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رئيس  بعبدا  قصر  في  أمس  استقبل  عون  وكان 
مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء 
المجلس، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي 
ماهر  اسكندر،  هيالنة  والقضاة:  سعد،  بركان 
الحركة،  وسهير  كرم  كلود  صابر،  ايليان  شعيتو، 
وعرض معهم أوضاع القضاء وعمل المحاكم ودور 
والخطة  الفساد  مكافحة  في  القضائي  الجسم 
الواجب اعتمادها، إضافة الى إعداد دراسة إلدخال 
ما  في   

ً
خصوصا العقوبات،  قانون  على  تعديالت 

يتعلق بعمل المحاكم.
وأوضح عبود بعد االجتماع، اّن البحث »تناول كل 
العمل  تفعيل  وإمكانات  القضاء  بعمل  يتعلق  ما 
ما  الرئيس  فخامة  مع  »عرضنا  وقال:  القضائي«. 
وضعناها  التي  العمل  وخطة  اآلن  حتى  به  قمنا 
الى  استمعنا  كما  القضائي.  العمل  الستنهاض 

توجيهات فخامته في هذا المجال«.

نقباء المهن الحرة
م 

َ
ض الحرة،  المهن  نقباء  من   

ً
وفدا عون  واستقبل 

نقباء: األطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، 
األسنان  وأطباء  االمين،  غسان  الدكتور  والصيادلة 
االسنان  وأطباء  ربيز،  روجيه  البروفسور  بيروت  في 

ومحرري  خلف،  ديب  رلى  الدكتورة  الشمال  في 
الصحافة جوزف القصيفي والممرضين والممرضات 
لع منهم على أوضاع 

ّ
ميرنا ابي عبد الله ضوميط. واط

العاملين في نقاباتهم والظروف التي يواجهونها 
نتيجة االوضاع الراهنة، والسبل الكفيلة بمعالجة ما 
يشكون منه من تداعيات، ومقترحاتهم لمواجهة 

المرحلة الراهنة.
وقّدموا  الحاضرون،  النقباء  الكالم  على  وتوالى 
بعد  تحقيقها  ضرورة  ورأوا  عملية،  اقتراحات 

تشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، شرح عون الظروف الراهنة في البالد 
»أولويات  أّن   

ً
مؤكدا والمستجدات،  والتطورات 

الضرورية  االصالحات  تحقيق  ستكون  الحكومة 
في مختلف القطاعات، واستكمال مكافحة الفساد، 
وتصحيح االعوجاج والخلل في عمل إدارات الدولة 

ومؤسساتها«.

المهن  نقباء  بين  التعاون  »أهمية  على  ز 
ّ
ورك

وضرورة  الوزارات،  مختلف  في  والمسؤولين  الحرة 
عقد اجتماعات مشتركة تتخللها ورش عمل تطرح 
إعادة  »أهمية  على   

ً
مشددا العالقة«،  القضايا  كل 

»الى  النقباء   
ً
داعيا ومؤسساتها«،  بالدولة  الثقة 

أمله  التوّجه«. وأعرب عن  العمل على تحقيق هذا 
ل الحكومة الجديدة في أسرع وقت 

ّ
»في أن تتشك

الى  تحتاج  التي  المشكالت  معالجة  لتبدأ  ممكن 
 عودة الثقة بين 

ً
عناية واهتمام سريعين، خصوصا

التي  الوطنية  للوحدة   
ً
تعزيزا والمواطنين  الدولة 

تبقى األساس في قيام الدولة من كبوتها«.

عون: أولويات الحكومة تحقيق 
اإلصالحات ومكافحة الفساد

وفد من نقباء المهن الحرة في بعبدا أمس )داالتي ونهرا( 
 

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أّن 
»أولويات الحكومة الجديدة تحقيق االصالحات 

الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال 
عملية مكافحة الفساد وتصحيح االعوجاج والخلل 
في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها«. وشدد على 
»أهمية إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها«، معرباً 
عن أمله »في أن تتشّكل الحكومة الجديدة في 

أسرع وقت ممكن لتبدأ معالجة المشكالت التي 
تحتاج الى عناية واهتمام سريعين«.

عون: »نأمل تشكيل الحكومة 
الجديدة في أسرع وقت 

ممكن«
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