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«التغيير والإ�صالح» يبقي جل�ساته مفتوحة
لحين اتخاذ المجل�س الد�ستوري قراره بالطعن
أك��د تكتل التغيير واالص�ل�اح «أن قضاة المجلس
الدستوري أمام موقف تاريخي لوقف مسلسل االعتداء
على الدستور».
وأعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع «التكتل»
اإلستثنائي «أنه في إطار الرسائل التي أرسلها العماد
ميشال عون إلى الملوك وال��دول العرب ،قرر أن يتابع
اجتماعات المجلس الدستوري من أجل البت بالتمديد،
ويؤكد الموقف ال��ذي أعلنه نوابه لوقف االع��ت��داء على
الدستور واعتبار الشعب مصدر كل السلطات» ،مؤكدا ً «أن
التكتل سيبقي جلساته مفتوحة الى حين اتخاذ المجلس
الدستوري قراره بشأن الطعن بالتمديد للمجلس».
وش��دد كنعان على رفض شرعية المجلس الممددة
واليته للمرة الثانية» ،مشيرا ً إلى «أن التكتل تقدم بأكثر
من مبادرة إلخراج انتخاب رئيس الجمهورية من بازار

التسويات وتعيد للمسيحيين حق اختيار الرئيس».
ورأى «أن المواقف السلبية لبعض الكتل النيابية تدل
على استمرار ثقافة تجاوز الدستور وعقلية الهيمنة على
حقوق المسيحيين واستمرار نهج التسويات على حساب
الدستور».
وقال كنعان «إن المجلس النيابي عجز لمدة ربع قرن
عن إنجاز قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح كما عجز
عن انتخاب رئيس ليس فقط منذ  5أشهر بل من ربع قرن
أيضاً» .وأوضح «أن وثيقة العيش المشترك تنص على
انتخاب رئيس للجمهورية ،وهذا األمر مخترق منذ نصف
قرن» ،داعيا ً «الكتل النيابية كافة إلى االلتفات الفوري إلى
المرحلة الخطرة من دون أي مصالح فئوية ليختار الشعب
ممثليه الحقيقيين كما تقضي أحكام الدستور والكف عن
سياسة التسلط والحفاظ على حقوق الشعب».

ِه ْل يلتقي ال�سنيورة
وبا�سيل وحكيم

باسيل خالل لقائه ِه ْل
جال السفير األميركي في بيروت دايفيد هِ ْل على المسؤولين اللبنانيين،
والتقى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس وعرض معه
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وبحث هِ ْل في قصر بسترس ،مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
الجهود التي يبذلها لبنان لمكافحة اإلرهاب.
كذلك زار السفير األميركي وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم وتم البحث في
الشؤون االقتصادية في لبنان عموما ً وفي طرابلس خصوصاً.
وتطرق البحث أيضا ً الى موضوع الصندوق الوطني للنهوض ،حيث طالب
الوزير حكيم بإمكان دعم هذا الصندوق من قبل الواليات المتحدة االميركية،
خصوصا ً أنه صندوق مستقل وهدفه محدد وهو مساعدة البيئة اللبنانية
الحاضنة للجوء السوري.
كما تناول االجتماع أيضا ً مواضيع الساعة ال سيما الدبلوماسية االقتصادية
وفتح أسواق جديدة في الخارج ،وشدد حكيم على أهمية االستقرار من أجل
اقتصاد أفضل بدءا ً بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا اإلطار ،تبين أنه في ظل االستقرار األمني هناك فرصة الطالق العجلة
االقتصادية وتحسين أوضاع المنطقة عبر خلق فرص عمل جديدة إلنعاش
الوضع االقتصادي في هذه المنطقة .كما أن هناك ض��رورة ملحة لمرافقة
االستقرار األمني بخطة اقتصادية تساهم في نمو المنطقة.

