي��ة وزي� ��ر االع ��ام
م�ل�ح��م ال��ري��اش��ي وح �ض��وره ،ع�ل��ى م��درج
فرنسوا باسيل في مبنى حرم اإلبتكار
والرياضة  -طريق الشام ،تخلله تخريج
الدفعة الخامسة من الطاب اللبنانيين
والعرب وضباط من قوى األمن الداخلي
الملتحقين ف��ي م��اس�ت��ر إدارة السامة
المرورية.
ب �ع��د ك�ل�م��ة ل �م �ق��دم االح �ت �ف��ال م��اج��د
أب��و ه��دي��ر ،ألقى عميد كلية الهندسة
ف��ي الجامعة اليسوعية الدكتور ف��ادي
ج�ع��ارة كلمة ق��ال فيها إن ف�ك��رة اقامة
شهادة الماستر المرورية بالتعاون مع
م��ؤس�س��ة ري �ن��و ال�ع��ال�م�ي��ة ك��ان��ت ب�ه��دف
الحد م��ن ح��وادث السير .أض��اف :علينا
أن ن�ن�ت��ج ب��رام��ج ت��وع�ي��ة ت�ت�ش��ارك فيها
اسماء كبيرة من لبنان من اجل التوعية
من األخطار ومن قلة االخاق".
وت� � �ح � ��دث ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م��ؤس �س��ة
"رينو" ومديرها ،فأشار الى أنه مر على
ت�ع��اون�ن��ا م��ع ال�ج��ام �ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة أك�ث��ر
من  6س�ن��وات ،مثمنا "العمل مع جيل
م��ن ال �ش �ب��اب م��ن م�خ�ت�ل��ف دول ال �ش��رق
االوس ��ط ال��ذي��ن س�ي�ك��ون ل�ه��م دور في
بادهم في التوعية على ادارة السامة
المرورية".
وك � ��ان � ��ت ك� �ل� �م ��ة ل ��رئ� �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة
ال� �ب ��روف� �س ��ور س �ل �ي��م دك� � � ��اش ،ف� �ق ��ال:
أص� �ب ��ح ل ��دي� �ن ��ا ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف ،م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن س��ت س �ن��وات،
وفي إطار الشركة مع مؤسسة "رينو"،
ق �ض �ي��ة ن �ب �ي �ل��ة ي ��وم� �ي ��ة .ف ��إض ��اف ��ة إل��ى

ال� �ب ��رام ��ج األك ��ادي� �م� �ي ��ة وال� �م ��ؤت� �م ��رات،
وتنشئة ال�ج�ه��ات الفاعلة ال�ت��ي تتمتع
بالكفاءة ،وفي إطار التزامها المواطنة،
أط �ل �ق��ت ال �ج��ام �ع��ة ع� ��ام  2018ال�ح�م�ل��ة
اإلقليمية للسامة المرورية اإلقليمية
 ListenToThemوترجمتها "إص�غ��وا
إليهم" ،وتهدف إلى إنقاذ أرواح كثيرة
م��ن ال��رج��ال وال �ن �س��اء وت�ج�ن�ي��ب أس��ره��م
الهلع والقلق اللذين يصيبانها من جراء
حوادث الطرق".
وألقى الرياشي كلمة فقال إنه يضع
ك ��ل إم �ك��ان��ات��ه ب �ت �ص��رف ال�م�ت�خ��رج�ي��ن،
"كما اض��ع بين ايديكم بموجب قانون
االع� � ��ام ال �م ��رئ ��ي وال �م �س �م ��وع س��اع��ات
مخصصة وأوق��ات م�ح��ددة عبر وسائل
االع� � ��ام ال �م��رئ �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان،
وس ��وف أل��زم�ه��ا ب�م��وج��ب ال�ق��وان�ي��ن كي
تكونوا رسل السامة المرورية عبر هذه
الشاشات".
وب�ع��د م��داخ�ل��ة ع�ب��ر ال�ش��اش��ة لرئيس
االت � �ح� ��اد ال �ع��ال �م��ي ل �ل �س �ي ��ارات ()FIA
وال�م�ب�ع��وث ال�خ��اص لألمين ال�ع��ام لامم
ال �م �ت �ح��دة م��ن اج ��ل ال �س��ام��ة ال �م��روري��ة
ج ��ان ت� ��ود ،وزع� ��ت ش� �ه ��ادات ال�ت�ق��دي��ر
ع�ل��ى س �ف��راء ح�م�ل��ة ال�ت��وع�ي��ة االقليمية
وه� � ��م ،م �ل �ك��ة ج� �م ��ال ل� �ب� �ن ��ان ال �س��اب �ق��ة
س��ان��دي ت��اب��ت ،وال�ش�خ�ص�ي��ات الفنية
واالع � ��ام � �ي � ��ة :س � ��ان � ��درا ع� �ب ��اس ورائ � ��د
م��راد ق��دم��ا رق�ص��ة ف�ن�ي��ة ،ط��ون��ي ب��ارود،
ميشال أب��و سليمان ،م��ادون��ا ،بديع أبو
ش�ق��را وأل�س��ي فرنيني .ت��ا ذل��ك توزيع
الشهادات على المتخرجين وأخذ صور
تذكارية.
وتحدث أخيرًا رئيس شعبة العاقات
العامة في ق��وى االم��ن الداخلي العقيد
جوزيف مسلم ،باسم المتخرجين.

