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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

املشنوق: 8550 مليون متر مكعب مخزون لبنان من املياه
بيروت: أمل وزير البيئة محمد املشنوق أال يواجه لبنان في ملفه املائي ما 
واجه من جتاذبات سياسية في ملف النفايات.

ونبه املشنوق، في املؤمتر العلمي الثاني حول موقع املياه في التحديات 
البيئية بالشرق األوسط، إلى محاوالت إسرائيل السطو على مياه نهر 
الليطاني، موضحا ان الثروة املائية في لبنان تتكون من نحو 8550 مليون 
متر مكعب من املياه السطحية سنويا ونحو 500 مليون متر مكعب من 
املياه اجلوفية.

حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

بلديات

بري »املتراجع تكتيكياً« في ظل خارطة سياسية جديدة
بيروت: فاجأ الرئيس نبيه بري اجلميع وكانت له »مفاجأة 
مزدوجة«: األولى عندما عقد مؤمترا صحافيا، وهو نادرا جدا ما 
يفعل ذلك إال في حاالت استثنائية وأوضاع مفصلية حساسة.. 
والثانية عندما ذهب في االجتاه املعاكس للتوقعات وملواقفه 
في األيام األخيرة وطرح مبادرة جديدة تخالف املبادرة التي 
طرحها على طاولة احلوار الوطني.. الرئيس بري كان تقدم 
قبل أيام مببادرة لعقد جلسة تشريعية حتدد جدول أعمالها 
هيئة مكتب املجلس ويطرح ف���ي خاللها إعادة النظر بقرار 
سابق ملجلس النواب قضى بعدم إقرار قانون االنتخابات قبل 
انتخاب رئيس اجلمهورية. وأمهل بري أقطاب احلوار أسبوعا 
لدراس���ة مبادرته بإيجابية ومبا يفتح الطريق أمامه للدعوة 
فورا الى عقد جلس���ة تشريعية إلقرار املشاريع الضرورية، 
وبعد ذلك عقد جلسة مخصصة لقانون االنتخابات قبل نهاية 
العقد الع���ادي احلالي.. ولكن لم يتأخر الوقت حتى صدرت 
اعتراضات مسيحية متوقعة: تكتل اإلصالح والتغيير وكتلة 
القوات اللبنانية ال يحضران جلسة تشريعية ال يكون على 
رأس جدول أعمالها قانون االنتخابات الذي له عالقة مباشرة 
بعملية إعادة تكوين السلطة، وكتلة الكتائب ملتزمة مبوقف 
مبدئي دستوري اتخذته منذ بداية الشغور الرئاسي وهو أن 
مجلس النواب يتحول بعد شغور رئاسة اجلمهورية الى هيئة 
ناخبة ال صالحية وال أهلية تشريعية له.. ومع صدور هذه 
االعتراضات صدرت إش���ارات من عني التينة تؤكد على عقد 
جلسة تشريعية تتوافر لها أكثرية نيابية، وأن الرئيس بري 
مصمم على ذلك انطالقا من أن مصالح الناس والبلد فوق أي 
اعتبار بعدما كان أكد خالل جلسة احلوار »ال يزايدن أحد علي 
في موضوع امليثاقية وأنا أكثر من راع لها.. ولكن ال حترجوني 

فتخرجوني«.. ما حصل أن الرئيس بري »أحرج« ولكنه خرج 
ليس في اجتاه هجومي والى األمام، وإمنا في اجتاه تراجعي 
والى الوراء.. ولو كان هذا التراجع »تكتيكيا« بهدف احتواء 
الوضع واحلؤول دون خروجه عن الس���يطرة السياس���ية.. 
املبادرة اجلديدة التي طرحها بري وشكلت تراجعا عن املبادرة 
الت���ي طرحها على طاولة احلوار، قضت بتجميد الدعوة الى 
جلسة تشريعية، وإعطاء األولوية لقانون االنتخاب بإحالة 
كل مشاريع واقتراحات قوانني االنتخاب الى اللجان النيابية 
املشتركة قبل الدعوة الى جلسة تشريعية، ولم يكن الرئيس 
بري ليقدم على هذه اخلطوة التراجعية االحتوائية لوال جملة 
أسباب وعوامل تضافرت وحاصرت مبادرته التشريعية وحملته 

