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«التغيير والإ�صالح»� :سن�سلك كل و�سيلة
متاحة لو�ضع حد لالنقالب على الد�ستور
أك���د تكتل التغيير واإلص�ل�اح
«أن��ه��ا ليست ال��م��رة األول���ى التي
يخذل فيها المجلس الدستوري،
الدستور ،ويختزل إرادة الشعب،
حيث سجلت  4م��ح��اوالت بائسة
في حقه في عام  2005وعام 2009
عبر طعون نيابية ،وفي عام 2013
ب��االس��ت��ن��ك��اف ع��ن إح��ق��اق الحق
الدستوري بالنظر بدستورية قانون
تمديد والية مجلس النواب ،حيث
تم تعطيل النصاب .وكذلك في عام
 2014عبر تمديد ثانٍ  ،في ظ ِل غياب
رئيس الجمهورية ،حيث تم التذرع
بفراغ سدة الرئاسة».
ورأى «التكتل» في بيان أصدره
عقب اجتماعه اإلسبوعي في الرابية
برئاسة العماد ميشال ع��ون «أن
التعطيل واإلج��م��اع هما وجهان
لعملة واح����دة وه���ي االس��ت��ئ��ث��ار
بالسلطة ومصادرتها من قبل هذه

األكثرية ،لذلك سنسلك كل وسيلة
م��ت��اح��ة ف��ي ال��وث��ي��ق��ة وال��دس��ت��ور
والسياسة لوضع حد لهذا االنقالب
على الدستور الذي يترافق مع فساد
سلطوي بامتياز قبل أي شي آخر».
ورأى التكتل «أن إق���رار قانون
انتخاب جديد يجب أن يكون المدخل
إلى إع��ادة تكوين السلطة كما هي
الحال في الديمقراطيات البرلمانية،
إذ تجري االنتخابات النيابية في
ظله ،ومن ثم يجري انتخاب رئيس
الجمهورية ،وإال اللجوء إلى مبادرة
رئيس التكتل بانتخاب الرئيس
مباشرة من الشعب».
واعتبر «أن أي مطالبة حصلت
ب��إج��راء اإلن��ت��خ��اب ال��رئ��اس��ي قبل
ت��ص��ح��ي��ح ال���وض���ع ال��دس��ت��وري
والميثاقي وفقا ً لما سبق ،إنما تهدف
إلى منع اإلستحقاقين من الحصول،
فتكتمل حلقة االستئثار بالسلطة من

زا�سيبكين :نرف�ض التدخل
في �ش�ؤون الدول الداخلية

ه��ذه األكثرية واستهداف المواقع
الميثاقية».
وأشار إلى «أن ما يقوم به كل من
وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير
ال��م��ال علي حسن خليل ه��و عمل
مطلوب ومفيد،
ولكن أين الراشي وهو المستفيد
األك��ب��ر؟ حيث ان ليست هناك من
رش��وة مكتملة العناصر من دون
راش .لذلك إن إف��ادات النفي يجب
ٍ
أن تشمل جميع المسؤولين على
مختلف مستوياتهم ،كما يجب
التأكيد على استعادة األمالك العامة
التي تم السطو عليها .كل ذلك يعني
أن م��ب��دأ المحاسبة وال��م��س��اءل��ة
المغيب منذ الطائف يجب أن يسود
على م��ا ع���داه» .م��ذك��را ً «باقتراح
ال��ق��ان��ون ال���ذي ت��ق��دم ب��ه رئيسه،
ب��إن��ش��اء محكمة خ��اص��ة بجرائم
المالية».

