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)محمود الطويل(جانب من مباحثات رئيس احلكومة سعد احلريري مع ملك األردن عبداهلل الثاني في عمان

علي عمارعمار احلوري

الحوري لـ »األنباء«: يجب في التعيينات اإلدارية 
تفاهم الحكومة على آلية وطنية صحيحة

عمار لـ »األنباء« :مصالحة كبرى في الشويفات 
يحضرها جنبالط وأرسالن وحزب اهلل األحد

وفاة القاضي نهاد حريز
 تؤجل زيارة جنبالط إلى الرابية 

نفي ترشيح شقيق الرئيس سليمان
 لمنصب مدير الجمارك

لقاءات بين السنيورة وأمانة 14 آذار
لتوثيق التضامن اإلسالمي ـ المسيحي

بي���روت: أرجأ النائب وليد جنبالط زيارت���ه املقررة الى العماد
ميشال عون في الرابية اليوم اخلميس، الى االثنني املقبل، بسبب وفاة 
رئيس محكمة االستئناف الدرزية العليا القاضي نهاد حريز ومشاركة 

جنبالط وقيادة احلزب التقدمي االشتراكي في حفل تأبينه.

بيروت: نفى مكتب اإلعالم في رئاس����ة اجلمهورية ما تردد في بعض
 وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة عن تداول اسماء وترشيحها ملناصب 
ادارية في التعيينات املرتقبة بينها اسم احملافظ انطوان سليمان )شقيق 

الرئيس سليمان( للمديرية العامة للجمارك.
وذكر املكتب االعالمي ما قاله رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
عن معايير ستخضع لها التعيينات، ومن املؤكد تاليا ان احملافظ سليمان 

لن يكون مرشحا ملنصب مدير عام اجلمارك بالذات.

بيروت ـ محمد حرفوش
جتري قوى 14 آذار بعيدا عن األضواء مشاورات 
ونقاشات ترمي الى التوافق فيما بينها على توجه 
موحد إلعادة ترتي���ب بيتها الداخلي مبا يحافظ 
على متاس���ك صفوفها ووحدة أهدافها وفاعلية 
حركتها املستقبلية. وفي معلومات »األنباء« ان 
تلك املشاورات تتركز في شكل اساسي حاليا على 
بلورة مبادرات لتطوير حرك���ة 14 آذار بصيغة 
حديث���ة تأخذ في االعتبار املتغي���رات في لبنان 

واملنطقة. وأش���ارت املعلومات على هذا الصعيد 
الى سلس���لة لقاءات واتصاالت جرت بني رئيس 
كتلة املستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
واألمانة العامة لقوى 14 آذار التي نفت ما يتردد 
ويشاع عن حتضيرات لتجمع مسيحي خارج 14 
آذار، مؤكدة ان املرحلة التي حتكم لبنان واملنطقة 
انتقالية وتفترض استمرار التحالف املسيحي � 
اإلسالمي داخل 14 آذار وحتصينه وتوثيق التضامن 

على هذا الصعيد.

السورية امنا في جميع امللفات 
املطروحة بني البلدين.

ووص����ف النائب احلوري 
كالم الرئي����س االس����د اعاله 
باملدماك االساس����ي في اعادة 
بناء الثقة بني الطرفني اللبناني 

والسوري.
على صعيد آخر، وردا على 
سؤال، اكد النائب احلوري ان 
قوى 14 آذار ال ميكن ان تنتهي 
البعض لها، كما  كما يشتهي 
وصفه����ا بالتح����رك العفوي 
الذي دع����ا اللبنانيني جميعا 
الى اس����تعادة احلرية، وإلى 
العبور ال����ى الدولة والتأكيد 
على سيادتها واس����تقاللها، 
البعض عن  معتبرا حدي����ث 
آذار ودورها،  انتهاء قوى 14 
كمن يتحدث عن انتهاء الدولة 
اللبنانية، معربا عن اعتقاده 
بان األحداث املاضية قد تسببت 
بنوع من االحباط لدى جمهور 
القوى املذك����ورة، خاصة اثر 
اعادة متوضع بعض القيادات 
فيها واعادتها النظر في بعض 

التفاصيل السياسية.

