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} بيروت - »الحياة«

> ج���دد الرئي���س اللبناني 
ميش���ال عون أم���س، تأكيده أن 
»االنتخابات النيابية س���تحصل 
في موعدها وفق قانون يتوافق 
عليه اللبناني���ون«، داعيًا اياهم 
إلى »اختيار نواب على انسجام 
مع بعضهم بعضًا ليتمكنوا من 
تحقي���ق اإلنجازات التش���ريعية 

والرقابية«. 
وكش���ف عون أن »العمل بدأ 
وتش���كيالت  تعيين���ات  إلق���رار 
المؤسس���ات  ف���ي  وتغيي���رات 
ال���دم  به���دف تجدي���د  العام���ة 
ومكافحة الفس���اد، وه���ذا األمر 
ال يهدف إلى الني���ل من أحد بل 

إنقاذ الدولة من الهريان«.
ل لقائه  � كالم ع���ون جاء خ�
أمس، وفدًا ضم رؤساء البلديات 
والمخاتير في قضاء كس���روان 
الفت���وح، ف���ي حض���ور العميد 
المتقاعد ش���امل روكز. وش���دد 
على متابعة »مس���يرة اإلصالح، 
وضب���ط  الفس���اد  ومكافح���ة 
اإلنف���اق ووق���ف ص���رف بعض 
الموازن���ات في غي���ر محلها من 
دون أن يتحمل أحد مس���ؤولية 
ذل���ك«. وقال: »أسس���نا األحزاب 
التي تنش���ئ كتاًل قوي���ة وتقوم 
بإنجازات. فالنائب وحده ليست 
لدي���ه الق���درة عل���ى التخطي���ط 

أو ف���رض تخطيط معي���ن، لذلك 
نشجع االقتراع لألحزاب«.

والتق���ى عون وزي���ر الدولة 
ة الفساد نقوال  لش���ؤون مكافح
الط���رق  ف���ي  ���ي للبح���ث  توين
لمكافح���ة  اتباعه���ا  الواج���ب 

الفساد.
وع���رض واقع المس���يحيين 
ف���ي الش���رق في ض���وء الهجرة 
المتزاي���دة إلى عدد م���ن الدول، 
أم���ام وفد كنس���ي أوس���ترالي، 
ولف���ت إل���ى أن »لبن���ان ينع���م 
باالس���تقرار بين جميع طوائفه 
ألننا نش���رنا روح االعتدال بين 

الجميع وبقينا موحدين«.
كما ش���دد عون أم���ام رئيس 
يوس���ف  القدي���س  جامع���ة 
البروفس���ور األب س���ليم دكاش 
عل���ى »أهمي���ة دور الجامعة في 
بناء لبنان ومس���تواه التعليمي 
والثقافي ال���ذي مّيزه«، مالحظًا 
»وج���ود ن���وع م���ن االعت���كاف 
ل���دى الش���باب ع���ن المش���اركة 
في الحياة العام���ة اذ إن الحلم 
ب���ات يقتص���ر عل���ى الهج���رة«. 
ودعا إلى »وج���وب إعادة إيقاظ 
الح���س الوطن���ي إضاف���ة إل���ى 
مضاعف���ة الثقاف���ة السياس���ية 
لدى الش���باب الجامع���ي«. وأكد 
»االتكال عل���ى الجامعات في كل 
حق���ول اختصاصاته���ا للعودة 

إلى القيم«.

جنبالط
وفي إطار البحث عن قانون 
انتخ���اب جدي���د، غ���رد رئي���س 
النيابي  الديموقراط���ي«  »اللقاء 
ط عب���ر »تويت���ر«  � ولي���د جنب�
قائاًل: »إن قانون االنتخاب يجب 
أن يؤم���ن الت���وازن الدقي���ق في 
والمناطقي«.  السياسي  التمثيل 
وأضاف: »أملنا كبير بالرؤس���اء 
الثالثة ومعهم القوى السياسية 
المختلف���ة لتفه���م مطالب اللقاء 
مع  المنس���جمة  الديموقراط���ي 

الطائف«.
»اللق���اء  وي���زور وف���د م���ن 
الديموقراط���ي« رئيس الحكومة 
س���عد الحريري الثلث���اء المقبل 
في س���ياق جولته على القيادات 
السياس���ية لعرض وجهة نظره 

من قانون االنتخاب. 