كنعان متحدثا ً بعد اجتماع التكتل

(شربل ّ
نخول)

اللجنة االنتخابية تعقد اجتماعها الثالث اليوم
واللجان الم�شتركة تبحث في �سالمة الغداء
تلتئم في ساحة النجمة الساعة
ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف م��ن صباح
ال��ي��وم جلسة ل��ل��ج��ان النيابية
ال��م��ش��ت��رك��ة :ال��م��ال وال��م��وازن��ة،
الصحة العامة ،العمل والشؤون
االجتماعية ،االق��ت��ص��اد الوطني
والتجارة والصناعة والتخطيط،
ال���زراع���ة وال��س��ي��اح��ة وال��ب��ي��ئ��ة،
بدعوة من رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،لدرس اقتراح القانون
المتعلق بسالمة ال��غ��ذاء .كذلك
تجتمع اللجنة النيابية الفرعية
المكلفة درس قانون االنتخابات،
ف���ي م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��اع��ة
العاشرة والنصف برئاسة النائب
روبيرغانم.

االدارة

وف��ي س��اح��ة النجمة ،تابعت
لجنة االدارة وال��ع��دل أم��س ،في
الجلسة التي ترأسها النائب روبير
غانم درس اقتراح القانون الرامي
الى افادة المضمونين المتقاعدين

من تقديمات فرع المرض واألمومة
في الضمان االجتماعي.
ت��رك��ز ال��ن��ق��اش ح��ول إمكانية
توسيع االشخاص الذين يمكن أن
يستفيدوا من االق��ت��راح المذكور،
وطلبت اللجنة من إدارة الضمان
االج��ت��م��اع��ي إع���داد دراس���ة حول
ال��م��وض��وع ،انتقلت بعدها إلى
متابعة درس اق��ت��راح القانون
الرامي إلى تنظيم تراخيص مراكز
التجميل الطبية ،واستمعت إلى
رأي نقابة األطباء ووزارة الصحة.
وبعد المناقشة طلب من نقابة
األطباء إب��داء بعض المالحظات
على الموضوع وت��زوي��د اللجنة
بالئحة تتضمن االختصاصات
الطبية ذات الصلة بالموضوع
ورف��ع��ت الجلسة على ان يتابع
درس االقتراح المذكور في جلسة
مقبلة.

الداخلية

ودرس������ت ل��ج��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة

والبلديات واألم���ن النيابية في
الجلسة التي ترأسها النائب سمير
الجسر ،مشروع القانون ال��وارد
بالمرسوم الرقم  521الرامي الى
تعديل المرسوم االشتراعي 102
تاريخ  1983/9/16وتعديالته
ق��ان��ون ال��دف��اع المدني الوطني،
ومشروع القانون الوارد بالمرسوم
الرقم  734الرامي الى استبدال
اس��م «بلدة بشامون» في قضاء
عاليه محافظة جبل لبنان باسم
«مدينة ب��ش��ام��ون» .وبعد درس
هذين المشروعين ارت��أت اللجنة
تأجيلها الى الجلسة المقبلة لمزيد
من االيضاحات لبعض النقاط.
ودرست اللجنة اقتراح القانون
المقدم من النائب روبير رغانم،
وال���رام���ي ال���ى ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون
ال��رق��م  16ت��اري��خ 1982/3/6
المتعلق بتحديد أص��ول موجزة
إلزال����ة ال��ش��ي��وع ف��ي ال��ع��ق��ارات
التي ال يتعدى مالكوها العشرة
اشخاص.

الراعي من ايطاليا يدعو
لل�صالة من �أجل ا�ستقرار لبنان

الراعي خالل ترؤسه قداسا ً في ميالنو
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الصالة من أجل استقرار لبنان
وخروجه من أزماته السياسية واالقتصادية واالمنية .ومن أجل السالم في
الشرق االوسط ال سيما في العراق وسورية واالراضي المقدسة».
وسأل خالل ترؤسه ذبيحة إلهية في كنيسة سيدة الشفاء في مدينة ميالنو
 ايطاليا ،احتفاال ً بإنشاء الرعية المارونية اللبنانية الجديدة «مريم العذراءأن تشفي أبناء لبنان وشعوب الشرق االوس��ط ،جميعاً ،روحيا ً واجتماعيا ً
وسياسياً ،وتبلسم جميع القلوب بالفرح الحقيقي».
بعد القداس أقامت الرعية الجديدة حفل استقبال وغداء شارك فيه رئيس
اساقفة ابرشية ميالنو الكاردينال انجيلو سكوال وتخللته كلمات عبرت عن
فرح ابناء الرعية بكل طوائفهم المشرقية بانضوائهم في حضن كنيسة جديدة
تجمعهم وتوحد طاقاتهم وتؤمن لهم الخدمة الروحية والليتورجية.

