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«البناء» تن�شر مح�ضر �آخر جل�سة للجنة التوا�صل

تفقد وبو �صعب مدر�سة برج حمود الثانية

�إليا�سون يلتقي الراعي
وي�أمل في ملء ال�شغور

«القوات» ين�سف قانون االنتخاب
هتاف دهام
نسف حزب القوات أمس جلسات اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون االنتخاب .علق النائب جورج عدوان
مشاركته في االجتماعات الى حين تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا ً لجلسة الهيئة العامة للتصويت على
قانون انتخابي سواء توصلت اللجنة الى تفاهم ام ال .ورأى عدوان أن ثمة من يريد ان تكون لجنة التواصل مجرد
أداة لتمرير الوقت في مسألة الرئاسة «التي لن تكون قريبة فالحراك الدولي ،حركة بال بركة».
يدرك النائب «القواتي» ان الرئيس بري لن يضرب موعدا ً للهيئة العامة للتصويت على اقتراحات ومشاريع
القوانين االنتخابية ،طالما ان ال إجماع على عقد هذه الجلسة من قبل الكتل السياسية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
كتلة المستقبل أكدت على لسان النائب محمد الحجار «أنه اذا لم يكن هناك رئيس جمهورية فلن نصوت على أي
قانون انتخابي» ،والنائب أحمد فتفت في الجلسة األولى للجنة التواصل التي ترأسها الرئيس بري في عين التينة،
الذي شدد على «أنه ال يجوز أن يكون االلتزام على جلسة قانون االنتخاب ،وال يسري على جلسة انتخاب الرئيس».
هذا فضالً عن كتلة اللقاء الديمقراطي التي أعلن نائبها ايلي عون في جلسة التمديد أن العودة الى المجلس النيابي غير
جائزة قبل انتخاب رئيس الجمهورية ،من دون أن نغفل طلب رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون من
الرئيس بري عبر النائب آالن عون الدعوة إلى جلسة عامة لتفسير المادة  24من الدستور التي تتحدث عن المناصفة
قبل إقرار اي قانون انتخابي.
لن يخرج رئيس لجنة التواصل روبير غانم من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري اليوم ،بإعالنه ان رئيس المجلس
سيحدد موعدا ً لجلسة عامة ،بل سيحمل مخرجا ً الستمرار اللجنة في التقاعس عن إقرار قانون انتخابي .وهذا يعني
ان اجتماعات لجنة قانون االنتخاب من المرجح أن تعلق الى حين .فهي لن تجتمع بغياب أي مكون من مكوناتها،
بعدما كانت شهدت أمس محاوالت القناع النائب عدوان بحضور جلستي اليوم والغد كما كان مقررا ً قبل الدخول في
عطلة األعياد.
غانم متحدثا ً بعد االجتماع
وحصلت «البناء» على نسخة من
محضر الجلسة التي تحدث فيها كل
من رئيس اللجنة النائب روبير غانم
وال��ن��واب :علي ب��زي ،علي فياض،
ه��اغ��وب ب��ق��رادون��ي��ان ،آالن ع��ون،
اميل رحمة ،زي��اد ال��ق��ادري ،سيرج
ط��ورس��رك��س��ي��ان ،م���روان ح��م��ادة،
سامي الجميل ،وج���ورج ع��دوان)
وفيما يأتي نصها الحرفي:
غانم :لن أكرر الكالم .علينا واجب.
يجب أن نتقدم في عملنا ،ال أحد على
استعداد أن يتحمل هذه المسؤولية
التي ستعرضنا النتقادات .أمامنا
اق��ت��راح النائب علي ب��زي مقارنة
ب��اق��ت��راح المستقبل -ال��ق��وات -
االشتراكي ،وكلنا موافقون أن اعتماد
النسبية ض��روري ،وأنه من اللزوم
أن نعمل في شكل ج��دي للوصول
إلى نتيجة.
ع����دوان :أن���ا فضلت أن أحضر
الى اللجنة للتكلم معكم لكي تكون
األمور واضحة .من اليوم األول كنا
واضحين عند الرئيس ب��ري .كان
هناك تفاهم أن نذهب إل��ى الهيئة
العامة سواء توصلنا إلى اتفاق حول
القانون االنتخابي أو لم نتوصل.
أمامنا روزنامة زمنية واستحقاق
عملي بعد فترة معينة ،ول��ذل��ك ال
نستطيع أن نتأخر ،فإما أن نتفاهم،
أو نذهب الى الهيئة العامة؟ المسار
الذي كنا نعتقد أننا سنسير به لن
يؤدي إلى شيء بسبب مقاربات من
زوايا مختلفة ،مثالً صحيح أن رأي
رئيس الجمهورية مهم ،لكن الرئيس
م��ي��ش��ال سليمان أع��ط��ى رأي����ا ً في
القانون االنتخابي ولم يأخذ أحد به،
والبعض اآلخر يرى ان هذه المقاربة
لن تؤدي إلى قانون انتخاب .نحن
كـ»قوات» ليس بإمكاننا أن نستمر
بهذه الطريقة ولدينا التزامات أمام
الرأي العام.
وأمام ذلك أعلن تعليق مشاركتي
في اللجنة إلى حين تحديد موعد
للهيئة العامة .وفي حال تم تحديد
جلسة نحن مستعدون أن نعود.
مروان حماده :أال تريد أن تسمع
رأي الزمالء.
عدوان :بالعكس كان بإمكاني أن
أبلغ روبير .أنا اتكلم من شعوري
بالمسؤولية.
يا صديقي أنا «مش شايف» في
قانون.
الجميل :ش��و ص��ار استعجلت.
على أساس أنا كنت فالل.
ع����دوان :أن��ت دف��ش��ت ف��ي نفس

