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نقلوا عن فرنجية دعمه المقاي�ضة

�أجواء الحوار تخ ّيم على مواقف  8و� 14آذار

�أهالي الع�سكريين :ال ت�صعيد

المنا�صفة تتحقق بانتخاب رئي�س قوي وقانون �إنتخابي عادل

اهالي العسكريين المخطوفين في بنشعي
يواصل أهالي العسكريين المحتجزين ل��دى جبهة
ال��ن��ص��رة وتنظيم «داع����ش» ج��والت��ه��م على ال��ق��ي��ادات
السياسية والروحية .فزار وفد من االهالي رئيس تيار
المرده النائب سليمان فرنجية في بنشعي ،حيث عقد
اجتماع لنحو ساعة ،بحضور الوزير السابق يوسف
سعادة وعضو المكتب السياسي في المرده فيرا يمين،
تحدث خالله االهالي عن معاناتهم وازمتهم ،متمنين على
رئيس «المرده» المساعدة لحل هذه القضية االنسانية .
وإث��ر اللقاء تحدث باسم الوفد المختار طالل طالب،
الذي أشار إلى «أن النائب فرنجية هو مع كل ما يؤدي
الى فك أسر أوالدنا العسكريين ،وأنه مع المقايضة وغير
المقايضة ،وبأي ثمن يؤدي إلى نتيجة ،ونحن نشكره على
هذا الموقف ،ولوقوفه إلى جانبنا ،ووعدنا أنه سيساعد في

هذا األمر من خالل الوزير روني عريجي في الحكومة».
وأكد األهالي «أنهم لن يتجهوا نحو أي تصعيد ،ألنهم
موعودون من الحكومة ،وتمنى األهالي من رئيس الوزراء
تمام سالم والحكومة مجتمعة أن تكون عيديتهم في عيد
المولد النبوي اطالق أوالدهم».
من جهة أخرى قال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري،
أن نائبه أحمد الفليطي التقى أمس المدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم» ،الفتا ً إلى «أنه اذا أرادت الدولة
حل القضية وحسمت أمرها ،يمكن حل المسألة سريعاً.
الخاطفون يطالبون بإطالق النسوة وبعض المعتقلين في
رومية .لكن المشكلة هي أن حزب الله يطالب أيضا ً بإطالق
بعض المحسوبين عليه اذا أطلق االسالميون ،وهذا يع ّقد
األمور .نأمل أن تتوافر نية الحل وتنتهي القضية سريعاً».

حمود :الق�ضاء على الإرهاب يتطلب تجفيف منابعه
بغدادي :الحوار �سيمنع �إيجاد بيئة حا�ضنة له
علّق إمام مسجد القدس في صيدا
الشيخ ماهر حمود على الحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل مشيرا ً
إلى «أن جميع اللبنانيّين يحبّذون
هذا الحوار لما يعود بالمصلحة
على ال��وط��ن وي��خ��دم ف��ي تخفيف
االح��ت��ق��ان المذهبي ال��ق��ائ��م على
عصبيات مذهبية» ،الفتا ً إلى «أن
الحوار يساعد على ح ّل المشكالت
ال��ت��ي ت��س��اع��د ف��ي م���لء ال��م��راك��ز
الشاغرة في ال��دول��ة ،وسيستمر
وسينجح مهما طال وإن تع ّثر في
بعض مراحله».
وف��ي ال��ن��دوة الفكرية لجمعية
اإلم���ام ال��ص��ادق ف��ي ب��ل��دة أنصار
الجنوبية ،أكد الشيخ حمود «أن
المنهج التكفيري ينمو ويتطور
ب��س��ب��ب ب���ع���ض ال���م���م���ارس���ات
السلطوية الخاطئة التي أوجدت
أرض���ا خصبة ل��ن��ش��وء م��ث��ل ه��ذه
الحركات التكفيرية».
ولفت إلى «أن القضاء على هذه
الحركات ال يت ّم إال بإيجاد نظام
عادل واتباع سبيل الحوار والعمل
ع��ل��ى تجفيف ال��م��ن��اب��ع ال��داع��م��ة
لهذه الحركات» ،مشدّدا ً على «أنه
يستحيل أن يكون لهذا النهج أي
مستقبل في أي كيان».
وأكد عضو المجلس المركزي في
حزب الله الشيخ حسن بغدادي
بدوره «حاجتنا إلى ذهنية الحوار