على تعديل وجهته ومراجعة حساباته ومن أبرزها:
1 � موقف الكتل املسيحية األساسية )التيار والقوات والكتائب( 
التي أظهرت استعدادا للسير حتى النهاية في موقفها املعترض 
على »التشريع« واملتمسك بأولوية قانون االنتخاب.. ومقابل 
هذا املوقف املتش���دد، لم يتوافر موقف مس���يحي مضاد من 
جانب املس���يحيني املس���تقلني وبغطاء من بكركي يوجد حد 
أدنى من غطاء مسيحي مفقود للجلسة التشريعية، ال بل بدا 
ميل واضح لدى نواب مستقلني الى مراعاة ومجاراة املوقف 
املسيحي العام، فالبعض أبلغ بري بأنه لن يحضر والبعض 
اآلخر ناشده عدم الدعوة الى جلسة تشريعية تشكل إحراجا 

لهم وتصعيدا للوضع.
2 � موقف كتلة املستقبل التي قررت، بعد تأرجح، التزام تعهد 
كانت قطعته للقوات اللبنانية في نوفمبر املاضي )عندما عقدت 
جلسة تشريعية يتيمة أدرج عليها قانون استعادة اجلنسية( 
بعدم املش���اركة في أي جلسة ال يكون قانون االنتخاب على 

رأس جدول أعمالها.
3 � موقف حزب اهلل الذي يخوض مواجهة كبيرة في املنطقة 
ويحكم سياس���ته الداخلية عامالن: االس���تقرار الذي هو في 
صلب أهداف احلوار وحكومة الشراكة مع املستقبل، واحلالة 
املسيحية احلليفة له عبر العماد عون والتي ال يريد خسارتها 
وإضعافه���ا. واحلزب يهمه تنظيم اخلالف بني حليفيه، بري 
وعون، وعدم حصول اصطدام بينهما.. في الدالالت واملعاني 
املترتب���ة على »مبادرة بري 2« )فتح ملف قانون االنتخاب( 
بعدم���ا وضعت »مبادرة بري 1« جانبا )فتح املجلس( يجدر 

التوقف عند استنتاجني أساسيني:
٭ األول أن واقعا سياس���يا جديدا قد نش���أ، وأن تغييرا في 
قواعد اللعبة قد حصل بعد اتفاق معراب بني عون وجعجع. 
فلم يع���د ممكنا جتاهل أو جتاوز ه���ذا التحالف وتأثيراته، 
خصوصا انه يذهب الى أبعد من رئاس���ة اجلمهورية، والى 
أبعد من »تفعيل التش���ريع« الذي يريده بري ليطرح مسألة 
تفعيل وحتسني الوضع املسيحي في احلكم والدولة. االتفاق 
املسيحي حاصل على أن قانون االنتخاب هو املمر اإلجباري 
لهذه العملية والبند األول في خريطة الطريق الى اس���تعادة 
الدور واحلض���ور والتوازن.. وحاصل أيضا على أن هذا هو 
الوقت املناسب للحصول على قانون االنتخاب، فإذا لم يكن 
الضغط مجديا من أجل اإلفراج عن رئاسة اجلمهورية الواقعة 
حتت تأثيرات إقليمية، فإنه سيكون ممكنا ومجديا من أجل 
إص���دار قانون االنتخاب.. يضاف الى ذل���ك أن ما هو ممكن 
ومس���تطاع حاليا ق���د ال يكون كذلك عندم���ا تتوافر ظروف 
التسوية السياسية الشاملة التي ستجري أساسا بني السنة 

)املستقبل( والشيعة )حزب اهلل(.

٭ الثان���ي أنه مع انتهاء مرحلة 8 و14 آذار باعتراف الرئيس 
بري الذي نعى الفريقني السياسيني وأعلن أنهما في حال »موت 
سريري«، فإن اخلارطة السياسية اجلديدة أصبحت موزعة، 
طائفيا ال سياسيا، بني 3 العبني أساسيني: شيعي )حزب اهلل( 
سني )املستقبل( مسيحي )ثنائية عون جعجع(. هذه اخلارطة 

اجلديدة أوجدت توازنا جديدا وقواعد لعبة جديدة:
� من جهة أدت الى ازدياد تأثير العامل املس���يحي وحضوره 
في املعادلة بعدما كان موزعا بني محورين وقوتني، وبالتالي 
فإن حتالف معراب جنح في إقامة سد في وجه عملية انتخاب 
فرجنية، وينجح اآلن في فرض قانون االنتخاب على جدول 
أعمال املرحلة، مع العلم أن مكان النقاش الطبيعي في شأنه 