التهجم على القوات اللبنانية

وف����ي موض����وع تكثيف 
التهجمات مؤخرا على القوات 
اللبنانية ختم النائب حوري 
معتبرا ان اسباب تهجم البعض 
على القوات مرده الى وضوح 
الوطني لديها، الفتا  االنتماء 
الى ان القوات اللبنانية هي من 
صميم العملية السياسية في 
لبنان وهي متحالفة ومنسجمة 
سياسيا ووطنيا وشعبيا مع 
مكونات قوى 14 آذار خصوصا 
مع تيار املستقبل فيها، مؤكدا اال 
قدرة لدى احد في لبنان متكنه 
من عزل اي فريق سياسي فيه 
او الغائه او حتى فرض رأيه 
على اآلخرين، وهو ما اثبتته 
االحداث عبر التاريخ اللبناني، 
وما استخلصه اللبنانيون من 
عبر في االطار املذكور، وبالتالي 
فإن القوات اللبنانية هي احد 
السياس����ي  مكونات املجتمع 
والش����عبي في لبنان تتفاعل 
معه وم����ع الكثير من الفرقاء 

اللبنانيني.

التعبير األصدق هو الذي عبر عنه 
جنبالط باالمس في »اجلاهلية«، 
وهو انه في الوقت املناسب وريثما 
تنضج الظروف املناس����بة لديه 
ولدى القيادة السورية، وبالتأكيد 
هناك زيارة جلنبالط لس����ورية. 
وعن املصاحل����ات العربية، قال 
عمار: ان جزءا م����ن ادبياتنا هو 
دعم كل حاالت التضامن العربي 
واملصاحلات العربية ملواجهة العدو 
االسرائيلي واملشروع الصهيوني 
اخلطير، خصوصا في ظل ما يجري 
في القدس وفلسطني بعد سقوط 
جتربة 18 عاما باعتراف السلطة 
الفلسطينية من مشروع ما يسمى 
بالتسوية، فهذه التجربة اخذت 
مداها الزمني والسياسي وفشلت، 
واليوم لم يعد امام االمة س����وى 
خيار املقاومة، وهذا ما قرأه وليد 
جنبالط جيدا ونحن مدركون له 
منذ االنطالقة االولى حلركة املقاومة 

في لبنان.

القرار 1559 ولد ميتا

وحول موق����ف حزب اهلل من 
القرار 1559 اليوم، قال: ان وجهة 
نظرن����ا كانت منذ اللحظة االولى 
لصدور هذا القرار املش����ؤوم انه 
ولد ميتا، وهذا ما عبر عنه ايضا 
جنبالط ف����ي »اجلاهلية«، فمنذ 
اللحظة االولى للتحضير للقرار 
وبعد صدوره كان الهدف منه ايقاع 
الفتنة بني اللبنانيني وانتاج حرب 
اهلية جديدة بحجج واهية، واليوم 

نعتبر هذا القرار ميتا اآلن.

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتلتي املستقبل 
النيابية ولبنان أوال النائب عمار 
اكثر ما يحتاجه  ان  احلوري 
لبنان في موضوع تعيينات 
الفئة األولى من املوظفني وما 
دونها م����ن الفئات هو اعتماد 
الكفاءة واخلبرة والنزاهة وان 
التعيينات ضمن األطر  تأتي 
الدستورية والقوانني املرعية 
االجراء وذلك بعيدا عن منطق 
التجاذبات السياسية واحلزبية، 
معتبرا ان ما يثار عبر الوسائل 
االعالمية وما يشهده الوسط 
السياس����ي من ابتكارات هنا 
وفذلكات هناك يتضارب جملة 
وتفصيال مع مبدأ حتسني االداء 
االداري واملؤسساتي للدولة، 
الفت����ا ال����ى ان املطلوب على 
املستوى املذكور هو ضرورة 
تفاهم مجلس الوزراء على آلية 
وطنية صحيح����ة يعني على 
اساسها موظفي الفئة األولى، 
وعل����ى تفعي����ل دور مجلس 
اخلدمة املدنية الختيار املوظف 
املناسبة  املناس����ب للوظيفة 

والشاغرة.

