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حمليات �سيا�سية

لقاء عون ـ جعجع دخل مرحلة ال�صمت
واالنتظارات من الحوار مختلفة بين فريق و�آخر

السيد

وأك��د رئيس المجلس السياسي في حزب
الله إبراهيم أمين السيد «أن أب��واب الحوار
يجب أن تبقى مفتوحة بين المسلمين إلطفاء
نار الفتنة ولبعث األم��ل» .وق��ال خالل مأدبة
عشاء أقامها حزب الله لشخصيات سياسية
ودي��ن��ي��ة ف��ي ق��اع��ة مطعم فاميلي ه���اوس:
«المؤشرات واألحداث والمعطيات والعالقات
والمعلومات الموجودة اليوم ،تؤشر جميعها
إلى أننا دخلنا ودخلت المنطقة بالكامل في
مرحلة البحث ع��ن الحلول وال��ت��س��وي��ات».
وأض��اف« :نحن معنيون في هذا الزمن بأن ال
نغلق األب��واب ،وإنما أن نفتح عقولنا وقلوبنا
ونمد أيدينا من أجل إطفاء نار الفتنة».

جريصاتي

وأوض��ح الوزير السابق سليم جريصاتي
«ان الحوار المرتقب بين «الرئيس» و«الحكيم»
أص��ب��ح م��س��اره ملكهما ف��ق��ط ،ذل��ك أن��ه دخل
في التفاصيل التنفيذية والعملية .واألج��واء
الحوارية السائدة في البلد حالياً ،تح ّفز على
إج��راء مثل هذا اللقاء ،إال أن االفصاح عن أي
معطى آخر في شأنه لم يعد بمقدور أحد من
المقربين من «الرئيس» و«الحكيم» في هذه
المرحلة ال��ت��ي أض��ح��ت مرحلة صمت قبل
الكالم الكبير المرتجى» ،معتبرا ً «أن من يقول
غير ذلك ،إما ان يكون غير مطلّع ،أو ُمغاليا ً أو
متواطئا ً على إفشال الحوار وهنا يكمن الخطر».
وأكد «أننا وصلنا الى مرحلة الصمت حالياً،

وممنوع على أح��د أن يتحدث عن الموضوع
الننا دخلنا في المرحلة النهائية» ،الفتا ً إلى
«أن الهدف من الحوار يبقى أي جمهورية نريد
في إطار استعادة الدور المسيحي ،ومن يضمن
مشروع بناء الدولة واستعادة الدور من دون
ولب الحوار ان «الحكيم» طلب
اتفاق الطائفّ .
و«الرئيس» استجاب».
وعن الحديث عن ان وزراء التيار الوطني
الح ّر سيثيرون في جلسة الحكومة الخميس
المقبل موضوع آلية العمل داخ��ل الحكومة،
واستياءهم منها نتيجة التعطيل ،أوضح «ان
وزراء تكتل التغيير واالصالح من ضمن اآللية
المعتمدة ،يسعون الى االيجابية في التنفيذ
لتفادي التعطيل ،إنما ما يُطرح في ك ّل جلسة
من قبل وزراء التكتل هو تزخيم العمل الحكومي
وتفعيله من خالل هذه التجربة التي قضت بأن
يمارس مجلس ال���وزراء مجتمعا ً صالحيات
رئيس الجمهورية في حال خل ّو سدّة الرئاسة».
ورأى «ان السجال المتفاقم بين بعض وزراء
الخدمات يجب ان يحصل في مجلس الوزراء
وأال يظهر الى العلن ،ذلك ان من سمات السلطة
التنفيذية أيضا ً ان يبقى الخالف وان يوجد
الح ّل داخل مجلس الوزراء.