االتجاه.
الجميل :نعم ،بغض النظر عن
مصلحتنا أنا مع الذهاب إلى الهيئة
العامة ،والرئيس بري مع الفكرة.
ع��دوان :أنا التقيت الرئيس بري
وس��أل��ت��ه :ف��ق��ال ل��ي «إل���ى جانب
التزامي ،هناك أجواء من الفرقاء أن
ال جو لهيئة عامة» ،فقلت له «خلينا
ندعي ونرى من الذي سيغيب» ،إال
أنه أجابني «خليني ادرس الوضع»،
وبعدما اطلعت على األجواء ،أخذنا
كقوات هذا الموقف.
الجميل :نحن م��ع ه��ذا الموقف
أيضاً.
ع��دوان :لست مع االستمرار في
اللجنة من دون هيئة عامة.
الجميل :نحن ض��د تقسيمات
الدوائر وفق اقتراحي الرئيس بري
والمستقبل -القوات  -االشتراكي،
لكن في الهيئة العامة تعتمد اللعبة
الديمقراطية بالتصويت.
غانم :أن��ا أحترم موقف جورج
لكن أتمنى عليه أنه يعيد النظر على
األقل ،ويحضر اجتماعات اللجنة هذا
االسبوع ،ألن وجوده مهم.
ع��دوان :علمت ان ال التزام بعقد
هيئة عامة ،وبالتالي أصبح وجودي
في جلسات اللجنة يعني القبول
بالذي يحصل.
ال��ج��م��ي��ل :أق��ت��رح أن ن��ع��ود إل��ى
الرئيس بري ونقول له في حال عدم
االلتزام بجلسة للهيئة العامة ،ليقرر
هو ما الذي سيحل باللجنة ويبتدع
المخرج المناسب ،وعندها يمكننا
تأجيل عمل اللجنة بطريقة ما ،وال
نخرج امام الرأي العام بفشل جديد.
غانم :االقتراح ال بأس به .الرئيس
بري أعطانا مهلة شهر إلى ما بعد عيد
األرمن ولدينا وقت ،وعندما تنتهي
المهلة نعود إلى الرئيس بري ،خلينا
عـ»القليلة» نكمل هذا الشهر.
ح���م���ادة :أن���ا أف��ه��م ال��ع��واط��ف
والهواجس واألسباب التي جاء بها
جورج وكنا متوقعين هذه المفاجأة،
لكنني التقي مع رئيس اللجنة أن
المهلة المعطاة ل��ه��ذه اللجنة لم
تنته بعد .ال يجوز أن نضع السكين
على عنق ال��رئ��ي��س ب���ري ،وعملنا
ل��م ينت ِه بعد« .م��ش وقتها» .هذه
اللجنة حققت تقدما ً معينا ً على رغم
مواقف كل طرف ،نحن بين قانونين
متقاربين .ورأي النائب وليد جنبالط
ضرورة انتخاب رئيس جمهورية أوال ً
وأخذ رأيه في القانون االنتخابي.
ف��ي��اض :ت��ح��دث ال��ن��ائ��ب محمد
ال��ح��ج��ار على ق��ن��اة «ال��م��ن��ار» عن