هو »احلوار الوطني«.
� من جهة أخرى، أدى الوضع اجلديد الى تراجع ملحوظ 
في قدرات بري السياسية جلهة التحكم باللعبة وإدارة دفتها. 
فلم يعد بري ميتلك وحده مفتاح التحكم وقدرة الس���يطرة 
على الوضع، حتى قدرة اجتراح املخارج وإخراج »األرانب«.. 
الرئيس بري فقد »سحره« وأوهنته الضغوط واملتاعب على 
أنواعها.. مثلما أوهنت حليفه وليد جنبالط الذي أعلن قرفه 
ويأس���ه ورغبته في التقاعد السياسي املبكر.. جنبالط الذي 
كان قوة مرجحة عندما كان االنقسام بني 8 و14 آذار، لم يعد 
كذلك عندما صار االنقس���ام بني 3 كتل طائفية. ورمبا يأخذ 
الالعب املس���يحي في هذه الفترة دور جنبالط كعامل توازن 
وترجيح في االنقسام والصراع السني � الشيعي، وهذا سبب 
إضافي يحث املس���يحيني على فتح معركته���م املطلبية بأن 
يأخذوا من الطرفني حلسابهم، قبل أن يصبح اتفاق الطرفني 

على حسابهم.

ريفي يقطع شعرة معاوية مع 
احلريري:  يتجنب الرئيس 
متام سالم اخلوض في 
صراح��ة في مس��ألة 
العدل  اس��تقالة وزير 
اللواء أش��رف ريفي، 
فهو من جهة لم يعرضها 
بعد على الوزراء التخاذ 
املوقف املناس��ب منها 
قب��وال أو رفضا، ومن 
جه��ة أخ��رى ال يريد 
أن يسجل س��ابقة في 
قبول استقالة وزير في 
غياب رئيس اجلمهورية 
على أساس أن ثمة من 
يعتبر أن قبول استقالة 
إقالتهم هي  أو  الوزراء 
من املسؤوليات اللصيقة 
برئيس اجلمهورية وال 
ميك��ن جت��اوزه فيها. 
ال��ذي  الل��واء ريف��ي 
أك��د أنه ل��ن يعود عن 
استقالته من احلكومة 
ولن ميارس صالحياته 
من وزارة العدل، بل من 
منزله،  رافضا التشاور 
تيار  مع املسؤولني في 
الذين سموه  املستقبل 
وزيرا في حكومة الرئيس 
سالم، قطع عمليا »شعرة 
معاوي��ة« م��ع الرئيس 
احلريري الذي نقل عنه 
انزعاج��ه من مضمون 
التلفزيوني��ة  املقابل��ة 
للوزير ريفي  األخيرة 
الت��ي  والتوصيف��ات 

أطلقها.
إشادة روسية بقيادة اجليش: 
انطلقت في موس���كو 
امس فعاليات »مؤمتر 
األمن الدولي اخلامس« 
بناء على دعوة وزارة 
الروس���ية  الدف���اع 
ومشاركة 19 وزير دفاع 
من العالم، وكان وفد 
من الضباط الكبار في 
اجليش اللبناني وصل 
إلى العاصمة الروسية، 
والتحق امس بوزير 
الدفاع سمير مقبل الذي 
ترأسه. وعشية انطالق 
فعالي���ات املومت���ر، 
أش���اد مص���در رفيع 
في القيادة العسكرية 
الروسية بأداء قيادة 
اللبناني في  اجليش 
إدارة مكافحة اإلرهاب، 
وخصوص���ا في إطار 
ضبط احلدود الشرقية 
مع س���ورية«. وعلم 
أن قهوجي سيتوجه 
إلى موس���كو قريبا، 
في زي���ارة تهدف إلى 
تعزيز قدرات اجليش 
العسكرية وفي إطار 
التع���اون ملكافح���ة 
اإلرهاب، علما أن وفدا 
تقنيا عسكريا روسيا 
يزور بي���روت حاليا 
ويجري صيانة لبعض 
األسلحة من »راجمات 
صواريخ« و»مدافع« 
روسية الصنع في إطار 

تعزيز اجلهوزية.

جانب من اعتصام األساتذة املتعاقدين أمام وزارة التربية                                                                                                           )محمود الطويل(

»املستقبل«: نبش بري لقوانني االنتخابات ضربة معلم

بكركي تنفي عالقتها باقتراح سنتني رئاسيتني لعون

مثل هذا التفاه����م على قاعدة 
حتقيق مصلحة لبنان.