غانم

وأعلن رئيس لجنة االدارة والعدل النائب
روبير غانم «أن الحوار ض��روري ومهم ،الفتا ً
الى أن الحوارات القائمة ما كانت لتحصل لو لم
تكن قناعة بضرورة التوصل الى حلحلة ما في
ظل التطورات الحاصلة داخليا ً وما يستتبعها
من تداعيات ألزمات الخارج على لبنان».
وأيّ���د ف��ي ح��دي��ث ل��ـ»ال��م��رك��زي��ة» أي ح��وار
يمكن ان يحصل ،ق��ائ�لاً «ه��ذا البلد ال يُحكم
اال من خ�لال التوافقات الناتجة من الحوار،
ف�لا أح���د يستطيع إل��غ��اء اآلخ���ر وعلينا ان
نتعايش جميعا ً في وطن واحد هو للجميع».
وأمل «بأن تكون الحوارات القائمة ايجابية وان
تنجح في ايصال الرسالة المرجوة ،إن على
مستوى حزب الله  -تيار المستقبل او على
مستوى اللقاء المنتظر بين رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون ورئيس حزب
«ال��ق��وات» سمير جعجع بمباركة البطريرك

فتحعلي يلتقي الجميل :لبنان قادر
على مقاربة ا�ستحقاقاته من دون الخارج

الجميل مستقبالً السفير االيراني
أكد سفير الجمهورية االسالمية االيرانية محمد فتحعلي «ان موقف إيران مبدئي وثابت
وهو عدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني ،بخاصة أن لبنان قادر من خالل نخبه السياسية
وأحزابه وتياراته أن يقارب استحقاقاته الداخلية من دون تدخالت خارجية».
وشدد خالل زيارته الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا على أن طهران تسعى الى
تعزيز التواصل مع السعودية وبلوغ حوار مستقر ومتوازن ،إيمانا ً منها بأن أي خلل تستفيد
منه «إسرائيل».
وأعرب عن أمل مشترك في «أن تتمكن كل الشعوب وحكومات هذه المنطقة من الوصول الى
شاطئ األمان بقدراتها الذاتية من دون اي تدخالت اجنبية بخاصة أن لديها األهلية لذلك».

الحاج ح�سن :الدوائر الغربية تعمل
على �إذكاء نار الفتنة
قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن «نحن
معنيون بأن نفقأ عين الفتنة وأن ندفنها من أي
مصدر جاءت .والفتنة أشد من القتل وسواء أتت
من رجل سياسة أو أتت ممن يلبس لباس رجل
دين مسلم أم مسيحي ،سني أم شيعي ،فمن أي
مصدر جاءت رائحة الفتنة فلنسد الباب على
تلك الريح ،وال نتفرق وال تأخذنا تلك الريح
فتذهب بريحنا وقوتنا وكل مقدرات أمتنا».
كالم الحاج حسن جاء في خالل االحتفال
ال��ذي نظمته جمعية قولنا والعمل لمناسبة
ذكرى المولد النبوي احتفاال ً حاشدا ً في مركزها
في بر الياس ،وحضره رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة والبقاع ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام دروي���ش ممثالً ب���األب إيلي
أب��و شعيا وممثلون ع��ن األح���زاب الوطنية
وشخصيات سياسية.
وأض��اف الحاج حسن «هناك من يعمل من
الدوائر الغربية ومن العدو الصهيوني ومن
بعض قادة وأبناء أمتنا على إذكاء نار الفتنة
وأيضا ً هناك من يعمل في المقابل على إطفاء
نار أي فتنة تشتعل في هذه األمة ،حفاظا ً علينا

ال�سيد يبدي تعجبه من تغا�ضي
فريق � 8آذار الحكومي عن هذا التجاوز

مراد يفتتح جامعا ً في المنارة

مخزومي وكيشيشيان
لم يحدد موعد اللقاء بين رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون ورئيس حزب
القوات سمير جعجع بعد .وعلى رغ��م ذلك،
تؤكد المواقف الصادرة عن وزراء ونواب التكتل
«أن مسار الحوار ملكهما فقط ،وأن المرحلة
هي صمت قبل الكالم الكبير المرتجى» .في
حين أكدت مواقف أخرى «أن الحوارات القائمة
ايجابية وضرورية ،وهي ليست فقط مسؤولية
وطنية لبنانية بالنسبة إلى القادة المسيحيين
إنما هناك مسؤولية مسيحية عربية ومن
الضروري التوصل إلى اتفاق وهذا ما نتمناه».