التوا�صل االنتخابية تدر�س اليوم اقتراح بزي
والأ�شغال ناق�شت خريطة طريق تفعيل النفط والغاز
تعقد لجنة ال��ت��واص��ل النيابية
اجتماعا ً في الحادية عشرة من قبل
ظهر اليوم األربعاء في مجلس النواب
برئاسة النائب روبير غانم ،لمتابعة
درس اقتراح قانون االنتخاب المقدم
من النائب علي بزي ،بعدما كان من
المفترض ان تجتمع ام���س ،اال ان
االجتماع أرج��أ الى اليوم بطلب من
النائب مروان حماده.
وفي ساحة النجمة ،تابعت لجنة
االعالم واالتصاالت النيابية المواضيع
االعالمية في جلسة عقدتها العاشرة
والنصف قبل ظهر أمس برئاسة النائب
حسن فضل الله وح��ض��ور النواب
األعضاء ووزير االعالم رمزي جريج.
ودرس��ت اقتراح القانون الرامي الى
تعديل قانون المطبوعات الصادر في
 1962/9/14وتعديالته ،المقدم من
النائب روبير غانم ،واقتراح القانون
المتعلق بقانون االع�لام المقدم من
النائب غسان مخيبر.
وعرض الوزير جريج المالحظات
التي قدمتها وزارة االعالم ،خصوصا ً
لجهة آلية تعيين أعضاء المجلس
ال��وط��ن��ي ل�ل�إع�ل�ام وال���ت���ي تعتمد
ح��س��ب ال��ن��ص ال��ح��ال��ي المناصفة
بين مجلسي ال��ن��واب والحكومة،
وموضوع التراخيص للمطبوعات.
وبعد المناقشة قررت اللجنة متابعة
الموضوع في الجلسات المقبلة.

االقتصاد

وأق���رت لجنة االقتصاد الوطني
وال��ت��ج��ارة والصناعة والتخطيط
اتفاقيتين تجاريتين م��ع الكويت
واالك�����وادور ف��ي جلسة عقدتها في
المجلس النيابي ،برئاسة النائب جان
اوغاسابيان وحضور النواب :آغوب
بقرادونيان ،سيبوه قالبكيان وعلي
بزي.

األشغال

وع��ق��دت لجنة األش��غ��ال العامة
اجتماع  -ورشة عمل برئاسة النائب
محمد قباني وحضور النواب االعضاء.
و إث��ر الجلسة ،ق��ال رئيس اللجنة

فضل الله مترئسا اجتماع لجنة االعالم

(تموز)

النائب قباني «إن هناك خريطة طريق
تفعيل ملف النفظ والغاز في لبنان،
تقوم على إقرار مشروع مرسوم تقسيم
المياه البحرية اللبنانية الى رقع ،إقرار
مرسوم اتفاقية االستكشاف واالنتاج،
وسن قانون الضرائب البترولية.
ودع����ا إل����ى درس ام���ك���ان فتح
دورة تأهيل مسبق ل��ش��رك��ات مع
االحتفاظ بنتائج  ،2013والقيام
بحمالتترويجيةلصناعة«ابستريم»
اس��ت��ك��ش��اف وان���ت���اج  -ف��ي آس��ي��ا،
اوروبا ،اميركا ودول الخليج ،وأخرى
لصناعات الخدمات البترولية ،الفتا ً
إلى ضرورة تحفيز المستثمر اللبناني
المحلي ل��دخ��ول معترك الخدمات
البترولية.
واعتبر قباني «أن تحضير االرضية
لصناعة «اب��س��ت��ري��م» (استكشاف
وإن��ت��اج) ،يتطلب استكمال هيكلة
الهيئة وبناء قدراتها خصوصا ً مركزي
إدارة المعلومات واإلدارة الرشيدة
للمكامن ،بناء ق���درات المؤسسات
الحكومية المعنية ،تطور قطاعي
التعليم المهني والجامعي لتوفير يد
عاملة محلية كفوءة.
ورأى «أن تحضير قطاع الخدمات
ال��ب��ت��رول��ي��ة ف��ي ح��اج��ة إل���ى القيام
بالدراسات البيئية ،تطوير المنشآت
ال��ب��ح��ري��ة ،تحديد مبدئي لمواقع
منشآت الـ Upstreamعلى الساحل