اإلصالح اإلداري

ورد النائ����ب احلوري في 
ل� »األنباء« س����بب  تصريح 
خروج موض����وع التعيينات 
االدارية م����ن مجلس الوزراء 
الوحيد الصالح للبت  املكان 
ب����ه، ال����ى الت����داول فيه في 
الوسطني السياسي واالعالمي، 
رده ال����ى مح����اوالت البعض 
لتحسني حصتهم السياسية 
االدارات  وتفعيل دوره�م في 

الرسمية.
ولفت النائب احلوري الى 
ان مشروع االصالح االداري 
ليس مجرد خطوة عابرة من 
خطوات احلكومة، امنا رحلة 
طويلة ومعركة متواصلة البد 
م����ن خوضها إلنهاء الفس����اد 
املتواجد داخل ادارات الدولة، 
معتبرا ان التعيينات االدارية 
قد تكون بداية الرحلة املشار 
اليها، وتأتي في سياق االصالح 
االداري واملؤسس����اتي، االمر 
ابتعاد  الذي يتطلب ضرورة 

بيروتـ  أحمد منصور
اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب علي عمار ان العالقة بني حزب 
اهلل واحلزب التقدمي االشتراكي في 
تطور وتقدم ايجابي ومستمرة، 
الس����يما على مس����توى القراءة 
السياس����ية في النظرة اجلديدة 
للنائب ولي����د جنبالط واحلزب 
االشتراكي، خصوصا في املسائل 
االساس����ية والتي تتعلق بانتماء 
لبنان العربي، مشيرا الى ان اللقاء 
بني جنبالط واالمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل لم يعد 
بحاجة الى الكثير من اجلهد، فهم 
يلتقون ساعة ما يرى الزعيمان ان 
هناك مصلحة في ذلك. وقال عمار، 
في حديث ل� »األنباء«: نحن مع كل 
اللقاءات واملصاحلات ومع تالقي 
اللبنانيني وتوافقهم مع بعضهم 
البعض على قاعدة االعتراف باآلخر 
واحلوار االيجابي البناء الذي يؤخذ 
بعني االعتبار فيه حجم التحديات 
ان كان على مس����توى التهديدات 
االسرائيلية للبنان واملنطقة وعلى 
مستوى التحديات املتعلقة بأزمات 

الناس.

لقاءات إيجابية

ورأى تعليق����ا عل����ى لق����اء 
»اجلاهلية« بني جنبالط والقوى 
السياس����ية املختلف����ة واملتعددة 
ان ه����ذه اللقاءات تصب في خانة 
ايجابية، متمنيا ان متتد وتشمل 

جميع اللبنانيني دون استثناء.
واضاف عمار: اننا نلتقي مع 

اجلميع عن منطق احملاصصة 
السياس����ية واحملس����وبيات، 
واعتمادهم في املقابل الكفاءة 
امنا ضمن التوزيعات الطائفية، 
اللبنانية  الطوائ����ف  مطالبا 
بترشيح افضل من لديها مللء 
الش����واغر في وظائف الدولة 
الفئة األولى  السيما وظائف 

منها.
واش����ار النائ����ب احلوري 
الى ضرورة وصول موضوع 
التعيينات االدارية الى بر األمان 
في اقرب وقت ممكن، خصوصا 
في ظ����ل وج����ود الكثير من 
الشواغر في الوظائف العامة، 
وفي ظل اقتراب وظائف اخرى 
من الوقوع في الشغور خالل 

االيام القليلة املقبلة.