الفيزا على ال�سوريين تدخل حيز التنفيذ

جميعاً ،على األوط���ان وال���دول والمؤسسات
واالقتصاد واألمن والنسيج االجتماعي».
وأشار المطران درويش في الكلمة التي ألقاها
األب أب��و شعيا «إن الرسول ال يعلم الرحمة
فحسب بل هو الرحمة بعينها فهو خير ورحمة
وعدل للبشرية ،اقتدوا به وبقوله فال فضل ألحد
على أحد إال بالتقوى والعمل الصالح».
أما رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد
القطان فأكد «أن رسالتنا هي دعم المؤسسات
األمنية والعسكرية ف��ي لبنان وف��ي مقدمها
الجيش اللبناني ألننا على يقين أن المؤسسة
العسكرية هي الضامن لوحدتنا الوطنية».
وتطرق إلى ملف العسكريين المختطفين مطالبا ً
بـ»إخراج الملف من المهاترات اإلعالمية وأن
يكون بأيد أمينة من أجل حل هذا الملف بطريقة
صحيحة».
وأمل «بأن يكون الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله فعاال ً وأن يثمر نتائج يتمناها كل
اللبنانيين ألننا بذلك نستريح جميعا ً ويخف
االحتقان عند كل اللبنانيين ،ونستطيع أن نبني
دولة وأن نبني لبنان مع كل شركائنا».

ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي ،فهذه ال��ح��وارات
ضرورية وال ب ّد منها ،وهي ليست فقط مسؤولية
وطنية لبنانية بالنسبة الى القادة المسيحيين
انما هناك مسؤولية مسيحية عربية ومن
الضروري التوصل الى اتفاق وهذا ما نتمناه».
وق��ال غانم «ال اج��واء جديدة في موضوع
انتخاب رئيس للجمهورية ،انما السعي مستمر
على أمل حصول ب��وادر ايجابية في المرحلة
المقبلة».

وهبي

وأك��د النائب أمين وهبي« ،أن الحوار بين
«المستقبل» وح���زب ال��ل��ه س��ي��ك��ون م��ف��ي��داً،
ويمكن إذا تمت مالقاتنا في منتصف الطريق
ان ُنخ ّفض منسوب التوتر المذهبي ،ويمكن
ال��ت��واف��ق ع��ل��ى م��ب��دأ ال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق��ي».
الى ذلك ،اعتبر وهبي «أن قرار فرض «الفيزا»
على دخ���ول ال��س��وري��ي��ن إل��ى لبنان صائب
ويلزمه استكمال في الكثير من األمور ،حتى ال
يتحمل لبنان المزيد من األعباء في ظل التخلي
الدولي» ،وأشار الى ان «المجتمع الدولي يغدق
على لبنان المديح ويقلل من المساعدة».

فتفت

وأوضح النائب احمد فتفت في تصريح «أن
األم��ور المفصلية لن تحسم اآلن مثل سالح
ح��زب الله» ،وق��ال في تصريح «الجميع في
«المستقبل» مع ال��ح��وار وعندما نوقش هذا
الموضوع كان هناك اجماع ،ولكن اإلنتظارات
من هذا الحوار مختلفة بين فريق وآخر ،وهناك
ان��ت��ظ��ارات مباشرة نأمل ب��أن نحصل عليها
لتخفيف االحتقان».
وأش��ار فتفت إلى «أن االنتظارات البعيدة
المدى ال احد ينتظرها اآلن وهناك توافق كامل
في تيار المستقبل على ان المواضيع األساسية
الخالفية ستبقى مع حزب الله ،وتحديدا ً في ما
خص موضوع السالح وتدخله في سورية».

مراد

ورأى رئيس حزب االتحاد الوزير السابق
ع��ب��دال��رح��ي��م م����راد أن ال��ح��ل��ول ال��ج��ذري��ة
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(أحمد موسى)
للمشاكل اللبنانية ك��اف��ة تتطلب ح���وارا ً
وطنيا ً شامالً يجمع كافة القوى السياسية
الحزبية والروحية واإلجتماعية والنقابية.
موقف مراد جاء خالل رعايته افتتاح مسجد في
بلدة المنارة في البقاع الغربي.