اللبناني ،والس���واق ال��غ��از ،ولسبل
النقل ،ولممرات األنابيب البرية و/
أو البحرية ،باالضافة إل��ى تعديل
قوانين العمل لجعلها اكثر توافقا ً مع
االستكشاف واالنتاج البحريين».
وتحدثقبانيعنالحدودوالتعاون
الدولي ،فلفت إلى «العمل مع الجهات
اللبنانية المختصة لمعالجة مسألة
الحدود ،ودراس��ة التعاون في مجال
تبادل المعلومات العلمية والتقنية،
في مواجهة ال��ح��وادث والتسربات
النفطية ،وف��ي مجال ادارة المكامن
المشتركة».
وأش��ار إلى «أن تحضير االرضية
ل��ص��ن��اع��ات ال���������ـDownstream
– البتروكيميائية يتطلب الترويج
ل��ص��ن��اع��ات ال���ـ downstream
وصناعات البتروكيماويات ،تحديد
الصناعات الممكن تطويرها وتقويم
المنفعة وال��م��ردود ،تحديد المناطق
الصناعية ،توقيع اتفاقات تفاهم مع
منتجيالطاقةوالصناعييناللبنانيين
حول الحاجات والتسويق المحلي.
وشدد على أهمية استكمال القوانين
والمراسيم الخاصة بتطوير القطاع،
المتعلقة بإنهاء قانون البر ،ووضع
ق��ان��ون إن��ش��اء الصندوق السيادي
وادارت����ه بالمشاركة م��ع ال���وزارات
والهيئات المختصة ،وتعزيز الشفافة
والمسؤوليةاالجتماعية.

«الم�ستقبل» :مبادرة الحريري
تبرد االحتقان
أكدت كتلة المستقبل «أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري لناحية التأكيد
على االستعداد للحوار مع حزب الله من شأنها تبريد االحتقان واإلفساح في المجال للبحث
في سبل التوافق النتخاب رئيس جديد للجمهورية لتجاوز حالة الشغور في موقع الرئاسة
األولى التي يشكل استمرارها خطرا ً على االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي في
البالد».
وإذ أكدت الكتلة في اجتماعها الذي ترأسه النائب سمير الجسر «أن المبادرة ال تحمل
أي تراجع عن المواقف األساسية التي شكلت وال تزال موضع خالف مع الحزب وعلى
وجه التحديد دوره في سورية وموضوع المحكمة الدولية وإعالن بعبدا» ،فهي تعتبر «أن
مبادرة الرئيس الحريري هي بمثابة فرصة ونافذة مفتوحة يجب اغتنامها واالستفادة منها
خدمة للبنان وشعبه ومصالحه الوطنية العليا».
واستنكرت كما رفضت «الكالم التهديدي ،الحاقد والعدواني ،الصادر عن الرئيس الجديد
ألركان الجيش «االسرائيلي» بتدمير لبنان في أية معركة مقبلة» .واعتبرت «أن هذا الكالم
يكشف مجددا ً نوايا «إسرائيل» في تدمير لبنان ألنه يشكل النقيض لتجربتها التي تمارس
فيها الفصل العنصري واغتصاب حق الشعب الفلسطيني ،في أرضه وترابه».

ال�سعد� :صياغة قانون انتخاب
تحتاج الى كا�سحات �ألغام طائفية
أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد «أن صياغة قانون انتخاب في دولة
متعددة الطوائف واألح��زاب كالدولة اللبنانية ،مه ّمة غير سهلة ال بل معقدة وتحتاج الى
كاسحات ألغام طائفية غير متوافرة حاليا ً في لبنان».
وأشار إلى «أن تأمين إجماع وطني في لبنان على قانون انتخاب يرضي جميع األطراف،
يحتاج إلى مهلة زمنية طويلة قد تصل الى سنة ونصف السنة من البحث والمشاورات
والمناقشات المضنية لتجاوز األلغام واألفخاخ الطائفية ،ما يعني أن إعطاء اللجنة النيابية
مهلة شهر إلعداد قانون انتخاب حقنة مخدرة ليس إال».
وخلص ال��ى القول أن أي قانون آخ��ر س��واء ك��ان أكثريا ً أم نسبيا ً أم مختلطا ً في ظل
االنقسامات السياسية والطائفية والمذهبية الراهنة ،سيُدخل المجلس النيابي في دهاليز
التفاصيل والتعديالت الجذرية حيث تكمن مجموعة من الشياطين وليس شيطانا ً واحداً،
وأهمها :تحديد عدد دورات االنتخاب إذا تم اعتماد المختلط ،إعادة النظر بعدد النواب ،تحديد
الكوتا النسائية ،تحديد سن اإلقتراع ،التوافق على صيغة منطقية لتنخيب المغتربين ،تحديد
عدد الدوائر اإلنتخابية وحجمها ،تحديد شكل اللوائح اإلنتخابية ،وغيرها من التعقيدات التي
قد تنتهي كالعادة الى ال تفاهم وال اتفاق».
وأكد سعد «ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل واعتماد الالمركزية اإلدارية ووضع
قانون لألحزاب لتنظيمها بما ال يتعارض ودور المؤسسات الدستورية وإرادة الناخب
المسيحي في كل المناطق اللبنانية».