كرم :مبادرة عون اجتهاد رئا�سي

الجسر مترئسا ً اجتماع لجنة الداخلية

(ت ّموز)

رابطة موظفي الإدارة :للإ�سراع
ب�إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب
أكدت الهيئة االدارية لرابطة موظفي االدارة العامة
«ض��رورة اإلس��راع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب»،
معلنة اس��ت��ع��داده��ا «الس��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل
الديمقراطية التي تسمح بها القوانين واألنظمة في
سبيل تأمين مستوى معيشي الئ��ق للعاملين في
اإلدارة أكانوا موظفين أم متعاقدين أم أجراء ومياومين
وعمال ساعة وف��ات��ورة» ،محيية «جهود الموظفين
الذين يخوضون معركة االم��ن الغذائي» ،مستنكرة
«ما يتعرض له هؤالء من إساءات» ،معلنة «تأييدها
المطلق لهم وللحملة ،وهي التي سبق وأعلنت حربها
على الفساد والمفسدين» ،مشددة «على الحكومة
بضرورة تطبيق مبدأي الثواب والعقاب ومن اين لك
هذا».
ودع��ت الرابطة ف��ي بيان إث��ر اجتماعها ال��دوري
بمناسبة ذكرى االستقالل «المجلس النيابي لإلسراع
باالنعقاد ومعالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها
موضوع سلسلة الرتب والرواتب بإقرارها في شكل
عادل وبما ينصف العاملين في االدارة».
وذكرت بـ«أن الغبن الالحق باالداري موظفا ً كان أم
متعاقدا ً أم أجيرا ً يقتضي اإلسراع بتسوية أوضاعه
وتأمين العدالة بين مختلف العاملين في القطاع العام
وإعطاء كل ذي حق حقه ،فرواتب االداريين جمدت منذ
ص��دور القانون  1997/717على رغم وج��ود نص
في هذا القانون يقضي بتعديل الرواتب وفق النسبة

السنوية للتضخم» ،مؤكدة «تعديل الرواتب بنسبة
ال تقل عن  121في المئة تحسم منها سلفتي غالء
المعيشة عام  2008و 2012وبمفعول رجعي من
 2012/7/1وفق االتفاقات المعقودة مع الحكومة
اللبنانية».
ورأت «أن إعطاء ست درجات استثنائية لإلداريين
والواردة في مشروع النائب جورج عدوان ال تؤمن اال
بعضا ً من العدالة مع القطاعات االخرى» ،رافضة «أي
زيادة بساعات العمل من دون مقابل وذلك لما ترتبه
هذه الزيادة في حال اقرارها من مشاكل اجتماعية
وعائلية واعباء مالية».
ودع��ت ال��ى «فتح ب��اب التوظيف وم��لء المراكز
ال��ش��اغ��رة ف��ي الفئتين االول���ى والثانية م��ن داخ��ل
االدارة بعيدا ً من المحسوبيات السياسية وغيرها،
وم��راع��اة مبدأ االقدمية واألفضلية لموظفي االدارة
المعنية ،وإعطاء الموظف ال��ذي يرفع من فئة الى
أخ��رى ،درج��ة عن كل ثالث سنوات خدمة تزيد عن
السنوات المطلوـبة للترفيع ،والى تفعيل دور أجهزة
الرقابة وإطالق عمليـة اإلصالح االداري تمهيدا ً لبناء
إدارة شفافـة ومنتجـة» ،كما دعت إلى «إعادة النظر
بالتقديمات الصحية واالستشفائية والتعليمية
لتعاونية موظفي الدولة والتغطية الشاملة لألمراض
المستعصية ورفعها لتتسـاوى مـع تقديمـات بـاقـي
الصنـاديـق».