مخزومي

وأك���د رئ��ي��س ح��زب ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد
مخزومي «أهمية دور األرمن في لبنان والمنطقة
أي��ض��اً ،خ��ص��وص��ا ً لجهة ت��ه��دئ��ة ال��ن��زاع��ات
والخالفات».
وأثنى بعد زيارته بطريرك األرمن األرثوذكس
الكاثوليكوس آرام األول كيشيشيان ،على
«الدور الذي تلعبه البطريركية األرمنية في مد
الجسور بين أبناء المنطقة» ،الفتا ً إلى «الدور
اإليجابي للطائفة األرمنية في هذه المرحلة
الخطيرة في كل من إي��ران والعراق وسورية
وك��ذل��ك على دوره وج��ه��وده م��ن أج��ل تعزيز
الحوار بين األديان والثقافات».
ولفت إلى «أن الحديث تناول مع البطريرك
كشيشيان الحراك الدولي في كل من سورية
والعراق وأنهما متوافقان على أهمية التوصل
إل��ى ح��ل��ول سلمية خ��ص��وص��ا ً ف��ي س��وري��ة،
لما في ذل��ك انعكاس إيجابي على لبنان».
وشدد على «أن الرهان معقود على نجاح مهمة
الموفد األممي ستيفان دي ميستورا وكذلك
المؤتمر التحضيري لجمع األط��راف السورية
في موسكو».

حمدان

في سياق آخ��ر ،غ��ادر عضو هيئة الرئاسة
لحركة أم��ل خليل حمدان ال��ى طهران ممثالً
رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد
من الحركة ض��م :ع��ادل ع��ون وص�لاح فحص
وسلمى بدوي للمشاركة في المؤتمر الدولي
الثامن والعشرين للوحدة اإلسالمية الذي
يحضره ممثلون عن أكثر من اثنين وسبعين
دولة وبدعوة من األمين العام للمجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب الدكتور الشيخ محسن
اآلراكي.

جنبالط :لعدم تعقيد الإجراءات للنازحين
والحترام الو�سطاء في ق�ضية الع�سكريين
لفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط «أنه صحيح أن عدد النازحين السوريين إلى
لبنان كبير وضخم ،وصحيح أيضا ً أن هذه األعداد تشكل عبئا ً على الواقع االقتصادي واالجتماعي
الداخلي ،ولكن هذا يفترض به أال يؤدي إلى تعقيد اإلجراءات بحق النازحين والمواطنين العاديين
على المعابر الحدودية من دون دراسة وافية».
ودعا جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة األنباء االلكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي
االشتراكي وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم «لألخذ
في االعتبار في إدارة هذا الملف الحساس والصعب ما يوفق بين المصلحة الوطنية اللبنانية
العليا وبين حفظ كرامات النازحين السوريين».
وذكر بضرورة الحفاظ على المعاملة الالئقة ألهل عرسال وعدم التعاطي مع هذه البلدة على
أنها تماثل قندهار ،كما ذكر بـ»أن الظروف التي تولدت في تلك المنطقة ليست سوى إحدى نتائج
تداخل الصراع اللبناني – السوري» ،ودعا في هذا المجال الحترام الوسطاء الذين يقومون بعمل
الخير ويبذلون جهودا ً كبيرة لالفراج عن العسكريين اللبنانيين وإنهاء هذه المشكلة االنسانية».