روحية جديدة بكالم األسد

العنوان السياسي  اما في 
األبرز املتجسد بكالم الرئيس 
الذي  السوري بش����ار األسد 
قال فيه ان »زيارة احلريري 
لس����ورية تؤكد اال عودة الى 
ما قب����ل العام 2005 حني كان 
اس����اس السياس����ة اللبنانية 
ف����ي دمش����ق«، رحب  يحدد 
النائب احلوري بكالم الرئيس 
األس����د وبروحيته اجلديدة، 
الفت����ا الى ان ال����كالم املذكور 
يعطي الكثير من االش����ارات 
االيجابية على مستوى اعادة 
صياغة العالقات بني الدولتني، 
مشيرا الى ان األسابيع القليلة 
املزيد  املقبلة ستكش����ف عن 
من االيجابيات ليس فقط في 
موضوع العالقات اللبنانية � 

جنبالط في قراءته السياسية بأن 
لبنان هو جزء من حركة الصراع 
العربي مع اس����رائيل، وان هناك 
استحالة في ان يكون لبنان في 
املوقع احليادي، ال بل من اجلرمية 
ان يكون في هذا املوقع، باالضافة 
الى ذلك احياء دور الفعل املقاوم من 
جديد في لبنان واملنطقة والنظرة 
الى القضايا ذات الصلة بامللفات 
الداخلية، خصوصا فيما يتعلق 
بالقطاع السياسي واالداري على 
كل الصعد واملس����تويات، حيث 
هن����اك تقدم على ه����ذا الصعيد، 
الفتا الى انه س����يعقد يوم االحد 
املقب����ل مصاحل����ة كبي����رة على 
مستوى منطقة الشويفات بحضور 
جنبالط والنائب طالل ارس����الن 
وقيادة حزب اهلل. وحول زيارة 
جنبالط لس����ورية وعما اذا كان 
السيد حسن نصراهلل هو العامل 
االساس����ي للزيارة، قال عمار: ان 

أكد دعم الحزب للتضامن والمصالحات العربيةعضو كتلتي »لبنان أوالً« و»المستقبل« يؤكد أال قدرة ألحد على عزل أي فريق آخر

أخبار وأسرار

مجلس قومي يضم جميع مسـؤولي األمـن: العام اجلديد سيشهد 
تغييرات على نطاق االجهزة االمنية الرس����مية في لبنان، 
في الوقت الذي سيتم فيه وضع استراتيجية امنية موحدة 
تعمل االجهزة من خاللها بحيث يتم تبادل وتوحيد املعلومات 
بني االجهزة بشكل جدي، والتنسيق في مقاطعتها ومتابعتها، 
والعمل على ايجاد ما يشبه مجلس أمن قومي يضم جميع 

مسؤولي االجهزة.
دور املجتمع املدني: مبوازاة الدور العلني الذي تقوم به الرابطة 
املاروني��ة على خط التقريب بني قادة املوارنة وامتام املصاحلة 
فيما بينهم، تقوم شخصيات علمانية من »املجتمع املدني« بدور 
مواز ومكمل ولكن بعيدا عن االضواء، من هذه الش��خصيات: 
نعمت افرام، وبش��ارة كالس��ي، وفادي قمير وجورج بش��ير 
وجورج قرداحي، وهو دور مساند ايضا جلهود عدد من املطارنة  