الموحد النائب سليم كرم «ان اقتراح رئيس
اعتبر عضو كتلة لبنان الح ّر
ّ
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون الذي يقضي بحصر االنتخابات
الرئاسية بينه وبين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عبارة عن اجتهادات
حول االستحقاق الرئاسي الذي يجب إنجازه بطريقة ديمقراطية ،وهناك دول
خارجية تضغط لمنع انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً في حديث الى
«المركزية» إلى «ان مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس انتهاك للديمقراطية ،لكن
في لبنان نعمل على تحقيق مصالحنا الخاصة وإلغاء اآلخر».
وعن التناقض في موقف الحلفاء بين تفاؤل الرئيس نبيه بري وتشدّد العماد
عون في شأن الرئاسة ،قال كرم« :ك ّل من يحمل الهوية اللبنانية يجب أن يكون
قريبا ً من جميع األفرقاء وأال يتأثر بأي دولة خارجية ،ألن البعض يستقوي
بالخارج إلرباك الساحة اللبنانية وخرابها» ،مثنيا ً على «دور الحكومة والرئيس
تمام سالم على رغم المصاعب واألزمات التي يواجهها داخل مجلس الوزراء».
وأكد «تدخل ك ّل الدول في لبنان بسبب االطراف التابعة لها».
ورأى كرم «أن معادالت «س  -س» ومن ث ّم «س  -أ» تنعكس على لبنان
سلباً ،ويبدو ان االمور متجهة نحو األسوأ بعد اجتماع أحد أمراء دول الخليج
في فيينا للبحث في الملف النووي» ،معتبرا ً «أنه على رغم ما يُقال عن فصل
العوامل الخارجية عن الحوار بين الطرفين ،فإن مسار الحوار سيتأثر بالظروف
اإلقليمية والدولية».

�سليمان يت�سلم و�سام
ال�صليب الأكبر في الفاتيكان
تسلم الرئيس العماد ميشال سليمان من أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان
الكاردينال بيترو بارولين وسام الصليب األكبر للبابا بيوس التاسع من رتبة
فارس ،خالل احتفال في القصر الرسولي في حاضرة الفاتيكان ،في حضور
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،القائد األعلى للجيش اإليطالي
الجنرال كالوديو غراتسيانو ،سفير لبنان في الفاتيكان العميد جورج
خوري.
وألقى سليمان كلمة أشار فيها إلى «أن اتفاق الطائف ،الذي أنهى الحرب،
كرس التزام لبنان هذا ،كبلد استثنائي في المنطقة ،إال أنه من الواجب مواصلة
حمل تحديه هذا من خالل الحوار ،بهدف القضاء على أي هاجس خوف أو ظلم
أو حرمان لدى مكونات األمة اللبنانية.
ودعا جميع األطراف اللبنانية ،وخصوصا ً الموارنة منهم ،لوضع المصالح
الشخصية جانبا ً والمبادرة فورا ً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وأشار إلى «أن النزوح السوري بات يهدد بزعزعة أسس استقرار لبنان ما
يستدعي مناشدة المجتمع الدولي ،بدعم من الكرسي الرسولي ،ليس فقط
لمواجهة تداعياته ،انما لتعبئة الجهود كافة من اجل العمل على اعادة النازحين
إلى وطنهم.
ولفت إلى «أن أصولية إرهابية ،قد ألهبت ما من حولنا ،وأرغمت ،بفعل تفشي
هدر الدماء الذي حملته ،آالف المسيحيين على الهجرة من مسقط رأسهم في
العراق وسورية .وهي حاولت م��رارا ً وتكراراً ،تهديد الوجود المسيحي في
لبنان وتغيير وجه مشرقنا إلى األبد» ،مكررا ً أن مستقبل المسيحيين في العالم
العربي ال يكون من خالل حماية عسكرية أجنبية انما على اسس إسهاماتها
العريقة في بناء الحضارة».
وس��أل« :أوليس ه��ذا ما يذهب اليه اإلرش��اد الرسولي للبابا المستقيل
بنديكتوس السادس عشر ،وال��ذي وقعه في لبنان« :الكنيسة في الشرق
األوسط»؟

