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رح���ال وام�

ميقاتي يف الي�سوعية: لإبقاء اخلالفات ال�سيا�سية حتت �سقف

 املمار�سة الدميوقراطية والإرتقاء بالنقا�س مل�ستوى راٍق

الرئيس ميقاتي يتحدث في احتفال اجلامعة اليسوعية )تصوير: داالتي ونهرا(

دع���ا رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي »ال�������ى اب���ق���اء 
اخل�����الف�����ات ال���س���ي���اس���ي���ة حت��ت 
الدميوقراطية،  امل��م��ارس��ة  سقف 
املسائل  بالنقاش حول  واالرتقاء 
الى  حيالها،  االراء  تتباين  التي 
ُي��ب��ق��ي ث��ق��ة جميع  م��س��ت��وى راٍق 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني، الس���ي���م���ا اجل��ي��ل 
باملؤسسات  قائمة  منهم،  الشاب 
الدستورية، ذلك ان اضعاف هذه 
او  دوره��ا  او تعطيل  املؤسسات 
التمثيلية،  بشرعيتها  التشكيك 
يؤثر سلبا على احد اهم مقومات 
ص��م��ود وط��ن��ن��ا، وي��دف��ع بشبابنا 
وشاباتنا ال��ى ال��ي��أس م��ن امكان 
صنع  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  او  التغيير 

املستقبل«.
 ك���الم ال��رئ��ي��س م��ي��ق��ات��ي  ج��اء  
خ������الل رع����اي����ت����ه ح���ف���ل إط�����الق 
»ال��ك��رس��ي وامل��اس��ت��ر ف���ي إدارة 
ال��س��الم��ة امل���روري���ة« ب��دع��وة من 
رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 
األب ري��ن��ي��ه ش��ام��وس��ي ورئ��ي��س 
ع��ام شركة  وم��دي��ر  إدارة  مجلس 
ري���ن���و ورئ���ي���س م��ؤس��س��ة ري��ن��و 
كارلوس غصن، في قاعة فرانسوا 
والرياضة  اإلبتكار  حرم  باسيل، 

في جامعة القديس يوسف.
ول��ف��ت  ميقاتي ف��ي كلمته الى 
ان منظمة الصحة العاملية قدرت  
اخل��س��ائ��ر ال��ن��اجت��ة ع��ن ح���وادث 
السير بأكثر من سبعة  مليارات 
الشرق  منطقة  ف��ي  سنويا  دوالر 
األوس���ط وش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا، وه��ذا 

ف����ي ن���ف���وس���ه���م ض���ي���اع���ا ي��وس��ع 
ال���ه���وة ال��ق��ائ��م��ة اس���اس���ا بينهم 
وب���ني ال���دول���ة، وق���د ي��ق��وده��م،وي��ا 
لالسف،الى اليأس والهجرة. لذلك 
دعونا وندعو الى ابقاء اخلالفات 
املمارسة  سقف  حتت  السياسية 
الدميوقراطية، واالرتقاء بالنقاش 
االراء  تتباين  التي  املسائل  حول 
حيالها، الى مستوى راٍق يبقي ثقة 
اجليل  اللبنانيني،السيما  جميع 
باملؤسسات  قائمة  منهم،  الشاب 
الدستورية، ذلك ان اضعاف هذه 
او  دوره���ا  تعطيل  او  املؤسسات 
التمثيلية،  بشرعيتها  التشكيك 
يؤثر سلبا على احد اهم مقومات 
ص��م��ود وط��ن��ن��ا، وي��دف��ع بشبابنا 
وشاباتنا ال��ى ال��ي��أس م��ن امكان 
ال��ت��غ��ي��ي��ر او امل��ش��ارك��ة ف��ي صنع 

املستقبل. 
وف���ي خ��ت��ام االح��ت��ف��ال، أفتتح 
الرئيس ميقاتي ورئيس اجلامعة 
مؤسسة  ورئيس  شاموسي  األب 
ري���ن���و  ك���ارل���وس غ���ص���ن، ج��ن��اح 
ك��ارل��وس غصن األك��ادمي��ي حيث 
أزي���ح���ت ال���س���ت���ارة ع���ن ال��ل��وح��ة 
كوكتيل  حفل  أقيم  ثم  التذكارية. 

للمناسبة.
واس���ت���ق���ب���ل م��ي��ق��ات��ي رئ��ي��س��ة 
دائ��رة الشرق األوس��ط في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة األوس��ت��رال��ي��ة لينات 
وود يرافقها السفير االوسترالي 
ل��دى ل��ب��ن��ان ل��ك��س ب��ارت��ل��م وج��رى 
ب��ح��ث ف��ي ال��ت��ط��ورات ف��ي لبنان 

واملنطقة.

رقم ضخم ج��دا، لكن األخطر منه  
هو املعاناة اإلنسانية الناجتة عن 
ه��ذه احل��وادث.ووف��ق احصاءات 
ما  ف��ان  العاملية  الصحة  منظمة 
شخص   2500 ال����ى   2000 ب���ني 
ثالثة  لبنان،  في  سنويا  يتوفون 
وث��الث��ون منهم  بسبب  ح��وادث 

السير. 
أضاف : من هذا املنطلق عقدنا 
ال��ع��زم ف��ي احل��ك��وم��ة على تفعيل 
االج������راءات اآلي��ل��ة ال����ى  حتقيق 
ال���س���الم���ة امل�����روري�����ة،و م���ن ب��ني 
امل��ش��اري��ع  ال��ت��ي ن��ح��ن ف��ي ص��دد 
إعدادها في احلكومة حاليا وضع 
بالتعاون  للسير  عصري  ق��ان��ون 
مع املجلس النيابي، والعمل على 
للسالمة  مستقّلة  ه��ي��ئ��ة  إن��ش��اء 

امل����روري����ة ت��ن��ّس��ق ب���ني مختلف 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة 
وت���ت���ع���اون م���ع م��خ��ت��ل��ف ه��ي��ئ��ات 
املجتمع  وف��ق م��ا  هو مطّبق في 

كثير من الدول املتقّدمة. 
واوض����ح  إذا ك��ن��ا ن��ع��ّول على 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة، الس��ي��م��ا 
اجل��ام��ع��ي��ة م��ن��ه��ا، ف��ان��ن��ا ال نعفي 
ان��ف��س��ن��ا،ن��ح��ن اه����ل ال��س��ي��اس��ة 
والقيمون على مؤسسات الدولة، 
من مهمة اساسية علينا ان نقوم 
بها وهي توفير املناخات املالئمة 
من  تتمكن  ك��ي  الطالعة  الجيالنا 
االنصراف الى نهل العلم واملعرفة 
التجاذبات  بعيدا عن  واخلبرات، 
واخل���الف���ات وال���ص���راع���ات ال��ت��ي 
وحت��دث  وشاباتنا  شبابنا  تقلق 
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