ضرورة انتخاب رئيس قبل اقرار اي
قانون.
حمادة :ج��ورج عليك االستمرار،
ال يمكننا ان نفرض على الرئيس
بري وال على هيئة المكتب عقد هيئة
عامة.
عدوان :انا ال اهدد أو أضع السكين
على رقبة الرئيس ب��ري .ناقشنا
الوضع انا وهو ،على مدى ساعتين
وقلت ما قلت.
غانم :لكنه طلب منك أن تستمر.
ع���دوان :ال م��ش هيك .ك��ل حركة
السفراء حركة بال بركة .طالما مفتاح
االنتخاب عند العماد عون .أنا أعرف
ع��ون أكثر م��ن الكل حتى أكثر من
إب��ن شقيقته« .وح��ت��ى م��ش حابب
أتصور».
بقرادونيان :يعني إذا ما اتصورت
بتكون ما حكيت وما اجتمعنا؟
فياض :هذا أخطر خبر سمعناه
اليوم.
ب��زي :مع تقديري ل��ج��ورج ،لكن
علينا الرجوع إلى محاضر جلسة
التمديد ،وبمعزل عن موقفنا باحترام
المحاضر حيث تم اتخاذ مواقف فيها.
كنخبة م��وج��ودة ،أيهما أفضل ،أن
نذهب إلى الهيئة العامة حاملين ملفا ً
قابالً للنقاش ،أو فارغي اليدين .هل
نذهب متفقين إلى حد ما ومستعدين
لترميم الفجوات والثغرات؟ أو نذهب
من دون أي اتفاق .نحن ال نعمل تحت
الضغط ،وأكيد جورج «مش ناوي»
يضغط على بري .هو ال يقبل وال حدا
آخر يقبل.
أنا أحترم رأي كل زميل .لكنني
أفضل أن نخرج ب��رأي إيجابي ،كل
واحد منا لديه تصور في الطروحات،
لكن علينا أن نجد مساحة مشتركة.
وإذا كانت اللجنة مرتبطة بالهيئة
العامة ،لماذا ال نطلب محضر الجلسة
ونقرأ ونتطلع على ما يتضمنه هذا
المحضر.
فياض :تقصد كالم النائب إيلي
عون في جلسة التمديد.
آالن عون :ماذا يتضمن المحضر.
بزي :كالم م��روان حماده ،وكالم
روبير غانم أن ال نستعجل في عمل
اللجنة.
آالن عون :أنا أحترم رأي جورج
وهو سيد موقفه .ورأي سامي أيضاً.
لكنني اقول له أنني في جلسة عين
التينة سلمت رسالة من الجنرال
عون إلى الرئيس بري الذي سألني
هل ستشارك في اللجنة ،فجوابي
كان اني سأتابع عمل اللجنة إلى أن
نصل إلى نتيجة .لذلك أتمنى على