دخل  قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين
الى لبنان «الفيزا» حيز التنفيذ اعتبارا ً من يوم أمس،
في اجراء هو األول من نوعه في تاريخ البلدين .وتشمل
المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا ً
مختلفة من السمات واإلق��ام��ة ،هي السمة السياحية
واإلقامة الموقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في
لبنان ،أو للسفر عبر مطار بيروت أو أحد الموانئ البحرية،
أو للقادمين للعالج أو لمراجعة سفارة أجنبية ،في حين
أن العمال ال يمكنهم الدخول اال عبر كفيل يتوجب عليه دفع
مبلغ  300الف ليرة كفالة عن كل عامل سوري ثم يتقدم
بطلب الى الدائرة االقليمية في االمن العام اللبناني على ان
يعطى تأشيرة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وفي السياق ،رأى وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد
درباس «أن القرار ال يتطلب تأشيرة دخول إلى األراضي
اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق ،بل ستمنح على
المعابر الشرعية اللبنانية ،على أن ينظم السوري وضعه
القانوني خالل شهر ،عبر الحصول على إقامة عمل لمدة
عام ،بموجب نظام الكفالة».
وأشار «الى انه تم تضخيم رد الفعل على االج��راءات
اكثر مما تحتمل ،ألنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة»،
مشددا ً في الوقت عينه «على ضرورة وضع حد لموجة
النزوح ألن لبنان يغرق».
وأعلن «ان عدد النازحين المسجلين قبل إصدار القرار
وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف نازح وقد
انخفض العدد بعد القرار إلى مليون ومئة الف ،من المتوقع
أن تشهد مزيدا ً من االنخفاض نتيجة بعض االجراءات التي
ستتخذها الوزارة».
في المقابل ،اعتبر المدير العام لألمن العام السابق
اللواء جميل السيد «أن مصدر قرار تعديل نظام تأشيرات
الدخول للسوريين الى لبنان ،ليس األمن العام ،وأن األمر
لو ُترك للواء عباس إبراهيم لوجد حلوال ً أفضل ،مشيرا ً إلى
أن هذا القرار هو قرار سياسي ينبغي بحسب القوانين أن
يصدر عن مجلس ال��وزراء مجتمعا ً بعد استشارة األمن
العام ،ال أن يصد عن وزير الداخلية أو عن رئيس الحكومة
منفرداً ،مبديا ً
تعجبه من تغاضي فريق الثامن من آذار
ّ
الحكومي عن هذا التجاوز.
وتابع اللواء السيد ،في حديث إلذاع��ة النور «أن في
اعتقاده أن القرار األخير غير قابل للتطبيق عمل ّيا ً وير ّتب

أعباء كبيرة على األمن العام في المراكز الحدودية نظرا ً
الى صعوبة الفرز بين نوعية الداخلين إلى لبنان وتمييز
النازح عن غير النازح».
واعتبر اللواء جميل السيد «أن مشكلة اإلرهاب العابر
للحدود بين سورية ولبنان كما مشكلة النازحين ،تفترض
في الحد األدنى تواصالً وثيقا ً بين الدولتين ال كما يحصل
اليوم» ،مشيرا ً إلى «أن الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة
للتفاوض ليالً ونهارا ً مع منظمات إرهابية كـ»داعش»
و»النصرة» ،في حين أ ّنها ترفض التواصل مع الحكومة
السورية ،ذلك أن القوى الخارجية التي ينتمي اليها تيار
المستقبل وحلفاؤه ترفض مثل هذا التواصل حتى ولو
كان من شأنه أن يخفف عن لبنان أخطار اإلرهاب وأعباء
النزوح».
وشدد على «أن الرؤية لإلرهاب في لبنان غير متجانسة،
مستبعدا ً إيجاد حل قريب للعسكريين المخطوفين نتيجة
سوء اإلدارة السياسية المستمرة لهذا الملف إضافة إلى
افتقار المعالجة ألبسط األصول التي تبدأ بالتنسيق مع
سورية ،كون المعالجة الحالية إذا ما حصلت ستؤدي إلى
اضطرار لبنان لدفع ثمن باهظ لإلرهابيين على حساب
األمن الوطني ومعنويات الجيش اللبناني».
وفي موضوع الحوار الجاري بين حزب الله وتيار
المستقبل ،أشار اللواء السيد إلى أن عودة تيار المستقبل
إلى الحوار ال يعبر عن تحول استراتيجي بل عن تكتيك
مرحلي ،وق��د تكون الغاية األساسية منه بنظر تيار
المستقبل هي الوصول إلى ملء بعض الشواغر األمنية
المرتقبة في قيادة األمن الداخلي وفي القضاء والتعيينات
بما في ذلك الحصول على عفو عن قطع الحساب المتعلق
بهدر  11مليار دوالر من قبل حكومات السنيورة وغيرها
من األمور التي شهدنا مثلها في محطات سابقة».
وفي الحديث عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ،رأى
ال��ل��واء السيد بأنه «ل��م تطرأ حتى اآلن أي مستجدات
خارجية وداخلية في مواقف الفرقاء تشير إلى قرب حل
الموضوع الرئاسي» ،معتبرا ً «أن انتخاب رئيس للبنان هو
نتيجة عوامل أخرى وليس هدفا ً بح ّد ذاته ،وطالما أن تلك
العوامل غير متوافرة حتى اآلن فإنه ال يجب تو ّقع حدوث
هذا اإلستحقاق» ،مشيرا ً الى أ ّنه لو لم يحصل توافق ظرفي
في الدوحة عام  2008لما كان هناك رئيس للجمهورية
منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا.