أكد السفير الروسي الكسندر زاسيبكين رفض بالده للحملة االطلسية على
روسيا ومحاوالت تهديد أمنها القومي سواء في أوكرانيا أو في بعض المناطق
االخرى .وأشار زاسيبكين خالل استقباله رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال يرافقه عضوا القيادة سمير الطرابلسي وعدنان برجي ،إلى سياسة
روسيا القائمة على حرية الدول واستقاللها وسيادتها ورفض التدخل بشؤونها
الداخلية ،واحترام ميثاق االمم المتحدة والقانون الدولي.
أما شاتيال فأعرب عن تقدير المؤتمر الشعبي لمواقف روسيا «الداعية إلى
حرية الشعوب والعاملة على تنامي صداقتها مع مصر وسورية وتضامنها مع
قوى الشعب العربي لمناهضة التدخل االجنبي في شؤونه والمحافظة على
وحداتها الوطنية» ،مدينا ً «العقوبات االميركية  -االوروبية ضد روسيا التي
تدافع عن أمنها القومي وتلبي رغبات الشعوب التحررية من حولها ،في حين
أن الحلف االطلسي ما زال يسير في سياسة عدوانية ويضرب حريات الشعوب
وسيادتها».

ور�شة عن دعم الدور العالمي للبرلمانات

مو�سى :التحديات لن تزيدنا
�إال �إ�صرار ًا على التم�سك بحقنا
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن تعزيز االدارة البرلمانية من شأنه
تفعيل العمل البرلماني ومواكبة روح العصر والتفاعل الحيوي مع التقنيات
ومصادر المعلومات ،والتي تصب جميعا ً في دعم تطويرالقدرات التشريعية
للنواب ،وتحسين ادوات الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ،وكذلك دعم
الوظيفة التمثيلية للمجلس النيابي وتبادل الخبرات مع المجالس العربية
واالجنبية.
كالم بري جاء في خالل رعايته ممثالً بالنائب ميشال موسى ورشة العمل عن
دعم الدور العالمي للبرلمانات والتمثيل البرلماني ،والتي نظمها مجلس النواب
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد االوروبي « -سيغما» بمشاركة
المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية في المعهد العرب.
وكانت للنائب موسى مداخلة في جلسة العمل االولى أكد فيها «أن االتحاد
البرلماني الدولي ال��ذي انضم إليه لبنان ،يوفر فرصة واسعة لممارسة
الديبلوماسية البرلمانية ،إضافة إل��ى انضمامه إل��ى مؤتمر البرلمانيين
اآلسيويين ،واتحاد برلمانات الدول االعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي،
ومجلس برلمانات الدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفون) ،ومنتدى برلمانيي
افريقيا ،والجمعية البرلمانية االورومتوسطية ،والجمعية البرلمانية لبرلمانات
دول حوض المتوسط.
ولفت إلى «أن المساعي الهادفة إلى استثمار الديبلوماسية البرلمانية ،دفاعا ً
عن الحقوق والمصالح الوطنية ،ال تزال تصطدم بمعوقات عدة أبرزها« :إصرار
قوى الوضع الدولي الراهن على الحفاظ على االوضاع القائمة في المنظمات
الدولية» ،اقتران ذلك بإطالق منظمات أو هيئات أو مبادرات دولية موقتة او
دائمة تتجاهل الشرعية الدولية وتتجاوزها ،والخالف على أهداف التكتالت
االقليمية وأسسها وهويتها».
وأشار إلى «التحديات التي تواجه لبنان في هذا الصدد وأهمها السياسة