ابرزهم بولس مطر وسمير مظلوم وبشارة الراعي.
حماس تؤكد حصر السـالح املقاوم في الداخل: طلب مرجع رسمي 
لبنان عالي املستوى نهاية العام املاضي لقاء عاجال بالقيادي 
في حماس اس����امة حمدان، اعتقد االخير ان االمر يتصل مبا 
يجري من مشاورات، على خط املصاحلة املتعثرة في القاهرة. 
سأل حمدان املس����ؤول اللبناني: هل هناك شيء محدد تود 
طرحه علينا؟ اجاب املسؤول اللبناني: ما مدى صحة ما يشاع 
حول نيتكم السيطرة عسكريا على كل املخيمات؟ رد حمدان: 
»نحن لسنا في هذا الوارد واصال لسنا قوة مؤهلة عسكريا 
للحس����م او للدخول في صراع على اي من مخيمات لبنان، 
نعم حضورنا السياسي والشعبي يتعزز وهو صار افضل 
بكثير بعد »حرب غزة« لك����ن قبل احلرب وبعدها، خيارنا 
حصر السالح املقاوم في الداخل، ولذلك كل ما تطرحونه من 
هواجس ليس هو املوضوع، بل من يعمل على زرع مثل هذه 
الهواجس وهذه ليس����ت املرة االولى، ونصيحتي اليكم ان 
تدقق����وا فيما يرد اليكم من معلومات بهذا الصدد، مصدرها 

رام اهلل وليس السفارة في بيروت.

زوّار بعبدا لـ »األنباء«: سليمان يفضل التدرج على السلة الواحدة في التعيينات
بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

الوزراء  غياب رئيس مجلس 
س����عد احلريري عن بيروت امس 
االربعاء لم يقلل من االهتمام العام 
باالشكاالت املتسعة حول التعيينات 
االدارية واالمني����ة، والتي كانت 
الوزراء  محور نقاش في مجلس 
ال����ذي انعقد برئاس����ة احلريري 
في الس����راي الكبير، وقد اختصر 
الرأي فيه بإعطاء األولوية للكفاءة 

واالختصاص.

إلى األردن وتركيا

الرئيس احلريري غادر  وكان 
الى عمان في زي����ارة ليوم واحد 
قابل خاللها امللك عبداهلل الثاني، 
ثم اج����رى مباحث����ات مع رئيس 
الوزراء سامي الرفاعي، وتناولت 
احملادثات مع امللك االردني ورئيس 
وزرائه العالقات الثنائية والعالقات 
العربي����ة املتصل����ة بالقضاي����ا 
االقليمية. كما بحث احلريري مع 
العاه����ل األردني اجلهود املبذولة 
الط����الق مفاوضات الس����الم بني 
االسرائيليني والفلسطينيني، على 
ما افاد بيان ص����ادر عن الديوان 

امللكي االردني.
ووفقا للبيان فإن التداول دار 
حول »تطورات االوضاع االقليمية 
الراهنة خصوصا اجلهود املبذولة 
لتحقيق السالم الشامل الذي يضمن 
قيام دولة فلسطينية مستقلة على 
التراب الوطني الفلسطيني وانهاء 
االحتالل االسرائيلي جلميع االراضي 
الرئيس  اللبنانية والس����ورية«. 
احلريري كان اطلع مجلس الوزراء 
على اجواء زيارته الى عمان، والتي 

ستليها زيارة الى تركيا.
وكان املجلس تطرق عبر بعض 
ال����وزراء الى موضوع التعيينات 
املثير للجدل، م����ن خارج جدول 
االعمال، فيما استغرق النقاش في 
موضوع االنفجار في مركز حماس 

في الضاحية الوقت االوفر.

سليمان لبري: شو فيه مشاكل بيننا؟

في هذه األثناء س����جل اتصال 
هاتفي من الرئيس ميشال سليمان 
مع الرئي����س نبيه بري الذي كان 
نفى التباين في الرأي مع رئيس 

اجلمهورية بشأن التعيينات.
وتردد ان الرئيس سليمان مازح 
الرئيس بري بقوله: شو فيه مشاكل 