الإدارة توافقت على �آلية در�س قانون االيجارات
وفرعيتها تابعت البحث في م�شروع االنتخابات

مالكو العقارات :للمبا�شرة
بتطبيق القانون الجديد
دعت نقابة مالكي العقارات واألبنية المؤجرة« ،المالكين على جميع األراضي اللبنانية إلى
مباشرة تطبيق القانون الجديد لإليجارات النافذ حكما ً وفق المهل المعمول بها ،والذي نشر في
الجريدة الرسمية في ملحق العدد  27بتاريخ  26حزيران .»2014
وذكرت في بيان أصدرته إثر اجتماعها الدوري« ،بأن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون
واكتفى بإلغاء مادتين وفقرة من مادة ثالثة ،ما يعني أن المجلس بصفته سلطة قضائية عليا أقر
بدستورية القانون وأصدر وثيقة تاريخية أعلن فيها صراحة ضرورة إعادة التوازن إلى العالقة
بين المالكين والمستأجرين ،وطالب الدولة بتحمل مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين».
وأهابت النقابة بـ»المالكين والمستأجرين مراجعة اللجنة القانونية للنقابة على الرقم71 :
  175 429لتأمين حسن سير التطبيق ،وتفادي الدخول في نزاعات قضائية سيكون المستأجرالخاسر الوحيد فيها».
وأعلنت أنها تؤيد ترميم المواد ،التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره األخير ،في لجنة
اإلدارة والعدل بما يضمن إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ،لكننا نرفض
توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل الميسورين واألغنياء ،إال في حال ربط الصندوق
بالمستأجرين مباشرة وعدم تحميل المالك القديم هذه المسؤولية».
وأكدت «أن المرحلة المقبلة ستشهد انطالقة جديدة لقطاع اإليجارات بما يخدم فئات الشباب
بالتحديد» ،الفتة الى «أن قيمة بدالت اإليجار ستشهد انخفاضا ً طبيعيا ً بعد ارتفاع نسبة إخالء
المنازل وخصوصا ً من المستأجرين المزدوجين الذين يقيمون باإليجار ويتملكون شققا ً أخرى
بمسافات قليلة بين المنزلين».

موظفو الإدارة العامة:
ال�سل�سلة حاجة وطنية
أعلن رئيس رابطة موظفي االدارة العامة محمود حيدر «أن اق��رار السلسلة أصبح حاجة
اجتماعية ووطنية وأكثر من ضرورة ألنها تساهم في حفظ األمن واالستقرار في البلد».
وأشار في بيان إلى أنه «ال يجوز أن يبقى راتب الموظف اإلداري في أسفل سلم رواتب العاملين
في القطاع العام والمؤسسات العامة» ،معلنا ً استعداد الرابطة الى اعتماد كافة السبل الديمقراطية
وصوال ً إلى إقرار سلسلة عادلة تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية وتساهم
في رفع الغبن الالحق باإلداريين منذ عام  ،1997وكذلك رفض أي زيادة في ساعات الدوام ،مطالبا ً
«االلتزام باالتفاقات المعقودة مع الحكومة السابقة على أن تكون السلسلة من  ،2015/7/1ومن
دون أي تقسيط ،وضرورة زيادة راتب الفئة الثالثة».
وتمنى حيدر على الرئيس نبيه بري الدعوة لجلسة عامة تقر فيها سلسلة تؤمن حقوق
الموظفين واألجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين على الساعة والمتقاعدين ،الفتا ً إلى «أن
الرابطة سترفض أي سلسلة ال تضمن هذه الحقوق أسوة بكافة القطاعات وتأمينا ً لمبدأ العدالة
والمساواة بين مختلف القطاعات».