العدوانية التوسعية التي تنتهجها إسرائيل لالستحواذ بالقوة على جانب من
ثرواته الطبيعية (مياه ،نفط وغاز) .وهذا الموقف أدى دورا ً كبيرا ً في تعطيل
آليات الديبلوماسية البرلمانية التي لجأ اليها المجتمع الدولي للحد من اخطار
هذه العدوانية».
وشدد على «أن ذلك لن يزيد لبنان إال اصرارا ًعلى حقه وتمسكه بالديبلوماسية
البرلمانية ،نظرا ً إلى أهميتها البعيدة المدى على صعيد حمايته من «إسرائيل»
واطماعها ،وتنمية عالقاته بالدول ،وقيام أوضاع دولية تصب في مصلحة
الشعوب».
وتحدثت في الجلسة القائمة الموقتة بأعمال بعثة االتحاد االوروبي روث
باداجا ،وأكدت «أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمتطلبات الرئيسية لإلدارة
البرلمانية في دعم البرلمانيين في ما يتعلق بتنظيم العالقات الدولية ال سيما
المتعلقة باالتحاد االوروبي»
ثم تحدث باسم منظمة «سيغما» المستشار الرئيسي فيها خوليو نابيس عن
«مساهمات المنظمة في تحسين وتنظيم الخدمات المعنية لتطوير أداء الوظائف
المتعلقة بالعالقات الدولية والديبلوماسية والبرلمانية والبروتوكول» .ثم تمت
مناقشة حول كل هذه االهداف وتبادل لوجهات النظر وتسجيل المالحظات.
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دريان :الأيام القليلة المقبلة �ستحمل �إيجابيات
تنطلق ال��ي��وم أع��م��ال م��ؤت��م��ر األزه����ر ف��ي حضور
شخصيات دينية وروحية من مختلف ال��دول العربية
وشمال افريقيا وبعض ال��دول االوروب��ي��ة واالميركية
�وح��د م��ن اإلره����اب والقتل
إلص����دار م��وق��ف إس�لام��ي م� ّ
وت��ف��ش��ي ظ��واه��ر غ��ري��ب��ة ع��ل��ى مجتمعاتنا ت��ح��اول
ف���رض قيمها المناقضة ت��م��ام�ا ً ل��ل��دي��ان��ة االس�لام��ي��ة.
وينعقد المؤتمر على مدى يومين ويطرح مواضيع مهمة
أبرزها الدعوة إلى تصحيح المفاهيم وعدم توظيفها
واس��ت��غ�لال��ه��ا ف���ي م��وج��ة ال��ت��ط��رف ال��ت��ي تجتاح
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د أن ع��اش��ت األق��ل��ي��ات فيها
ح�����االت ع��ص��ي��ب��ة اس��ت��وج��ب��ت��ه��ا ال���ه���ج���رة ت�����ارة او
االم��ت��ث��ال ال���ى االم����ر ال���واق���ع ت��ح��ت س��ل��ط��ة ال��س��ي��ف،
خ��ص��وص �ا ً المسيحيين واالي��زي��دي��ي��ن ف��ي ال��ع��راق.
وسيتطرق المؤتمر الى الموقف المسيحي  -االسالمي من
الدولة الوطنية ومن العيش المشترك ،وسيتميّز ايضا ً
بأنه سيكون مؤتمرا ً إسالميا ً  -مسيحيا ً على المستوى
العالمي.
ولهذه الغاية ،غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبداللطيف دريان على رأس وفد الى القاهرة تلبية لدعوة
من شيخ األزهر احمد الطيب للمشاركة في المؤتمر .وقبيل
مغادرته صالون الشرف في المطار اك��د دري��ان «أننا
في لبنان نم ّر في فترة دقيقة وحرجة وهذا األمر يتطلب
منا جميعا ً إع�لاء الصوت من أج��ل أن يتوافق األفرقاء
السياسيون على مبادرات للتواصل واللقاء للوصول الى
ح ّد من التفاهمات وانطالق عجلة الحوار لتسريع إنجاز
اإلستحقاق الرئاسي».
واذ اعتبر «أن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم

بأسره هي الغلو والتطرف واإلره���اب» ،لفت إل��ى «أن
مشاركة لبنان في ذلك المؤتمر من خالل الوفد الذي يضم
مسيحيين ومسلمين للتأكيد على دور مصر واهميتها في
معالجة القضايا العربية الكبيرة» ،مشددا ً على «أن مصر
حاجة ال بد منها من اجل ح ّل قضايانا العادلة».
وأكد دريان «أن العالقات اإلسالمية  -اإلسالمية مسألة
مهمة في هذه الظروف الصعبة» ،مشددا ً على ضرورة
إيجاد الخطاب الهادئ العقالني والمعتدل» ،وأعلن «أننا
ندعم الحوار ال ُمرتقب بين تيار المستقبل وح��زب الله
والمبادرة التي اطلقها الرئيس سعد الحريري» ،داعيا ً
الجميع الى «أن يلتقوا مع تلك الدعوة التي نباركها».
وق��ال« :إنه على ثقة بأن األي��ام القليلة المقبلة ستحمل
إيجابيات وسيتم اللقاء والتحاور بين األفرقاء».
وأكد «أن قضية العسكريين المخطوفين أمانة في يد
الحكومة اللبنانية وفي شكل خاص بيد الرئيس تمام
سالم ال��ذي ال يألو جهدا ً في حل هذا الملف ونحن على
متابعة دقيقة بما يتم إلنهائه».
ولفت دريان الى «أننا مع أهالي العسكريين في هذه
القضية المحقة ونطلب منهم القليل من الهدوء إفساحا ً
في المجال أمام المفاوضات التي تجري من أجل عودة
أبنائهم في أقرب وقت ممكن» .كما غادر العالمة السيد علي
فضل الله إلى القاهرة ،للمشاركة في المؤتمر .ومن المقرر
أن يلقي كلمة في المؤتمر ،ويلتقي كبار العلماء في مصر،
وشخصيات دينية عربية وإسالمية ويمثل رئيس أساقفة
بيروت للموارنة المطران بولس مطر ،بطريرك أنطاكيا
وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في
المؤتمر.

يازجي ودانيال يدعوان المراجع ال�سيا�سية
�إلى ف�ضح الإرهاب المرتبط بم�صالح اقت�صادية

يوحنا العاشر وبطريرك رومانيا في زيارة للكنيسة الرومانية
أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم االرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي وبطريرك بوخارست وكل رومانيا
دانيال «أن ما يتعرض له اليوم المسيحيون في الشرق
على يد اإلره��اب التكفيري باسم الدين ،مرفوض كلياً،
وال بد من تحميل المراجع المدنية والسياسية مسؤولية
العمل على فضح هذا الظلم وارتباطه بمصالح اقتصادية
وسياسية يدفع ثمنها المواطن المسالم.
وأعلن البطريركان باسم كنيستيهما ،خ�لال زي��ارة
يازجي الكنيسة الرومانية في زي��ارة سالمية ،أنهما ال
تنظران إلى المسيحيين في الشرق إال كأبناء لهذه األرض
يتقاسمون مع شركائهم في المواطنة حلو الحياة ومرها،
وتعتبران أن ما من شأنه تثبيت المسيحيين في أرضهم
هو أولوية ال بد للجميع أن يعمل على دعمها مباشرة ومن
خالل المحافل الدولية.
وأسفت الكنيستان لموقف عدم االكتراث الذي غرق فيه
موضوع المطرانين المخطوفين بولس ويوحنا وسائر
المخطوفين ،وهما تحمالن األس��رة الدولية مسؤولية

السعي الحثيث لحل هذا المعضلة رأفة باإلنسان وتحقيقا ً
لمبادئ السالم والحرية التي تدعو إليها باستمرار.
وأشار يازجي ودانيال إلى «أن الكنيستين ستعمالن على
تقوية عرى التعاون بينهما من خالل وضع أطر تشاور دائم
في كل ما يتعلق بحياة الكنيسة األرثوذكسية الجامعة
لتدعيم شهادتها في العالم ،لتمتين العالقات واالخوية
القائمة على صعيد المعاهد الالهوتية ،وتشجيع التبادل
الطالبي بين معاهد الالهوت لخلق أفضل ظروف ممكنة
للتفاعل والتواصل ،وتبادل الخبرات في كل ما يعود إلى
تنظيم الحياة الكنسية بخاصة في بالد االنتشار ،وتبادل
المعلومات من خالل استعمال تقانات التواصل الحديثة
بخاصة في ما يعود إل��ى حياة الكنيستين ودورهما
الشهادي ،وتوسيع أط��ر البحث في تاريخ العالقات
بين الكنيستين من خالل المعاهد المتخصصة في هذا
الموضوع وباللجوء إلى ما توصلت إليه التقنيات الحديثة
في هذا المجال».