ودعا الوزراء مجددا الى ارس����ال 
مالحظاتهم على االتفاقات اللبنانية 
السورية السابقة لبحثها في مجلس 
الوزراء، متمنيا بحثها بجدية ومن 
دون اثارة اعالمية، ذلك اننا نريد 
عالقة ثقة وانفتاح مع س����ورية 

ملصلحة الدولتني والشعبني.
وتطرق احلريري الى االنفجار 
الذي حص����ل في مرك����ز حماس 
بالضاحية والذي وصفه باخلطير، 
ال����وزراء املختصني  وطلب م����ن 
اطالع مجلس الوزراء على س����ير 
التحقيقات، مش����ددا على تعاون 
اجلميع في معاجلة االمر. مصادر 
وزارية قالت ل� »األنباء« ان اجللسة 
األولى ملجلس الوزراء في السراي 
الكبير لهذا العام اتسمت بالسالسة 
واله����دوء بعيدا ع����ن املنغصات 
السياس����ية او االدارية. امنا جاء 
موضوع االنفجار في املكتب التابع 
حلرك����ة حماس ليرف����ع احلرارة 
داخل املجلس، على امتداد ساعة 
ونصف الساعة، اثر طلب الوزير 
بطرس حرب تفسيرات حول عدم 
قيام االجهزة االمنية والفضائية 
بعمله����ا في الي����وم األول لوقوع 
احلادث وط����رح الوزير الكتائبي 
س����ليم الصايغ تس����اؤالت حول 
سبب تأخر وصول االدلة اجلنائية 
اللبنانية. ورد نائب رئيس احلكومة 
ووزير الدفاع الياس املر مبداخلة 
اس����تعرض فيها عم����ل األجهزة 
العس����كرية وناقض حملة بعض 
االكثرية على ما حدث وقال املر إن 
القوى الشرعية قامت مبا عليها من 
دون ممانع����ة اي جهة كانت، وان 
احملكمة العسكرية تؤكد ان كل االدلة 
موجودة، وحركة حماس سلمت 
اجلريحني إلى القضاء، والقيادي في 
احلركة أسامة حمدان اعطى افادته، 
وبالتالي ارس����لت احلركة اشارة 
واضحة الى انها حتت سقف القانون 
اللبناني وليست فوقه. وقال املر 
انه كان من غير الضروري اثارة 
هذا األمر في وسائل اإلعالم. وسأل 
املر احلاضرين، هل تصدى اجليش 
ملن يعترضون����ه، كما تصدى في 
حي السلم والشياح ومار مخايل، 
ام ان البع����ض يريد ان ينس����ى، 
رافضا تصوير الضاحية خارجة 
عن القانون. وزير التنمية االدارية 
محمد فنيش )حزب اهلل( لفت في 
مداخلته الى ان االنفجار وقع في 

بيننا وبينك يا دولة الرئيس؟ 
بري اغتن����م الفرصة ليعرض 
على الرئيس سليمان رؤيته آللية 
الهيئة التي اقترحها للنظر بطلبات 
املرشحني لوظائف الفئة األولى من 
مختلف الطوائف، ونقلت »النهار« 
عن رئيس املجلس قوله: ال مشكلة 
بيني وبني رئي����س اجلمهورية، 
وسنسعى جميعا إلمتام التعيينات 

االدارية.
وعلم في هذا السياق ان بري 
اوفد ممثال عنه الى رئيس مجلس 
الوزراء س����عد احلريري ليعرض 
الت����ي يقترحها وتقول  اآللية  له 
مصادر متابعة ان بإمكان رئيس 
املجلس العودة الى مشروع القانون 
املوجود في ادراج املجلس، والذي 
التعيينات والذي اعتمدت  ينظم 
معاييره بنجاح في تعيني الهيئة 
الناظمة لالنتخابات واألمانة العامة 
للمجلس األعلى للخصخصة ورأت 
املص����ادر في فتح املل����ف االمني 
تطويق����ا حمل����اوالت هادف����ة الى 
العامة لألمن  املديرية  اس����تعادة 
العام، الى احلصة املس����يحية في 
االدارات االمنية، وه����و ما قابله 
الن����واب بطرح  رئيس مجل����س 
»املداورة« ف����ي القيادات االمنية، 
مس����تثنيا قائد اجليش احلالي، 

