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متحض دولة لبنان يجعل الجمهورية وسيط  نجار:
تنفيذه الحكومة املقبلة عىل نتمنى بارود:

نجار ابــرهــيــم تــوقــع وزيـــر الــعــدل
الدول مصاف لبنان في يصبح "ان
بــمــوجــب الـــمـــتـــحـــضـــرة فــــي الـــعـــمـــل
تمنى فــيــمــا وســيــط الــجــمــهــوريــة"
ــــــارود على ب زيـــــاد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة
على تعمل "ان المقبلة الحكومة

هذا القانون". تطبيق
والــداخــلــيــة عــقــد وزيــــــرا الـــعـــدل
واالمينالعاملجمعية"االمبودسمان
ديليفوا، بول جان المتوسطيين"
المغرب رئيس في المظالم ووالــي 
الـــعـــراقـــي الــجــمــعــيــة مــــــوالي مــحــمــد
فــي جامعة امـــس مــؤتــمــرا صــحــافــيــا
اختتام لمناسبة يوسف القديس
حامي نـــدوة "وســيــط الــجــمــهــوريــة:
الــــمــــواطــــن" الـــتـــي نــظــمــهــا الــمــركــز
فـــي الــجــامــعــة، الــمــهــنــي لــلــوســاطــة
ريــنــه االب فـــي حـــضـــور رئــيــســهــا 
لـــعـــالقـــات شــــامــــوســــي والـــمـــلـــحـــقـــة
الــفــرنــســيــة الـــتـــعـــاون فـــي الـــســـفـــارة
مارتين ايرليم ورئيسة المركز جوانا

واعالميين. رجيلي بو هواري

ديليفوا
شـــرح كـــلـــمـــة وألــــقــــى ديـــلـــيـــفـــوا
في الجمهورية وســيــط  دور فيها 
بحقوقه وتعريفه المواطن حماية
حماية فــي ايــضــا ودوره وواجــبــاتــه
بين والــتــوثــيــق مــؤســســات الـــدولـــة

والمواطن. االدارة
وسيط قانون تطبيق الى ودعــا
وقـــــال"ان ــبــنــان. ل الــجــمــهــوريــة فـــي
مشاكل من تعاني التي الدول كل
علينا الــديــمــوقــراطــيــة عــلــى صعيد 
وســـيـــط مــــســــاعــــدتــــهــــا لـــتـــطـــبـــيـــق

الجمهورية.

نجار
"مــنــذ كــلــمــتــه: وقـــــال نـــجـــار، فـــي
وبعد  لبنان ٢٠٠٥ في بداية شباط
يتعلق ما في الخاص القانون نشر
حتى ينجز لم الجمهورية، بوسيط

التطبيقي والمرسوم المشروع اليوم
وعلمت نافذا، القانون هذا ليصبح
انـــــــه وضـــــــع فـــــي االمــــــــس الـــقـــريـــب
وهنا التطبيقي،  المرسوم مشروع 
االمين حضور في فرصة استغلها
الـــــعـــــام لــجــمــعــيــة "االمــــبــــودســــمــــان
جــان الــبــروفــســور الــمــتــوســطــيــيــن"
ايضا التعاون لنؤكد ديليفوا بول
ولـــنـــتـــشـــارك بـــيـــن فـــرنـــســـا ولـــبـــنـــان
هــــذا الــقــانــون فـــي الـــفـــرحـــة بـــوضـــع
مـــوضـــع الــتــطــبــيــق ولــيــصــبــح لــبــنــان
في المتحضرة الــــدول مــصــاف  فــي 
بموجب وسيط الجمهورية. العمل
الــى بالنسبة جـــدا هـــذا إنــجــاز مــهــم
والـــمـــواطـــن الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا
وسيط بتطبيق الــعــمــل نــبــدأ بـــان 

الجمهورية".

فرنسا  بين التعاون "ان وأضاف:  
في قــــدم وســـــاق ولـــبـــنـــان هـــو عــلــى
في الــتــعــاون امــا مــجــاالت مــتــعــددة.
فهو الجمهورية بوسيط  يتعلق ما
فرنسا خبرته عرفته وما ما مجال في
الصعيد، هـــذا عــلــى العــــوام طــويــلــة
الجمهورية وســيــط أن وخــصــوصــا
وهــو مـــتـــعـــددة، يــتــعــلــق بـــمـــجـــاالت
الــــواجــــهــــة وســـــاطـــــة بــــيــــن الــــحــــكــــم
بين االداريـــة والواجهة السياسية
السجون مــن واالدارة الــمــواطــنــيــن
االنسان حقوق الى االنتخابات الى
ليس لبنان ان بما  هنالك.  مــا الــى
ال كــان الــشــأن هــذا لديه خبرة فــي
التي البلدان الى التطــــلع من لنا بد
كتركيا الجمهورية وسيط خبرت

وغيرها". وفرنــــسا والمغرب

بارود
بلد كثر فــي بـــارود "نعيش وقـــال 
صعيد مــن أكــثــر فيه الــوســطــاء على
فتبرز الجمهورية، لوسيط وجود وال
قانون وضــع الــى الــى الــوجــه الــحــاجــة
عــام وضـــع الـــذي وســيــط الــجــمــهــوريــة
ونــتــمــنــى  الــتــطــبــيــق. مـــوضـــع   ٢٠٠٥
هذا تطبيق المقبلة الحكومة على
كانت اذا وقال "بمعزل عما القانون.
فأنا قــريــبــا، الــنــور ستبصر الحكومة 
يقوم ان وزير اي من كمواطن اطلب
بـــوضـــع وســـيـــط الــجــمــهــوريــة مــوضــع
القانون هــذا ان  وخــصــوصــا  التنفيذ 
وســـيـــط وضـــــــع لـــيـــطـــبـــق، وقــــــانــــــون
مرسوم الى فقط يحتاج الجمهورية
حماية اجـــل تــطــبــيــقــي لــيــوضــع مـــن

ومؤسساتها". والدولة المواطن

والدكتور الوزير بارود نجار، البروفسور ديليفوا، الوزير اليسار: من امس، وبدا القديس يوسف جامعة الصحافي في المؤتمر
صايغ) شاموسي.                   (ميشال