الحاج ح�سن :للت�صدي لالعتداءات
ال�صهيونية على ثروتنا النفطية

جورج أن يستمر ،بإمكاننا أن نجد
مساحات مشتركة ،فإما أن نلخص
ن��ق��اط االخ��ت�لاف أو ن��ص � ّوت وه��ذا
الذي أشك أن نصل اليه ألننا نريد ان
نتفق.
رحمة :قلت من اليوم األول انو
ما رح نوصل لنتيجة .لقد رسمت يا
جورج ( )methodologyمنهجية
مهمة .وسامي كان يريد ان يغادر
اال ان��ه بقي احتراما ً ل��رأي اللجنة.
لماذا اآلن يا ج��ورج تبدل رأي��ك لما
اقتربت مهلة انتهاء عمل اللجنة ،من
مصلحتنا أن ننهي العمل بانتهاء
المهلة ،ونكون حققنا شبه إنجاز.
ال��ق��ادري :هناك شبه محاوالت
جدية ،إن كانت جانبية أو من خالل
اللجنة .للمرة األولى نعمل وأمامنا
صيغ وأوراق وندرسها بكل جدية،
ويمكن أن نتوصل الى اتفاق.
طورسركسيان :من الواضح ان
هناك  3فيتويات:
 1ـ الكتائب ال يريد ان يناقش في
تقسيمات االقضية.
 2ـ التيار الوطني الحر يريد
جلسة لمناقشة المادة  24المتعلقة
بتفسير الدستور.
 3ـ م��وق��ف ع����دوان م��ن دع��وة
ال��رئ��ي��س ب��ري إل��ى ان��ع��ق��اد الهيئة
العامة مع انتهاء مهلة الشهر.
هذه اللجنة لن تتوصل إلى أكثر
مما توصلت اليه .اقترح أن يختم
النائب غانم الجلسة ونخرج بالذي
توصلنا إليه .واقترح أن يستكمل
عدوان حضوره جلسات اللجنة غدا ً
وبعد غد.
الجميل :لقد سألت نفسي لماذا
ال��رئ��ي��س ب��ري ع��اد و»ق��لّ��ع» بهذه
ال��ل��ج��ن��ة .ك��ن��ت ات���وق���ع ان ه��ن��اك
ايجابيات ،وأمام ذلك أرغب بلقائه
قريبا ً قبل اتخاذ أي موقف نهائي.
ح��رام نرجع نكون كبش محرقة،
ألن بامكاننا ان نتوصل إلى توافق
خ��ارج إط��ار اللجنة التي هي تحت
األضواء.
وأتمنى أن ال نخرج إل��ى االع�لام
بأجواء سلبية عن هذه الجلسة« .ما
حدا راح يسلم منا» .لماذا ال نعطي
أنفسنا  24ساعة لدرس مخرج ما،
وفي حال قرر فريق ان ينسحب ،فأنا
ضد أن نستمر في اللجنة.
حماده :أقترح أن يراجع رئيس
اللجنة والنائب علي بزي الرئيس
ب��ري ،ونعقد جلسة معه .جلستنا
ال��ي��وم ج��ل��س��ة س��ي��اس��ي��ة .ندخل
االجتماعات مثلما ندخل جلسات
رئيس الجمهورية .وأتمنى أن نتمهل

(تموز)
بالقرارات النهائية .إذا علّقنا اليوم
عمل اللجنة ،االن��ت��ق��ادات ستكون
شديدة وبخاصة ضد عدوان.
غ��ان��م :الرئيس ب��ري ق��ال إذا لم
تن ِه اللجنة عملها خالل مهلة شهر
سيطرح كل القوانين على الهيئة
العامة .لماذا ال نعطي أنفسنا مهلة
ي��وم م��ن دون اإلع�ل�ان م��ن قبل أي
طرف أنه سينسحب .نخرج ونقول:
«أن هناك مشاورات مع الرئيس بري
ونعود الخميس .ال يجوز أن نخرج
محبطين .نريد ان نستشير الرئيس
ب��ري إلكمال عمل اللجنة» .سوف
التقي الرئيس ونقرر بعد ذلك متى
نجتمع.
ع�����دوان :ه��ن��اك م��درس��ت��ان في
العمل .أن��ا من مدرسة كلمة كلمة
وشغلة شغلة .نحن تحدثنا عن
هيئة عامة ،وأتينا إلى اللجنة من
منطلق أنه بعد مهلة الشهر سنذهب
الى جلسة عامة .إنتو مش حابين
تروحوا لهيئة عامة ما تروحوا.
الجميل :س ّمي األفرقاء.
عدوان :بدكن تعلّو ،تعَ لّي .ليش
بدكن تنقلوا القصة لعند الرئيس
بري .إذا يلي قاعدين هون بيلتزموا
ما في مشكلة .قصة محضر بيوقف
ط��رح ق��ان��ون .ما في ش��يء بيوقف
طرح قانون .نحن عم نعمل تفاهم.
وأنا حريص.
الجميل :لمين عم تتوجه.
فياض يتوجه إلى عدوان :طرحك
ضد تيار المستقبل.
عدوان :في حال األعضاء التزموا
أن���ا ال��ت��زم أن المستقبل يلتزم
الحضور.
غانم :ضمن هذا اإلطار نأخذ مهلة
لحدود  15كانون الثاني .ونكمل
عملنا ونطلب من الرئيس بري بعد
ذلك أخذ رأي األعضاء.
بقرادونيان :في جلسة التصويت
على التمديد ال���ذي كنا ف��ي حزب
الطاشناق ضده ،حدد الرئيس بري
ث�لاث أول��وي��ات :ان��ت��خ��اب رئيس،
تأليف حكومة ،قانون انتخاب .في
هذا المنطلق ،أرى من الضروري أن
نعود إلى الرئيس بري ،ال يجوز أن
نبدأ بالتهديد والوعيد ونضع اللجنة
تحت الضغط .عندها أنا أضغط في
تقسيمات بيروت وأنسحب وشو
منكون عملنا.
عدوان :كملوا إنتو.
رحمة :إذا في  Packageتسوية
سياسية كلنا بدنا نكون فيها.
ع���دوان :عند البحث في رئاسة
الجمهورية« ،القوات» لن يبحث في