وضمن اطار سلة تعيينات.
فيما نقل زوار القصر اجلمهوري 
ل� »األنباء« أجواء مفادها أن رئيس 
البالد فيما يخص ملف التعيينات 
يفضل اعتم����اد التدرج بعيدا عن 
منطق السلة الواحدة التي البد ان 
تعتريها شوائب، ويجب االستفادة 
التعيينات للتأس����يس  من ملف 
لإلص����الح اإلداري عب����ر اختيار 
األكفأ في اختصاصاتهم مبا يغني 
اإلدارة اللبناني����ة ويجعلها أكثر 
مواكبة للتطور. ويوضح هؤالء 
ان »لدى رئيس اجلمهورية في ملف 

التعيينات أولويات ثالث وهي:
أوال: أن يتم التعيني من ضمن 

اإلدارة ذاتها.
ثاني����ا: في حال ع����دم وجود 
الشخص املناس����ب يتم االختيار 

من إدارة شبيهة.
ثالثا: إذا تعذر وجود الكفاءة 
داخل اإلدارة حينها يتم اللجوء الى 

التعيني من خارج املالك.
وهذه اآللية تشجع من هم داخل 
اإلدارة على العطاء واإلنتاج بدال 

ال����وزراء التي غ����اب عنها وزير 
اخلارجية علي الشامي إلصابته 
بوعك����ة صحية اس����تدعت نقله 
للمستشفى ش����دد الرئيس سعد 
احلريري على إعطاء األولوية في 
التعيينات للكفاءة والنزاهة ورأى 
ان طريقة طرح املوضوع سببت هذا 

من إسقاط مديرين عامني عليهم ب� 
»الباراشوت« من خارج املالك الذي 
أدى الى حالة إحباط داخل اإلدارة 
اللبنانية أثرت على اإلنتاجية وسير 

عمل اإلدارة.
ويشير هؤالء الى ان الرئيس 
الدولة  س����ليمان طلب من وزير 

اللغط االعالمي واملوضوع سأبحثه 
الرئيس سليمان ومع  مع فخامة 
وزير التنمية االدارية محمد فنيش. 
وحت����دث احلريري عن ترس����يم 
احلدود وحتديدها مع س����ورية، 
مش����ددا على ان اله����دف من ذلك 
هو تعزيز العالقات بني البلدين، 

لشؤون التنمية اإلدارية منذ نحو 
شهر البدء حتضير آلية للتعيينات 
ليتم عرضها على مجلس الوزراء 
خصوصا ان هناك عدة مش����اريع 
مت إعدادها في هذا املجال وميكن 

استخالص األنسب منها.
وفي اجللس����ة األولى ملجلس 

حلظة حساس����ة يوم التاسع من 
عاشوراء، والناس تتحضر لليوم 
العاشر وكانت موجودة في الشارع، 
ولم تكن ثم����ة عالقة حلزب اهلل 
بهذا االمر. وقال هذا احلادث مثل 
اي حادث يقع في اي مكان مذكرا 
بتفجير احلافلة في طرابلس، وملاذا 
استغالل االمر ضدنا واطالق حملة 
علينا؟ وملاذا االصرار على تصوير 
املناطق التي نتواجد فيها باخلارجة 

عن القانون.