الجدّي والحقيقي في ظ ّل التحديات
القائمة» ،ولفت إل��ى «أن الحوار
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل
انطلق لكونه حاج ًة وطنية لتأمين
االس��ت��ق��رار وق��ط��ع ال��ط��ري��ق على
المتض ّررين» .وق��ال« :سيُخ ّفف
هذا الحوار من التو ّتير في الخطاب
السياسي ويمنع من إيجاد بيئة
حاضنة لإلرهاب التكفيري الذي
يُش ّكل خطرا ً على جميع اللبنانيّين،
مضافا ً لكونه فرصة لتفعيل عمل
المؤسسات».
ّ

دعموش

وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د م��س��ؤول
العالقات الخارجية في حزب الله
الشيخ علي دعموش خ�لال كلمة
ألقاها في احتفال تأبيني لضحية
الطائرة الجزائرية ب�لال دهيني
وعائلته في بلدة الخرايب« ،أن
حوار حزب الله مع تيار المستقبل
هو من أجل تحصين لبنان وحماية
االستقرار فيه والحفاظ على السلم
االهلي وتنفيس االحتقان والتشنج
ال��م��ذه��ب��ي ون���زع فتيل أي فتنة
مذهبية وابقاء الصراع الداخلي في
اطاره السياسي».
وأش��ار دعموش جاء إلى «أننا
حريصون على أن يبقى الصراع
الداخلي سياسيا ً ومنفتحون من
م��وق��ع المصلحة وال��م��س��ؤول��ي��ة

حمود متحدثا ً في الندوة

الوطنية على اي نقاش ج��اد مع
ش��رك��ائ��ن��ا ف��ي ال��وط��ن ح���ول كل
نقاط الخالف بعيدا ً عن الشروط
والشروط المضادة».
وش��دد على «أن التخفيف من
ح���دة االص��ط��ف��اف��ات السياسية
واالن��ق��س��ام��ات ال��ح��ادة وإراح���ة
المناخات الداخلية ه��و مكسب
للبنان واللبنانيين خصوصا ً في
ه��ذه المرحلة التي ن��واج��ه فيها
عدويين الصهيوني والتكفيري».

ياغي

من ناحية أخ��رى ،ق��ام وف��د من
قيادة حزب الله في البقاع برئاسة
م��س��ؤول المنطقة محمد ياغي،
بمناسبة ع��ي��دي ال��م��ي�لاد ورأس
السنة ،بزيارة راعي أبرشية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام درويش
ف��ي مقره بمدينة زحلة للتهنئة
والتبريك.
وأم���ل ي��اغ��ي ف��ي كلمة ل��ه «أن
يخرج لبنان من أزماته واإلسراع
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية
يقوم بإجراء إصالح سياسي على
م��س��ت��وى ال��م��ؤس��س��ات الرسمية
ينهض من خاللها الوطن» ،داعيا ً
«الجميع أن يكونوا ي��دا ً واح��دة
لمواجهة األخطار».
كما أكد ياغي أهمية «التعاون
والتضامن في كل األمور وأن نكون
موحدين ومتضامنين لتأمين األمن
واالستقرار في البالد».
ورحب المطران درويش بدوره
ب��ال��وف��د وث � ّم��ن «م��واق��ف ال��ح��زب
المراعية للسلم األهلي واالنفتاح
ع��ل��ى جميع م��ك��ون��ات المجتمع
مسلمين ومسيحيين»؟
وأ ّي���د ال��م��ط��ران دروي���ش ح��وار
حزب الله وتيار المستقبل ،متمنيا ً
أن «يعم ه��ذا ال��ح��وار بين جميع
اللبنانيين في مرحلة سريعة مع
مكونات المجتمع المسيحي لبناء
ل��ب��ن��ان ج��دي��د ،وان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ومجلس نيابي على
أس���اس ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي جديد
يراعي متطلبات المجتمع».