أي موضوع آخر.
آالن ع��ون :في الدوحة بُحث كل
شيء.
عدوان :نعم .وهذا كان أسوأ بحث.
عندما أتينا بموظف من دون تعديل
دستوري .نحن برئاسة الجمهورية
نسعى إلى تسوية ونفتش عن حل.
غلطنا عندما قلنا أن قانون االنتخاب
يسهل رئاسة الجمهورية ،واليوم
نرى ان هناك استحالة.
رحمة :انطالقا ً من هذا المعطى،
الطريقة األفضل هي بالعودة إلى
الرئيس بري.
عدوان :لنأخذ رأي كل طرف.
الجميل :أقترح ان نمهل انفسنا
 24ساعة .وان ال نعلن وفاة اللجنة،
ليتواصل رئيس اللجنة مع الرئيس
بري واألفرقاء إليجاد مخرج ،إما أن
نستمر الى نهاية المهلة وإما نجد
مخرجا ً يحفظ ماء الوجه.
غانم :عدوان يقول حتى إذا أخذنا
شهر ونصف الشهر ال مانع لديه،
لذلك سأجري مشاورات مع الرئيس
بري وعلى ضوء المشاورات نعود
ونجتمع ونقرر اإلخراج المناسب.
ع���دوان :أن��ا أعلنت أن��ي علّقت.
وفي حال نجح هذا المسعى أعود.
ان��ن��ي أع��ل��ن رب��ط موقفي بمسعى
االستشارة.
فياض :أنا أتذكر الجلسة األولى
في عين التينة ،النائب احمد فتفت
ق��ال« :ل��م��اذا ت��ري��دون ال��ت��زام�ا ً منا
بالحضور في جلسة قانون انتخاب
في حين أن اطرافا ً أخ��رى ال تلتزم
بحضور جلسة انتخاب رئيس».
ال��ج��م��ي��ل :خ��ل��ي��ن��ا ن��س��أل زي���اد
القادري.
القادري :محمد الحجار عاد عن
الكالم الذي قاله.
حماده :أن��ا لم أك��ن م��وج��ودا ً في
جلسة عين التينة ،وغبت كثيرا ً
وأنا بلغت موقف الحزب اإلشتراكي
المؤيد لصيغة  68ـ  ،60ومالحظته
على تقسيم جبل لبنان وفق اقتراح
بري ،وأن ال نقفز إلى قانون قبل أن
يكون رأي لرئيس الجمهورية .وان
ليس هناك أي تبليغ من جنبالط
حول تغيير الموقف.
غ��ان��م :أق���ول اجتمعنا وكملنا
البحث في األم��ور العامة ،وبحثنا
بطرح ع��دوان حول الهيئة العامة،
ونقول إن المهلة لم تنته وهو ملتزم
بجلسة في الهيئة العامة وعلينا
استشارة الرئيس بري ونعود نهار
الخميس.
عدوان :ما كملنا شي.

فرعية الإدارة توافق مبدئي ًا
على محافظة جبيل ـ ك�سروان

فرعية اإلدارة

أك����د وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن ض��رورة الحفاظ على
ال��وح��دة الوطنية وأهمية ال��ح��وار
بين اللبنانيين ،وتعزيز المناخات
اإليجابية بين كل مكونات الوطن،
والتصدي لكل األخطار واالعتداءات
ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��ا ً س����واء األخ��ط��ار
واالع��ت��داءات الصهيونية االخيرة
على ث��روت��ن��ا ال��غ��ازي��ة والنفطية،
والتهديدات «اإلسرائيلية» للبنان،
أو التهديدات اإلرهابية للبنانيين
ولسالمة حياتهم وسالمة الجنود
والعسكريين المختطفين.
ك�ل�ام ال��ح��اج ح��س��ن ج���اء خ�لال
اس��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي��س جمعية قولنا
والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس

حركة اإلصالح والوحدة الشيخ ماهر
عبدالرزاق.
وشدد على ضرورة تعزيز العيش
المشترك والسلم االهلي ،وضرورة
التماسك واالل��ت��ف��اف ح��ول الجيش
والقوى االمنية والحكومة ألننا نمر
في مرحلة صعبة وحساسة تحتاج
ال��ى تضافر ال��ج��ه��ود وال���ى ايجاد
ال��ح��ل��ول المناسبة اي��ض �ا ً للوضع
االقتصادي والمعيشي الذي يضغط
على اللبنانيين».
وش���دد ال��ق��ط��ان م��ن جهته على
«وج��وب دعم المؤسسة العسكرية
ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف والمحنة التي
يمر بها الجيش على صعيد ملف
المخطوفين العسكريين» .وتمنى

أن تنتهي ه���ذه األزم����ة وأن يحل
ه��ذا الملف بالطريقة التي ترضي
اللبنانيين وتحفظ لهذه المؤسسة
قوتها ومناعتها ،خصوصا ً أننا نرى
هذا الجو من االحتقان الموجود على
مستوى لبنان والمنطقة.
وق��ال ع��ب��دال��رزاق ب���دوره« :ال بد
من أن نطلب من السياسيين كافة
في لبنان أن يعوا خطورة المرحلة
ال��ت��ي يمر فيها لبنان والمنطقة.
وواجبنا أن نتوحد جميعا ً لنسقط
كل المشاريع التقسيمية والفتنوية،
داعيا ً الجميع إلى االصطفاف وراء
الجيش والمقاومة ألنهم يقومون
بواجب ال��دف��اع عن لبنان وحماية
أرضه وعيشه المشترك».

ووافقت اللجنة الفرعية المنبثقة
من لجنة االدارة والعدل مبدئيا ً على
اقتراح انشاء محافظة جديدة في
جبل لبنان مقدم من النائب نعمة
الله اب��ي نصر ف��ي جلسة عقدتها
ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب ن���وار الساحلي
وحضور النواب األعضاء ،مع تحفظ
مبدئي للنائب سمير الجسر الذي
اعتبر أن االمور المذكورة بالمادة 64
من الدستور يجب أن تقدم بمشروع
وليس باقتراح.
وك��ان��ت اللجنة استمعت ال��ى
رأي وزارة الداخلية والبلديات.
وت��رك��ز ال��ن��ق��اش على م��دى إمكان
إنشاء هذه المحافظة من الناحية
اإلداري��ة وبعض النواحي األخرى،
واستمعت إل��ى رأي رئيس اتحاد
بلديات كسروان نهاد نوفل ورفعت
الجلسة على أن تتابع درس��ه في
جلسة الحقة.

الساحلي مترئسا ً فرعية االدارة

األشغال

وشكلت لجنة االش��غ��ال العامة
والنقل والطاقة والمياه لجنة فرعية
من النواب جوزف المعلوف رئيسا ً
ونبيل نقوال ومحمد حجار ومعين
المرعبي أعضاء ،لمتابعة مشكلة
الصرف الصحي في جلسة عقدتها
برئاسة رئيسها النائب محمد قباني
ال��ذي أش��ار إل��ى أن مشكلة الصرف
الصحي أساسية بالنسبة الى سالمة
الغذاء وسالمة المياه ،إذ إننا وبسبب
فوضى الصرف الصحي وعشوائيته
نتسبب بتلوث مياهنا وبالتالي
مزروعاتنا والماشية وس��واه��ا»،
الف��ت��ا ً إل���ى «أن ال��ت��ل��وث بالتالي
يشمل مياهنا الجوفية والسطحية