وكانت راجت تس����ريبات 
حتدثت عن »مذكرة س����رية« 
من صفحتني قدمها البطريرك 
الفرنسي  الرئيس  الى  الراعي 
فرانسوا هوالند رمبا تناولت 

مرحلة رئاسية انتقالية.
الرئي����س س����عد احلريري 
قال م����ن جهته ان م����ا يطرح 
لرئاسة اجلمهورية من والية 
انتقالية ملدة سنتني او اي مدة 
مختصرة اخ����رى امنا يحتاج 
الى تعديل دس����توري، ونحن 
لسنا في وارد الطروحات وان 
احلل االمثل لالستحقاق الرئاسي 
هو بالنزول الى مجلس النواب 
وانتخاب رئيس. وكان احلريري 
اوفد مستشاره د.غطاس خوري 
الى معراب، حيث التقى د.سمير 

جعجع لساعتني.
وفي س����ياق آخر، يتوجه 
العماد جان قهوجي قائد اجليش 
اللبناني الى موسكو قريبا في 
زيارة تهدف الى تعزيز قدرات 
اجليش العس����كرية وفي اطار 

التعاون ضد االرهاب، كما ان 
هناك وفدا عس����كريا روس����يا 
يجري صيانة بعض األسلحة 
الروسية الصنع في  واآلليات 
بي����روت والتي تض����م مدافع 

وراجمات صواريخ.
وكان وزير الدفاع س����مير 
مقبل غادر الى موس����كو امس 
على رأس وفد للمش����اركة في 
الدولي، حيث  مؤمتر لالم����ن 
سيعقد سلس����لة من اللقاءات 
ويطرح حاجات اجليش اللبناني 

من االسلحة.
الس����ابق ميشال  الرئيس 
سليمان قال ان لبنان النموذج 
هو مبنزلة سفينة نوح في ظل 
ما يجري في محيطه من قتل 
ودم����ار وتهجير وفرز مذهبي 
وعنصري، مشددا على ضرورة 
ان ينقذ لبنان نفسه من الغرق 
في مستنقع الفراغ والتعطيل 
والتقوقع او التقس����يم، ورأى 
الضرورة ملحة لتشكيل »الهيئة 
النازحني«،  الوطنية لع����ودة 
محذرا من خطر قنبلة املخيمات 

املوقوتة.

مجل����س املطارن����ة املوارن����ة 
النائب البطريركي العام املطران 
سمير مظلوم ان بكركي ليست 
انتخاب رئيس  اقتراح  مصدر 
للجمهوري����ة لفت����رة انتقالية 
الرئيس حسني  لس����نتني، بل 
احلس����يني )اقتراحه لسنة(، 
موضح����ا ان االمر عرض على 
البطريركية املارونية كما عرض 

على آخرين.
وق���ال مظلوم، بحس���ب 
صحيفة »السفير«، ان البطريرك 
بشارة بطرس الراعي لم يبد 
رأي���ا قاطعا في���ه، ألن القرار 
في مثل هذه املس���ائل يعود 
الى الن���واب بالدرجة االولى، 
مشددا على ان ما يهم بكركي 
هو انتخاب الرئيس بأس���رع 
وقت ممكن للخروج من دوامة 

الفراغ.
واضاف: اما اذا كان انتخاب 
رئيس لست سنوات متعذرا او 
شبه مستحيل حاليا، وحصل 
نوع من تفاهم وطني، مبشاركة 
العماد ميشال عون، على حل 
انتقالي، فإن بكركي تبارك عندها 

بيروت ـ عمر حبنجر

تلقفت االحزاب املسيحية 
ع����ودة الرئيس نبيه بري عن 
ال����ى جلس����ة نيابية  الدعوة 
تش����ريعية باالرتي����اح، وقال 
النائب ابراهيم كنعان ان البلد 
ال ميكن ان يحكم إال على قاعدة 

من التفاهم.
وقالت مص����ادر نيابية ان 
رئيس املجل����س جتنب ما بدأ 
يتحدث عنه الفرقاء املسيحيون 
الرافضون للجلسة التشريعية 
مبا وصفه البعض باالنتفاضة 
املس����يحية التي كان ميكن ان 
حتصل فيما لو اصر بري على 
التش����ريعية، كما ان  اجللسة 
الكبرى  الدول اخلمس  سفراء 
وممثلي االمم املتحدة ضغطوا 
باجتاه إقناع بري بتجنب هذه 