ح�سن يت�سلم دعوة للم�شاركة
في م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية بطهران
تسلم شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن من وفد
من تجمع العلماء المسلمين ضم
رئيس الهيئة التنفيذية الشيخ
حسان عبدالله ومسؤول العالقات
ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ م��اه��ر مزهر،
زاره ف��ي دار الطائفة ف��ي ف��ردان،
دعوة للمشاركة في مؤتمر الوحدة
االسالمية الذي سيعقد في طهران
تحت عنوان «ال��وح��دة االسالمية
تحديات وآليات مواجهة».
وش��دد حسن خ�لال اللقاء على
«أهمية أن تخرج مساعي الحوار
والتقريب بين المذاهب اإلسالمية
من إطارها الرمزي إلى اإلطار العملي
الجامع للناس ،إذ من الضروري
ب��ذل كل الجهود ال�لازم��ة في هذه
المرحلة الحافلة بالتحديات،
لمواجهة ك��ل األخ��ط��ار ومجابهة
العاملين لاليقاع بين المسلمين،
وبين المسلمين والمسيحيين»،
م��ش��ددا ً على «أن م��ا يحصل في
العديد من البالد العربية يبعث

على القلق ،لكنه في الوقت نفسه
يحفزنا جميعا ً على العمل الدؤوب
خدمة الستقرار أوطاننا وسالمتها
وترسيخا ً للوحدة».
وقال عبدالله بدوره «ان ما يقوم
ب��ه التكفيريون ف��ي ب�لاد اإلس�لام

من قتل وذبح إنما هو فعل ال يمت
لالسالم بصلة ،وأن مواجهة هذا
التكفير يكون بالمواجهة الفكرية
وأن يقوم العلماء بتوعية الناس
تجاه ه��ذا العمل المنحرف الذي
يخدم اهداف سياسية».

ب��ان��ت��ظ��ار أن ي��ع��ود ال��ح��راك
السياسي إل��ى مقدمة القضايا
ما بعد عيد رأس السنة ،ال يزال
ال��ح��وار ال��ذي ب��دأ بين ح��زب الله
وتيار المستقبل ،واللقاء المنتظر
بين رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون ورئيس حزب
ال���ق���وات س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع م��ح��ور
المواقف السياسية الهادئة نوعا ً
ما لفريقي  8و 14آذار ،التي دعت
أيضا ً إلى حوار بين فريقي « 8و14
آذار» وبرعاية رئيس الجمهورية،
مشيرة إل��ى «أن��ه ال يمكن تحقيق
المناصفة الحقيقية إال عبر الخروج
بقانون إنتخابي عادل والمجيء
برئيس ق��وي للجمهورية يعبر
ع��ن نبض ال��ش��ارع المسيحي».
من ناحية أخرى شددت المواقف
على «أن أي مالحظة على أداء
ال��ج��ي��ش ي��ج��ب أن ت��ع��ط��ى عبر
ال��ق��ن��وات ال��خ��اص��ة م��ن دون أي
تجريح بالمؤسسة الحريصة على
تصحيح أي خطأ قد يرتكب».

ابي رميا

وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د ال��ن��ائ��ب
سيمون أب��ي رم��ي��ا «أن���ه ال يمكن
تحقيق المناصفة الحقيقية إال عبر
ال��خ��روج بقانون إنتخابي عادل
يجسد فعليا ً مضمون المادة  24من
الدستور التي كرست المناصفة»،
الفتا ً في المحاضرة التي ألقاها
بدعوة من هيئة عبرين  -قضاء
البترون في التيار الوطني الحر،
إلى «أن الشراكة الحقيقية تقتضي
المجيء برئيس قوي للجمهورية
يعبر عن نبض الشارع المسيحي،
وهذا ما اتفقنا عليه في بكركي».
وش��دد على «أن لبنان يعاني
من الموجة التكفيرية اإلرهابية
ال��ت��ي ت��ض��رب المنطقة بكاملها،
م��ن خ�ل�ال ب��ع��ض ال��ب��ؤر ك��م��ا هو
ال��ح��ال ف��ي ع��رس��ال وال��ت��ي يجب
م��ع��ال��ج��ت��ه��ا س��ري��ع��ا ً ف���ي شكل
ح��ازم» ،مؤكدا ً «ض��رورة التكاتف
وال��وح��دة لمحاربة ك��ل األخطار
الخارجية التي تحيط بلبنان».
وق��ال« :لألسف فإن بعض القوى
السياسية ال تزال تعاني من نقص
في مناعتها الداخلية إلعتبارات
وإرتباطات خارجية».