«لتحرك �شعبي اذا ا�ستمر الت�سويف في مطمر الناعمة»
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جنبالط يدعو الى حوار فعلي لإنقاذ الجمهورية
ح���ذر رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي
االش��ت��راك��ي النائب وليد جنبالط
من «أن الحزب التقدمي االشتراكي
سيدعو إل��ى تحرك شعبي واس��ع
بهدف الضغط إلنهاء ملف مطمر
الناعمة في حال استمرت سياسة
ال��ت��س��وي��ف ول���م ت��ت��خ��ذ ال���ق���رارات
المناسبة بصورة سريعة».
وت��س��اءل ج��ن��ب�لاط ف��ي حديثه
اإلس��ب��وع��ي إل��ى ج��ري��دة «االن��ب��اء»
االلكترونية عن «األسباب الحقيقية
ال��ت��ي تقف خلف ان��ق��س��ام أعضاء
اللجنة المعنيّة إلق���رار مشروع
الحل للمطمر ولمشكلة النفايات
الصلبة عموما ً وعن األسباب التي
ال تزال تحول دون أن يتخذ مجلس
الوزراء القرار المناسب في هذا األمر
لوضع ح ٍد نهائي للواقع الصعب
الذي يعيشه األهالي في المناطق
والبلدات المحيطة بالمطمر».
وس��أل جنبالط« :أي��ن الجواب
المنتظر حول مطلبنا األساسي بأن
تتحمل كل منطقة نفاياتها وتجد
الحلول لها بدل أن تتحمل منطقة
واح��دة نفايات سائر المناطق من
دون م��راع��اة األص���ول وال��ش��روط
ال��م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ف���ي تقنيات
المعالجة ل��ه��ذه ال��ن��ف��اي��ات؟ وهل
يجوز أيضا ً تسييس ملف مثل ملف
النفايات»؟
وإذ رفض جنبالط التأخير في بت
هذا الملف ،قال جنبالط« :سنكشف
ت��ب��اع�ا ً ب��األس��م��اء والتفاصيل كل
األمور التي تلف هذه القضية بهدف
التوصل إلى العالج النهائي لهذه
المسألة».

ت ّرو خالل احتفال «االشتراكي» في بعقلين
وكان جنبالط ممثالً بالنائب عالء
الدين ترو ،رعى في بعقلين احتفال
قسم اليمين لـ  135منتسبا ً جديدا ً
إل��ى الحزب ،بعد أن أنهوا دورات
تثقيفية مكثفة ،بإشراف مفوضية
الثقافة ،والمكتب الثقافي في وكالة
الداخلية في ال��ش��وف ،بدعوة من
وكالة الداخلية.
وأشار ترو إلى «تفاقم الخالفات
بين فريقي  8و  14آذار ،وإل��ى
الصراع القائم بين عون وجعجع،
وبين حزب الله وتيار المستقبل،
واستمرار انقطاع التواصل بينهم،
وانتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان
من دون التوصل إلى انتخاب رئيس
للجمهورية».
وأضاف« :هذا االنقسام الطائفي
والمذهبي ينعكس على المؤسسات
الدستورية ،فمرشح  8آذار الذي

ت��س��ان��ده أك��ث��ري��ة شيعية يعرف
بأنه لن يصل إلى الرئاسة ،وكذلك
مرشح  14آذار الذي تؤيده أكثرية
سنية يدرك أيضا ً بأنه لن يصل إلى
الرئاسة» ،مستغربا ً «استمرار هذا
الجدال البيزنطي العقيم» ،داعيا ً
«الجميع الذهاب إلى ح��وار فعلي
يبدأ بين السعودية وإيران وينتهي
بين تيار المستقبل وحزب الله من
أجل التوصل إلى تفاهمات جديدة
وإن��ق��اذ ال��ج��م��ه��وري��ة ،ك��م��ا حصل
في التفاهم على الحكومة ،وعلى
التمديد للمجلس».
وق��ال« :م��ا حصل في عبرا وفي
طرابلس ،وعرسال ،ما كان ليحصل
ل��وال ال��خ��ط��اب السياسي العالي
النبرة» ،متمنيا ً «عودة العسكريين
المخطوفين سالمين وإق��ف��ال هذا
الملف بأسرع وقت ممكن».