محادة: لورشة إصالحية 
الس���ابق  الرئي���س  وبح���ث 
ميشال سليمان مع وزير التربية 
مروان حمادة والنائب الس���ابق 
فارس سعيد في موضوع »ورشة 
اإلصالح الكبيرة التي يحتاجها 
لبنان«، وأكد حمادة أن »القضية 
ليست قضية قانون انتخابي من 
هنا أو قانون انتخابي من هناك، 
القضي���ة هي ورش���ة إصالحية 
تش���مل قانون االنتخ���اب«. لكنه 
ش���دد عل���ى أنها »تش���مل أيضًا 

والتقس���يم  اإلدارية  الالمركزية 
اإلداري الذي ن���ص عليه اتفاق 
الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ 
وتش���كيل هيئ���ة لبداية دراس���ة 
إلغ���اء الطائفية السياس���ية في 
لبن���ان«. واعتب���ر أن »الحدي���ث 
ع���ن قوانين انتخابي���ة تزيد من 
الطائفي���ة أو تقل���ل منه���ا ليس 
ش���يئًا امام الورشة اإلصالحية 

الكبرى«.
»زيارتن���ا  أن  وأوض���ح 
عودة  ه���ي  س���ليمان  الرئي���س 
إلى ال���روح اللبناني���ة األصيلة 
والمبادئ التي تحفظ اس���تقالل 
وعروبت���ه  وس���يادته  لبن���ان 
وديموقراطيت���ه وحي���اده، هذه 
المب���ادئ التي أطلقه���ا ورعاها 

في »إعالن بعبدا«. 
وكان »لقاء الجمهورية« شدد 
خالل اجتماعه الدوري برئاس���ة 
س���ليمان على »إلزامي���ة احترام 
المواعي���د الدس���تورية لضمان 
إعادة إنتاج الس���لطة من خالل 
التوصل بأس���رع وقت إلى إقرار 
القان���ون االنتخاب���ي الضام���ن 
لصحة التمثيل«. وأش���ار إلى أن 
ذلك يأت���ي »تنفي���ذًا إلصالحات 
إنش���اء  تتضمن  التي  الطائ���ف 
واعتم���اد  الش���يوخ  مجل���س 
الوق���وع  لتف���ادي  الالمركزي���ة، 
العرجاء  القواني���ن  ف���ي خط���أ 
المزدوج���ة المعايي���ر المطعون 
فيها ش���عبيًا ثم دستوريًا، وفي 
خطيئة التمديد التي ترتقي إلى 
مس���توى الجريمة بح���ق لبنان 
»الشعب والدولة والمؤسسات«. 
وحذر »من خطورة ما يجري في 
محيط المطار )في ش���أن طيور 
النورس( من تقاذف للمسؤوليات 
وعدم التوصل إلى حلول جذرية 
س���ريعة، ما ُيهدد ص���ورة لبنان 
ف���ي الخ���ارج ويعطي ش���ركات 
الطيران األجنبية وبعض الدول، 
حق تعلي���ق رحالتها إلى لبنان، 
وهن���اك بعض الهم���س في هذا 
الشأن«، مذكرا ب »أهمية تجهيز 
مطار ثاٍن يس���اند مطار بيروت، 
وهن���اك خي���ارات ع���دة أبرزها 

مطار القليعات - عكار«.

أمل جنبالط كبري بالرؤساء الثالثة والقوى لتفهم مطالبه املنسجمة مع »الطائف«

عون: االنتخابات يف موعدها  وفق قانون توافقي
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