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ميقاتي: إلبقاء الخالف السياسي تحت سقف الديموقراطية
دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى »إبقاء الخالفات السياسية 

تحت سقف الممارسة الديموقراطية، واالرتقاء بالنقاش حول 
المسائل التي تتباين اآلراء حيالها إلى مستوى راٍق يبقي ثقة جميع 
اللبنانيين، وال سيما الشباب منهم، قائمة بالمؤسسات الدستورية«.

واعت���رب ميقات���ي يف كلم���ة األقاه���ا 
خلل رعايت���ه حفل اإطلق »الكر�س���ي 
واملا�سرت يف اإدارة ال�سلمة املرورية« 
م�س���اء اأم�س يف قاعة فران�سوا با�سيل، 
ح���رم البت���كار والريا�س���ة يف جامع���ة 
القدي����س يو�س���ف- طري���ق ال�س���ام، 
اأن »اإ�س���عاف هذه املوؤ�س�س���ات يوؤثر 
�س���لبا يف اأح���د اأه���م مقومات �س���مود 
وطنن���ا، ويدف���ع ب�س���بابنا اإىل الياأ�س 
من اإم���كان التغي���ري اأو امل�س���اركة يف 
�سنع امل�ستقبل«. ودعا »املوؤ�س�سات 
الرتبوي���ة اإىل العم���ل عل���ى تر�س���يخ 

ال�س���حيحة  املواطني���ة  مفاهي���م 
ب���ني ال�س���باب اللبن���اين بعي���دا ع���ن 
النق�سامات واخللفات الظرفية التي 
يج���ب اأن يكون اجليل اجلديد يف مناأى 
عنها م�س���تفيدا من اأخطائنا ومن عرب 

املا�سي«. 
ويف خت���ام الحتفال، افتتح ميقاتي 
�سامو�س���ي  الأب  اجلامع���ة  ورئي����س 
ال�س���يد  رين���و  موؤ�س�س���ة  ورئي����س 
كارلو�س غ�سن، جناح كارلو�س غ�سن 
الأكادميي حيث اأزيحت ال�س���تارة عن 
اللوح���ة التذكاري���ة . ث���م اأقي���م حفل 

كوكتيل للمنا�سبة.
كذلك، رعى ميقات���ي اأم�س احتفال 

يف  املتفوق���ة  املدار����س  لتك���رمي 
ال�س���مال، بدعوة من القط���اع الرتبوي 
يف تيار العزم، يف ح�س���ور وزير الرتبية 
ح�س���ان دياب، والوزير احم���د كرامي، 
ومدير عام الرتبية فادي يرق، ومدراء 
وم�سوؤولني تربويني. واأّكد يف كلمة له 
»اأن التح���دي احلقيق���ي اأمامنا، والذي 
يجب جمابهته يف هذا الظرف الع�سيب 
الذي مير به لبنان، يكمن يف امل�ساهمة 
يف بن���اء جيل لبناين جديد على اأ�س����س 
ثابت���ة بعيدا عن املفاهي���م التي تزيد 
النق�س���ام والتفرقة، وعلى اأّل يكونوا 
طرف���ا او وق���ودا يف ����رشاع ل���ن تكون 
ح�س���يلته اّل اخلراب لنا جميع���ا، لأننا 
هكذا نوؤ�س�س للم�س���تقبل على قواعد 
تكفل ع���دم الع���ودة اىل دوامة العنف 

كل ب�س���ع �س���نوات«. من جهت���ه، راأى 
دياب اأن »م�س���رية ال�س���لح الرتبوي 
طويلة و�ساقة، تتطلب ت�سافراً لكافة 
اجله���ود، اإل ان���ه ل بد من ال�س���ري بها، 
اإمياناً مّنا باأن ال�س���تثمار يف ال�س���باب 
اللبن���اين ويف عقل���ه وعلم���ه ومعرفته 

هو ال�س���تثمار الأجدى ل�سمان التقدم 
والتطور يف البلد«. اإىل ذلك، ا�ستقبل 
ميقاتي رئي�س���ة دائرة ال�رشق الأو�سط 
يف وزارة اخلارجية الأو�س���رتالية لينات 
الأو�س���رتايل  ال�س���فري  وود، يرافقه���ا 

لدى لبنان األك�س بارتلم.
 »لبناء جيل

 بعيداً عن االنقسام 
والتفرقة«

ميقاتي خالل رعايته إطالق »الكرسي والماستر في إدارة السالمة المرورية« )داالتي ونهرا(