فنيش والتعيينات

التعيينات قال  إلى  وبالعودة 
وزير التنمية االدارية محمد فنيش 
ان وزارته عاكفة على اعداد آلية 
إلجراء تصنيفات تتالءم مع األنظمة 

املرعية وتراعي التوازنات.
واكد فنيش ان وزارته ليست 
املرجعية وصاحب����ة الصالحية 
لب����ت موض����وع التعيين����ات بل 
مجلس ال����وزراء هو املرجع الذي 
يفترض ان يحدد الوظائف واملراكز 
الش����اغرة التي سيتم ملؤها وفق 
ه����ذه اآللي����ة، وان يحدد نس����بة 
الوظائف م����ن داخل املالك او من 
خارج����ه، كما يفت����رض ان يحدد 
ايضا ما إذا كان سيعتمد املداورة 
في املداورة في تولي الوظائف ام 
سيبقى اآلن كما هو عليه دون املس 
بالتوازنات وباالنظمة التي ترعي 
التعيينات. وذكرت مصادر اعالمية 
الرئيسني سليمان واحلريري  ان 
تلقيا م����ن الرئيس بري تفاصيل 
اآللية التي اقترحها للتعيينات وهي 
تنص على تشكيل جلنة برئاسة 
رئيس مجلس القضاء األعلى غالب 
غامن ورئيس مجلس اخلدمة منذر 
اخلطيب ورئيس هيئة التفتيش 
املركزي ورئيس ديوان احملاسبة، 
يناط بها تلقي طلبات الترش����يح 
والس����ير الذاتية للمرشحني على 
ان تقوم بع����د ذلك بفرز الطلبات 
وفق قاعدة املناصفة بني املسلمني 

واملسيحيني.

البطريرك والتعيينات

وفي هذا الس����ياق نقل النائب 
محمد احلجار عن البطريرك صفير 
قول����ه ان االدارة اللبنانية واجهة 
الدولة ولكي تترسخ ثقة املواطن 
العناصر  بالدولة يجب اختي����ار 

االدارية.

الرئيس دحض الخالف مع بري .. والحريري المتنقل بين األردن وتركيا يدعو العتماد الكفاءة والنزاهة

مشروع قانون في البرلمان لتقليص عدد الضباط المتراكم في الجيش
بيروت: ش����هد اجتماع جلن����ة الدفاع النيابي����ة في االجتماع
االخير قبل رأس الس����نة مناخات متناقضة سرعان ما بددها 
العم����اد جان قهوجي قائد اجليش. وطلبت قيادة اجليش كس����ر 
حالة املراوحة القائمة من����ذ 1983 والتي ادت الى خلل كبير على 
صعيد الهرمية في املؤسسة العسكرية وباالخص في رتبتي عقيد 
وعميد، حيث تراكم عدد الضباط في الرتبتني، مما جعل الترقية 
اليها، متعذرة، او شبه مستحيلة. وتقول صحيفة »السفير« ان 
قيادة اجليش طلبت االخذ مبشروع قانون تنظيم جديد لتراتبية 
الضباط، كما هو متعارف عليه في كل جيوش العالم، اي التدرج 
صعودا من القاعدة الواسعة حتى القمة الضيقة ويتضمن املشروع 
احكاما استثنائية تتعلق بالضباط، وتقول املادة األولى منه، انه 

يحق لكل ضابط ايا كان����ت رتبته ومهما بلغت خدمته ان يتقدم 
باستقالته خالل مدة شهر من تاريخ العمل بالقانون.

اما املادة الثانية فتنص على ان املعاش التقاعدي او تعويض 
الصرف للضباط املستقيلني يستحق اذا بلغت خدمتهم الفعلية 
15 سنة وما فوق، واال حق لهم املطالبة بتعويض الصرف فقط، 

وتصفى حقوقهم على اساس آلية محددة.
واشارت االسباب املوجبة الى ان االرتفاع في سلم الرتب يؤدي 
الى تناقص االعداد وصوال الى رأس الهرم، لذلك تعمد اجليوش 
الى تدابير عدة لتحفيز الضباط على االستقالة املباشرة، ومنها 
تأمني وظائف في الدول����ة والقطاع اخلاص ومنها إجبار البعض 

على االستقالة بعد منحه رتبة اعلى.

            