أمل نائب األمين العام لألمم المتحدة يان إلياسون في إيجاد مخرج لملء
الشغور الرئاسي من أجل استمرار عمل الؤسسات الدستورية ،موضحا ً انه ربما
هناك تدخالت خارجية في الشأن الرئاسي لكن الحل بوحدة اللبنانيين وآراء
القادة السياسيين لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.
وأش��ار الياسون خالل زيارته يرافقه المنسق الخاص في لبنان ديريك
بالمبلي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ،الى «أن
اللقاء بحث مواضيع عدة تهم لبنان كما األمم المتحدة ال سيما مسألة النازحين
السوريين والعراقيين وأعباءها على لبنان وضرورة المساعدة الدولية لتأمين
الحاجات المعيشية والتعليمية لهؤالء النازحين» .وأكد «مواصلة االتصاالت
والمشاورات مع البطريرك الماروني للوقوف عند آخر المستجدات والتطورات»،
مبديا ً تقديره «لشخصه وللشعب اللبناني في الحفاظ على العيش المشترك».
وزار إلياسون الرئيس السابق ميشال سليمان الذي شدد على أهمية دعم
األمم المتحدة للجيش اللبناني بك ّل الوسائل ،ألنه األقدر على فرض المعادلة
التي يحتاجها لبنان حالياً ،أال وهي تثبيت االستقرار األمني ،وهو المدخل
األساسي لتثبيت االستقرار االقتصادي واالستقرار االجتماعي ،والح ّد من ك ّل
األخطار الداهمة.
وتفقد إلياسون ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،برفقة
بالمبلي والمديرة االقليمية للمفوضية العليا لالجئين نينيت كيلي ،مدرسة برج
حمود الثانية الرسمية المختلطة .وكان في استقبالهم التالمذة وأفراد الهيئة
التعليمية واإلدارة يتقدمهم مدير المدرسة األب بسام عدوان.
وبعد جولة تفقدية في أرج��اء المدرسة التي يعاد تأهيلها بتمويل من
االتحاد األوروبي وبتنفيذ من مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين
بالتعاون مع كاريتاس لبنان ،شكر الوزير بو صعب نائب األمين العام
لألمم المتحدة على وجوده في لبنان وزيارته المدرسة الرسمية التي تعنى
بالطالب اللبنانيين والنازحين السوريين» .وناشد األمم المتحدة من خالل
الجهود التي تبذلها تقديم المزيد من المساعدة للبنان في المستقبل» ،شاكرا ً
إياها على الدعم والمساعدة التي تقدمها إل��ى لبنان من خ�لال منظماتها
المتعددة ،فلبنان يحتاج الى المزيد من الدعم بسبب العدد الهائل ،حيث
أن العديد من األطفال لم يتمكنوا بعد من اإللتحاق بالصفوف الدراسية».
وعبر إلياسون بدوره عن «التضامن مع الشعب اللبناني الذي يستضيف عددا ً
كبيرا ً من النازحين السوريين» ،معربا ً عن تقديره له ،أمالً في «أن يكبر هؤالء
األوالد في مجتمع ينعم بالسالم هنا وفي سورية ايضاً».

بو صعب يزور والياسون مدرسة برج حمود الثانية الرسمية

(تموز)

ال تقدم في الملف الرئا�سي
وبري ير�أ�س الجل�سة الأولى من الحوار
اكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «أن الجلسة االفتتاحية للحوار
ال ُمرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله ستكون في عين التينة برئاسة وحضور
الرئيس نبيه بري».
وإذ أشار في تصريح لـ»المركزية» إلى «أن الحوار ُمفيد لكل االطراف» ،اعتبر
«أن جدول االعمال «فارض نفسه» أي أن ال صعوبة في تحديده ،فهناك أمور
أكبر من أن تحل وهذا ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في إطاللته التلفزيونية
األخيرة كسالح حزب الله وتدخله في سورية ،وتبقى االمور الداخلية كمسألة
تنفيس االحتقان الس ّني  -الشيعي ،قانون االنتخاب ورئاسة الجمهورية».
وفي الملف الرئاسي ،قال مكاري« :حركة الموفدين الدوليين في اتجاه
لبنان والحراك الداخلي المتم ّثل بالحوار ال ُمرتقب بين «المستقبل» وحزب
الله ،إضافة الى تصريح السفير البابوي غابريال كاتشيا عن أن الظروف باتت
ُمهيأة النتخاب رئيس ،ال يُمكن أن تكون ُمنتجة في الوقت الحالي ،لكنها ستكون
مساعدة في المرحلة المقبلة ،فعندما تتبلور مالمح الصورة اإلقليمية بعد
االتفاق االميركي  -اإليراني على الملف النووي الذي هو بمثابة «حدث» إنما
يحتاج إلى إخراج يتطلّب وقتا ً عندها «يركب» الح ّل في لبنان».