»الدعوة الناقصة«.
لكن النائب جان اوغاسبيان 
عضو كتلة املستقبل اعتبر ان 
قرار الرئيس ب����ري بإعادة 17 
مش����روع قانون انتخابي على 
اللجان املش����تركة لن توصلنا 
الى نتيجة، بل ستغرقنا اكثر، 
وسينتهي العقد العادي ملجلس 
النواب في نهاية مايو من دون 
إقرار أي  ان يتسنى للمجلس 

مشروع او اقتراح قانون.
ورأى ان قرار بري هذا ضربة 
معلم وكأنه يق����ول ملعارضي 
تش����ريع الضرورة ال تريدون 
تشريع الضرورة فال تشريع وال 
قانون انتخاب، ألن اجلميع يدرك 
ان اللجان املشتركة لن تصل الى 
نتيجة حول قانون االنتخابات، 
وطرح 17 مشروعا عقد االمور 

اكثر مما هي معقدة.
وبذلك، نك����ون حكما على 
ف����ي دورته  الن����واب  مجلس 
العادية الراهنة بالشلل الكامل 
في ظل العجز الداخلي واالمتناع 
االيراني عن تس����هيل االمور، 
بدليل كالم الشيخ نعيم قاسم 
عن انه ال تسويات في املنطقة 

قبل سنة او سنتني.
رئاس����يا، كش����ف عض����و 

مقبل في موسكو 
وقهوجي قريبًا.. 
وسليمان: لبنان 

»سفينة نوح«

أحمد األسير

األسير: إنهم يقتلونني ببطء
من الشرطة العسكرية، وفور 
إعالن إرجاء اجللس����تني الى 12 
يوليو املقبل، بسبب سفر رئيس 
العميد خليل  احملكمة األصيل 
ابراهيم، رفع يده طالبا الكالم، 
ولدى إعطائه االذن اقترب من 
القوس وقال: »بدي احكي عن 
وضعي الصحي ومكان سجني 
غير الصحي، لقد تقدم وكالئي 
بعدة طلبات لنقلي من س����جن 
الريحانية، أنا اليوم وبس����بب 
تدهور صحتي الناجت عن هبوط 
نسبة السكري في الدم، وعدم 
تلقي جرعة األنسولني الكافية، 
وبس����بب معاناتي من فقر في 
ال����دم، أطلب نقلي من س����جن 
الريحانية«. وهنا علق رئيس 

احملكمة »لكنك حصلت على دواء 
ملعاجلة فقر الدم«. فرد األسير 
»أعطوني دواء لم أستفد منه على 
االطالق إمنا بت أعاني من ضعف 
أكثر في الدم، السبب احلقيقي 
ملرضي هو طبيع����ة البناء في 
الس����جن، التي ال تتالءم اطالقا 

مع وضعي الصحي«. 
وأضاف األس����ير: »إن أحد 
األطباء وصف لي دواء أعصاب 
لكن اللجن����ة الطبية للصليب 
األحمر نصحتني بعدم تناوله 
ألنه ال يعالج حالتي، بالنتيجة 
أقولها صراح����ة هناك محاولة 
لتعذيبي من خالل صحتي بهدف 
قتلي تدريجيا، وببطء أو أخذي 

نحو اجلنون«.

ومثل االسير مع 33 آخرين 
في قضية أحداث عبرا، ليحاكم 
بتهمة »إعالن العصيان املسلح 
ضد السلطات القائمة وخاصة 
املؤسسة العسكرية، وقتل ضباط 
اللبناني،  وأفراد من اجلي����ش 
واقتناء متفجرات وأسلحة خفيفة 
من أجل القيام بأعمال إرهابية 
استعملت ضد ااجليش، بهدف 
ايجاد حالة ذعر واثارة النعرات 
الطائفية واملذهبية«، باالضافة 
الى محاكمته في قضية أخرى 
تربط بجنحة معاملة رجال األمن 
بالعنف والشدة. األسير الذي بدا 
نحيل اجلسم وشاحب الوجه، 
أجلس على املقعد اخلشبي على 
يس����ار القاعة محاطا بعناصر 

بيروت ـ يوسف دياب

دق إمام مسجد بالل بن رباح 
الشيخ أحمد األسير من داخل 
قاعة احملكمة العسكرية جرس 
اإلنذار، وأبلغ السلطة القضائية 
ومن يعنيهم األمر بأن صحته 
تتدهور بشكل كبير، وأن حياته 
باتت في خطر، بسبب ما يعانيه 
من إهمال في سجن الريحانية 
غير املالئم حلالت����ه املرضية، 
وعدم تلقيه العالج الطبي الالزم 
لداء الس����كري وفقر الدم احلاد 
والتهاب املرارة. وخاطب احملكمة 
العسكرية برئاسة العميد أنطوان 
فلتاكي قائ����ال »إنهم يقتلونني 

ببطء«.