الساحلي مترئسا ً اجتماع فرعية االدارة
ع���ادت ال��ح��رك��ة ال���ى المجلس
النيابي أمس مع انتهاء عطلة عيدي
الميالد ورأس السنة .والتأمت في
ساحة النجمة ثالث لجان نيابية
للبحث في المشاريع واالقتراحات
القوانين .وف��ي السياق ،توافقت
لجنة اإلدارة وال��ع��دل على آلية
درس��ه��ا م��ج��ددا ً ق��ان��ون االي��ج��ارات
وتحديدا ً المواد المطعون بها في
جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير
غانم وحضور مقررها النائب نوار
الساحلي.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ح��ث��ت في
آل��ي��ة العمل بالنسبة ال��ى قانون
االي��ج��ارات ال��ذي طعن به من قبل
المجلس ال��دس��ت��وري ف��ي مادتين
وفقرة وتوافقنا على آلية عمل للجنة
على أس��اس البدء بترميم المواد
المطعون بها.
وأشار غانم إلى «أن القانون الذي
صدر ش ّكل خضة إيجابية ألنه سمح
للمالك والمستأجر أن يأخذ باالعتبار
ح��ق ك��ل منهما وأع����ادا بالتالي
حساباتهما وأص��ب��ح ه��ن��اك وعي
وإرادة لدى الفريقين ألن يتوصال
إلى توافقات وهذا ما نتمناه».
«مساع تقوم بها نقابة
ولفت إلى
ٍ

(ت ّموز)
المحامين ووزارة العدل من أجل
التوصل إلى أرضية مشتركة بين
المستأجر وال��م��ال��ك وتفضي إلى
نتائج ايجابية في الموضوع يجب
ان يكون هناك قانون أوالً».
ورأى «أن االيجارات باتت حرة
في ظل وجود مشكلة سكن ومشكلة
أناس ال يملكون االمكانية لإليجار
ال��ح��ر» ،م��ش��ددا ً على «أن ال��دول��ة
مسؤولة وملزمة بتأمين مساكن
نوعا ً ما مقبولة وأن توفر للمواطن
االيجار التملكي وغيره من األفكار،
وأنه يفترض أن تكون هناك سياسة
شاملة» ،أمالً «بأن تتوافر كل هذه
العناصر في القانون الذي ندرسه
ونأمل بته في أسرع وقت».

فرعية اإلدارة

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن لجنة االدارة والعدل والمكلفة
درس مشروع قانون االنتخابات في
جلسة عقدتها برئاسة النائب نوار
الساحلي وحضور النواب االعضاء،
درس المشروع المذكور .وتناول
النقاش مسألة هيئة االشراف على
االنتخابات ودورها .وقررت اللجنة
عقد ثالث جلسات استماع لهيئات

وجهات معنية بجوانب أساسية
م��ن ت��ط��وي��ر ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات
وه��ي :الهيئة الوطنية لإلشراف
ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ف��ي تشكيلها
وصالحياتها ال سيما بالنسبة الى
تمويل الحمالت االنتخابية واإلعالم
وال��دع��اي��ة االنتخابيتين .تنظيم
االع�لام والدعاية ،تحفيز وتطوير
م��ش��ارك��ة ال��م��رأة ف��ي االنتخابات
النيابية.

الدفاع الوطني

وخصصت جلسة لجنة الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات التي
عقدت أمس برئاسة رئيس اللجنة
النائب سمير الجسر ،لدرس مشروع
القانون ال��وارد في المرسوم الرقم
 1904ال��رام��ي ال��ى ال��غ��اء القسم
ال��ث��ال��ث ع��ش��ر م��ن ق��ان��ون اص��ول
المحاكمات الجزائية واستبداله
بقسم ثالث عشر جديد وإضافة
قسم رابع عشر ،ومشروع القانون
ال���وارد في المرسوم الرقم 1978
ال��رام��ي ال��ى اض��اف��ة ن��ب��ذة جديدة
في الكتاب الثاني ،الباب الرابع -
الفصل االول في قانون العقوبات
بعد المادة .421