المو�سوي� :شهداء المقاومة والجي�ش
�سمحوا ب�أن يبقى لبنان �آمن ًا وم�ستقر ًا
أ ّك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب ن��واف
الموسوي «أن م��ن حمى لبنان ال��ي��وم إض��اف��ة إلى
التضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني هم
شهداء المقاومة اإلسالمية الذين سمحوا أن يبقى
لبنان اآلن آمنا ً ومستقرا ً وسليما ً في الوقت الذي
تخوض الناس من حوله معارك دامية في أكثر من
بلد».
وقال الموسوي في كلمة له خالل احتفال تأبينـي
في بلدة البازورية الجنوبية« :نحن اليـوم بقتالنـا
التكفيريين نحمي بلدنا وندافع عن بقائـه في مواجهـة
أصحـاب المخططـات التقسيميـة الذيـن يريـدون
أن يثبتوها على الكيانات التي سبق أن قسمت
منذ عهد سايكس بيكـو ،ويريـدون تقسيم العراق
ولبنـان وسوريـة ،فمـن يقـف سـدا ً في وجـه هـؤالء
هـو من يعمـل كل يوم على تحطيم الشوكة التكفيرية

وتكسيرها والحفاظ على لبنان موحدا ً وآمناً ،وهو
من يدافع عن بقاء سورية آمنة بعيدة من هيمنة
التكفيريين ،وعن استعـادة العـراق ألبنائـه وأراضيـه
مـن براثنهـم».
وأشار الموسوي إلى «أن المعركة التي نخوضها
ضد اإلرهابيين في أي موقع كان هي معركة وطنية
لبنانية صرف في المقام األول ،فلو نسينا كل انتماء
لوجدنا أن قتال التكفيريين هو واجب وطني ،الفتا ً
إلى «أن من ينهض بهذه المهمة اآلن هو حزب الله
والجيش اللبناني ،ولكن ينبغي أن يشارك الجميع
ٌّ
كل في موقعه في مواجهة الخطر التكفيري ،الذي بات
يش ّكل أداة لتقسيم المنطقة كما يش ّكل درع �ا ً للعدو
الصهيوني ،وبالتالي فإن ما تريده الحركة التكفيرية
هو أن يتح ّول بأس شعوب هذه المنطقة إلى بعضها
بعضاً».

«الكتائب» يدرج الحوار بين الأفرقاء
في مربع التكامل الوطني
وضع حزب الكتائب المبادرة
التي أطلقها الرئيس أمين الجميل
ف��ي ع��ه��دة ال��ق��ي��ادات المسيحية
لالجتماع ال��ف��وري واج��ت��راح ما
يخرق الفراغ وينهيه ،وفي عهدة
القيادات الوطنية لالنعقاد في
جلسة ح��وار تخرج بقرار واحد
يتخذ باإلجماع ويقضي بانعقاد
مجلس النواب وانتخاب رئيس
للجمهورية».
ورح����ب ح����زب ال��ك��ت��ائ��ب في
اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس
الجميل «بأي حوار بين األفرقاء
اللبنانيين ،وإدراج���ه ف��ي مربع
التكامل الوطني الذي يقود حكما ً
إلى لبننة االستحقاقات ب��دال ً من
انتظار التفاهمات الخارجية التي
قد تأتي وقد ال تأتي».

وأش������ار ف���ي ال���ب���ي���ان ال���ذي
أص��دره عقب االجتماع إل��ى «أنه
ناقش مشاريع قانون االنتخاب
المدرجة على جدول أعمال اللجنة
البرلمانية ال��ف��رع��ي��ة المولجة
ال��ت��ح��ض��ي��ر ل���م���ش���روع ق��ان��ون
االنتخاب ،وأعلن «أن لجنة حزبية
من االخصائيين منكبة على دراسة
افكار ومقترحات جديدة في هذا
اإلطار».
كما ناقش «احتماالت حصول
االن��ت��خ��اب��ات النيابية الفرعية
ف���ي ق��ض��اء ج��زي��ن ال س��ي��م��ا أن
للحزب وجودا ً تاريخيا ً وحاضرا ً
ف��ي المنطقة ول���ه م��رش��ح��ه في
المنطقة».
وح��ض الحزب «الحكومة من
أجل االحتكام الى القانون والى

المصلحة العامة ،والدفع باتجاه
ايجاد الحلول للملفات العالقة
وبينها ما هو ملح ال يقبل التأجيل
مثل قضايا النفايات والخليوي
والنفط».
وجدد «موقفه المحذر من تفاقم
ملف النازحين السوريين ،مما
يستوجب الضغط على المجتمع
ال���دول���ي ل��ل��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه
ف���ي ال���م���دى ال��ق��ري��ب ،وإرس����اء
استراتيجية قائمة على توزيع
ال��ن��ازح��ي��ن على ال���دول ال��ق��ادرة
على المدى البعيد ،وهذا ما يجب
وضعه موضع التنفيذ قبل الزيارة
المقررة لرئيس الحكومة لالتحاد
االوروبي وقبل زيارة نائب االمين
ال��ع��ام لالمم المتحدة المرتقبة
للبنان».