»التربية اإلعالمية« حتت 
مجهر األونيسكو في بيروت

بيروت ـ جويل رياشي 

في إطار برنامج االتصال واملعلومات التي 
تقوده االونيس���كو، نظم مكتب بيروت ورش 
عمل تدريبي���ة حول مفهوم التربية اإلعالمية 
واملعلوماتية للتربويني وأمناء املكتبات العاملني 

في املدارس الثانوية الرسمية في لبنان.
ال يخفى على احد ان االكتشافات احلديثة في 
مجال تقنيات االتصال واملعلومات، وال سيما 
خالل العقود الثالثة األخيرة، تركت أثرا كبيرا 

في عملية التربية االجتماعية لألوالد.
وفيما توفر هذه التقنيات احلديثة فرص 
الوصول إلى مصادر معرفية ومعلوماتية جديدة، 
يطرح التربويون واألهالي أسئلة عديدة حول 
صحة اعتماد هذه األدوات اجلديدة وأثرها على 

أوالدهم وتالمذتهم.
فبعد اجللسة األولى أجريت في 8 و9 أبريل 
2016، نظمت االونيسكو الورشة الثانية بالتعاون 
م���ع وزارة التربية والتعليم العالي في عطلة 
نهاية األسبوع الفائت في مكتبها في بئر حسن، 

مقابل املدينة الرياضية في بيروت.
وهدفت ورش العمل هذه إلى تطوير قدرات 
املشاركني في تنمية مهارات التالميذ على التحلي 
بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند مش���اهدة 
البرام���ج التلفزيونية أو اإلقبال على البرامج 
اإلعالمية األخرى، وكذلك تعريف األس���اتذة 
واالختصاصي���ني وأمناء املكتبات على أدوات 
التعليم املتاحة لتطوير مهارات التواصل لدى 
التالميذ، وتأهيلهم ألن يصبحوا بدورهم منتجني 
ملواد إعالمية مكتوبة ومس���موعة ومرئية أو 
متعددة الوسيط، خاصة في الوسط املدرسي، 
مبا أن ممارسة احلق في التعبير وفي املشاركة 

هي جزء أساسي من التكوين اإلنساني.
واستكشف املشاركون خالل الورشة التي 
دامت يومني مختلف جوانب التربية اإلعالمية، 
مع تس���ليط الضوء على املواضيع الرئيسية 
املتصلة بهذا املفه���وم، والتركيز على مفهوم 
التربية االعالمية وأهميته���ا، ومعرفة تأثير 
وسائل االعالم، ومعرفة معايير التفكير الناقد، 
ومعايير حتليل األخب���ار والصور، ومعايير 
حتليل االعالنات، ومعايير تصميم الرس���الة 

االعالمية.
أدار الورشة األس���تاذة اجلامعية في كلية 
اإلعالم في اجلامعة اللبنانية الدكتورة حسانه 
رش���يد، واإلعالمي واألس���تاذ اجلامعي يزبك 

وهبي.

بيروت ـ محمد حرفوش

باش��ر التيار الوطني احل��ر والقوات 
التحضيرات املش��تركة خلوض  اللبنانية 
انتخابات جزين الفرعية والبلدية استنادا 
الى تفاهم معراب. وحتدثت املعلومات في 
هذا الس��ياق عن بوادر معركة على املقعد 
املاروني الذي ش��غر بوفاة النائب ميشال 
احللو في ظل تنافس اربعة مرشحني على 
االقل هم: امل ابوزيد )التيار العوني(، صالح 
جبران )مستقل(، ابراهيم عازار )جنل النائب 
السابق سمير عازار املدعوم من حركة امل( 
وانطوان كرم )البعث(. وما يعزز حصول 
تلك املعركة ما تردد عن استياء الرئيس نبيه 
بري من رفض التيار الوطني احلر ملسعى 
التوافق في االنتخابات البلدية الذي طرحه 

النائب السابق عازار.

حتالف »عون ـ جعجع« 
يستعد ملعركة جزين