موسى

أما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى اعتبر «أن هناك حركة
دولية ناشطة وتشاورا ً بين الدول المعنية باألزمة اللبنانية» ،مشيرا ً إلى «أن
عمليا ً ال تقدّم في هذا الملف باستثناء الكالم الذي صدر عن السفير البابوي
غابريال كاتشيا والذي من الممكن أن يؤشر إلى حركة دولية تجاه االستحقاق
الرئاسي».
ولفت في حديثٍ إذاع��ي إل��ى «أن التأخير النسبي في الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله هو تأخير تقني ألن أحد المحضرين والمشاركين في هذا
الحوار كان خارج البالد» ،متوقعا ً «ان تنطلق األمور من جديد في وقت قريب».
وتو ّقع «أال يشكل جدول األعمال عقبة أمام الحوار» ،مؤكدا ً «أن أحدا ً ال يمكنه
أن يتكهن بموعد انطالق الحوار بين المستقبل وحزب الله اال ان الموضوع لم
يعد بعيداً».

جعجع يلتقي الحريري

التأمت ث�لاث لجان نيابية في
س��اح��ة النجمة أم��س للبحث في
اقتراحات ومشاريع قوانين .وتابعت
اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة
االدارة والعدل المكلفة درس مشروع
قانون االنتخاب برئاسة النائب نوار
الساحلي وحضور النواب األعضاء،
درس المشروع المذكور وتناولت
مسألة االع�لام والصالحيات التي
يجب ان تمنح للهيئة المشرفة على
االنتخابات.

الحاج حسن مستقبال القطان وعبد الرزاق
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(تموز)
وبينها أكبر انهارنا الليطاني الذي
ت��ح��ول ال���ى ش��ب��ه م��ج��رور كبير».
وتحدث عن «أن التكوين االساسي
يرتكز على محطات تكرير وشبكات،
محطات التكرير هي بنسبة  80في
المئة ساحلية ،فيما هناك شبكات
من دون محطات تكرير ومحطات من
دون شبكات وهذه عشوائية مؤلمة».
وأوضح «ان بعض المنظمات الدولية
تتعاون مباشرة مع البلديات ،كبناء
محطات تكرير صغيرة او شبكات
م��ن دون التنسيق م��ع ال����وزارة او
مؤسسات المياه ما يسبب مشاكل
كبيرة خصوصا ً لجهة كلفة التشغيل،
وهناك فوضى في تعدد المسؤوليات
الرسمية وهدر االموال وغيرها».

استقبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في دارت��ه بالرياض في
السعودية ،رئيس حزب «القوات سمير جعجع ،وعقد معه اجتماعا ً تم خالله
التداول في األوضاع السائدة في لبنان والمنطقة .وتم التشديد خالل اللقاء،
على «أهمية تهدئة األجواء السياسية والحفاظ على األمن واالستقرار ،وضرورة
مواصلة التشاور والبحث للخروج من المأزق السياسي القائم ،واإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية» ،بحسب بيان للمكتب االعالمي للحريري .واستكمل
البحث في المواضيع المطروحة إلى مائدة غداء أقامها الحريري على شرف
جعجع في المناسبة.
وكان جعجع التقى رئيس االستخبارات العامة السعودية األمير الفريق أول
خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود .وكانت مناسية حسب بيان صادر عن
المكتب االعالمي لجعجع عرض خاللها الطرفان األوضاع السياسية العامة في
لبنان والمنطقة .والتقى أيضا ً وزير الحرس الوطني في السعودية األمير متعب
بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ،وجرى عرض األوض��اع السياسية في
المنطقة ،وتوقفا عند موضوع مكافحة اإلرهاب وضرورة مواجهة هذه الظاهرة
في العالم العربي من قبل كل األطراف.

الرابطة المارونية �إلى الفاتيكان
للبحث في انتخاب الرئي�س
يغادر وفد من الرابطة المارونية الى الفاتيكان بعد األعياد ،للقاء المسؤولين
المهتمين بشؤون لبنان والمنطقة.
وقال رئيس الرابطة سمير أبي اللمع «إن هذه الزيارة ستحمل ملفا ً لبنانيا ً
بحتاً ،يتضمن موضوع انتخاب الرئيس والنزوح السوري والوضع االقتصادي
والخطر الداهم على النظام والكيان» ،مشيرا ً إلى «أن هذه المواضيع لن تبحث
في زي��ارة بروتوكولية بل ستترجم بإجراء دراس��ة في العمق ،كما ستحمل
هموم المسيحيين في لبنان والشرق االوسط ،إضافة إلى العالقة اإلسالمية -
المسيحية التي نعتبرها ضرورة للعيش المشترك والتي يجب تفعيلها بمنطق
سليم يقوم على تثقيف الواقع الديني ألن الدين روابط انسانية قبل أي شيء
آخر».