معلولي :المختلط مخالف للطائف
أكد النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي «أن أي تعديل أو نقض ألي بند من بنود
الطائف وال��ذي أصبح دس��ت��ور لبنان سيفسح في
المجال تعديل ونقض اي بند آخر وفي مقدمه مبدأ
المناصفة».
وناشد أصحاب القرار االلتزام باتفاق الطائف ،ألن
أي تعديل او نقض ألي بند من بنوده يهدد الوفاق
واالستقرار وبالتالي الكيان.
ووضع معلولي في تصرف أعضاء لجنة االنتخابات
النيابية المكلفة متابعة دراسة مشروع قانون جديد
لالنتخابات والنواب ،البيانات التي صدرت عن نواب
الطائف والتي أكدت أن اتفاق الطائف لم يتطرق ال من
قريب وال من بعيد الى مبدأ النسبية ،كما أك��دت أن
تعديل الطائف سيفتح في المجال أمام طرح تعديالت

أخرى أخطرها المثالثة بدل المناصفة.
وأك��د «أن المشاريع المتداولة :ما يسمى اللقاء
االرثوذكسي أو مشروع الحكومة أو مشروع لجنة فؤاد
بطرس ،وما تبحثه اللجنة النيابية الخاصة بقانون
االنتخاب من مشروع مركب بين االكثرية والنسبية،
هو مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف».
وأشار إلى «أن اتفاق الطائف نص تحت بند قانون
االنتخابات النيابية على أن تجرى االنتخابات
النيابية وفقا ً لقانون انتخاب جديد على أساس
المحافظة ،يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك
بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى
فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل ،بعد
اعادة النظر في التقسيم االداري في اطار وحدة االرض
والشعب والمؤسسات».

�شبطيني :الرئا�سة �أولوية �أي حوار
ش��ددت وزي��رة المهجرين أليس
شبطيني ع��ل��ى «م��ع��ال��ج��ة ال��ف��راغ
القاتل ال��ذي أص��اب رأس الدولة»،
واع��ت��ب��رت «أن����ه ي��ج��ب أن يكون
أولوية في أي حوار واإلس��راع فورا ً
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية
س��ع��ي�ا ً لتخليص ال��ب�لاد م��ن ه��ذا
الشغور ال ُمهين والالمقبول وحفاظا ً
على ما تميز به لبنان من تجربة
ديموقراطية انتصرت في كل مرة
على كل مشاريع العزل والتحكم

واإلستئثار» ،وتم ّنت «للحوار بين
المستقبل  -وحزب الله النجاح وأن
يكون فاتحة خير لكل اللبنانيين».
وأك����دت ف��ي ت��ص��ري��ح «ض���رورة
قيام حوارات وطنية جامعة وب ّناءة
والتزام جميع األطياف السياسية
بمنطق الدولة والمؤسسات بعدما
أك���دت ال���ح���وادث ع��ل��ى ال����دوام أن
الحوار دائما ً هو اللغة الحضارية
الوحيدة التي تقرب وجهات النظر
بين اللبنانيين وتنأى بالوطن عن

كل الشرور واألخ��ط��ار» .ورأت «أن
قضية العسكريين المخطوفين
يجب أن تبقى اولوية األول��وي��ات،
خصوصا ً في هذا الظرف المناخي
الصعب ،م��ن خ�لال ال��دع��م الكامل
للجيش والتعاطي مع ه��ذا الملف
الوطني الحساس بكل صبر وتأنٍ
توصالً الى الخاتمة السعيدة التي
تحفظ كرامة الدولة وجيشها وتنهي
مأساة العسكريين وأهلهم بخير
وسالم».