أحمد الحريري

أما األمين العام لتيار المستقبل
أح���م���د ال���ح���ري���ري ف���أك���د «أن��ن��ا
سنتعاطى مع الحوار بكل إيجابية
إلطفاء النار التي تهدد بإشعال
لبنان» ،وشدد في االحتفال الذي
أق��ام��ه ت��ي��ار المستقبل ف��ي قاعة
االرج����وان ف��ي القنطرة برعاية
الرئيس سعد الحريري ،على «أننا
ال نبغي م��ن ال��ح��وار إال مصلحة
ل��ب��ن��ان وه���و أب��ع��د م��ا ي��ك��ون عن
المصلحة الشخصية ،إنه الحوار
ألجل المصلحة الوطنية العليا،
ومصالح كل اللبنانيين الذين تعبوا
م��ن تداعيات االحتقان الطائفي
وال��م��ذه��ب��ي ،وم��ل��وا م��ن التعطيل
وال��ف��راغ والتخوين واالستكبار
ويتطلعون ك��ل ي��وم ال��ى ع��ودة
االس��ت��ق��رار األم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي،
وإل��ى اإلهتمام بأولويات الناس

وتشجيع االستثمار لخلق فرص
العمل ألبنائهم وتخفيض فاتورة
التعليم واالستشفاء ومعالجة
مشكلة المياه والكهرباء ،وحلحلة
أزمة السير والطرقات وكل المشاكل
الحياتية الملحة والضرورية التي
تنغص عيش المواطنين اليومي».
وش��دد على «أن ال��ح��وار اليوم
ليس ترفا ً إنما حاجة وض��رورة
لحماية لبنان وهو واج��ب وطني
يعلو على أي واج��ب مذهبي أو
طائفي أو إقليمي» ،كما قال الرئيس
سعد الحريري ،خصوصا ً في ظل
غياب من يفترض أن يكون راعي
ال��ح��وار األول ،أي فخامة رئيس
الجمهورية.

فتفت

واعتبر عضو كتلة المستقبل
النائب احمد فتفت «أن االيجابية
الوحيدة اآلن ان الحوار بدأ بين
المستقبل وح���زب ال��ل��ه» ،لكنه
أوض����ح ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه «أن
الحزب ومن خالل أجواء الجلسة
االولى للحوار لم يبد انفتاحا ً في
مناقشة الملفات».
وإذ اش���ار إل���ى «أن الجلسة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ح��وار ستعقد ف��ي 5
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي المقبل م��ن دون
أن يُحدد مكانها» ،أوض��ح «أن ال
جدول أعمال مكتوبا ً للحوار وإنما
تتم مناقشة المواضيع اآلتية:
تخفيف االحتقان ،الوضع االمني
ورئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة» ،واعتبر
«أن من ال ُمبكر الحكم على نتائج
الحوار» ،ومتمنيا ً لو «أن الحوار
لم يأخذ طابعا ً مذهبيا ً اي حوار
س� ّن��ي -شيعي ف��ي مقابل ح��وار
مسيحي  -مسيحي يتم االعداد له،
بل نريد ح��وارا ً ثنائيا ً بين فريقي
« 8و 14آذار» وب��رع��اي��ة رئيس
الجمهورية».

حوري

وأوضح النائب عمار حوري «أن
تيار المستقبل وحزب الله يدخالن
ال��ى ال��ح��وار ولديهما قناعة بأن
التعقيدات التي تحيط بالمنطقة
ت��ف��رض نفسها علينا واذا تم
التسليم بها فهذا ما سيدفع األمور
ال��ى االس����وأ» ،آم� ً
ل�ا ب���ـ«أن يكون
هناك خرق بملف انتخاب رئيس
للجمهورية وتخفيف االحتقان
الموجود».
ونفى وجود جدول أعمال محدد
لكل جلسة بل عنوانان رئيسيان
وهما ايجاد خرق بملف الرئاسة
وتخفيف ال��ت��وت��ي��ر ف��ي ال��ش��ارع
من خ�لال توسيع الخطة األمنية
وتخفيض التشنج االعالمي ونزع
كل ما يساهم بهذا التوتر» ،مطالبا ً
«ال��ج��ي��ش ب��ف��رض هيبة ال��دول��ة
على االراضي اللبنانية كافة وأن
أي مالحظة يجب ان تعطى عبر
ال��ق��ن��وات ال��خ��اص��ة م��ن دون اي
تجريح بالمؤسسة الحريصة على
تصحيح أي خطأ قد يرتكب».

مخيبر

كما رحب النائب غسان مخيبر
بـ«الحوار الجاري بين حزب الله

دربا�س :طبخات �إقليمية النتخاب الرئي�س
توقع وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس نتائج من الحوار ،مشددا ً على
«ضرورة أن تلجأ األطراف إلى االلتقاء».
ورأى في حديث تلفزيوني «أنه بعد التطورات التي حدثت ال يمكن التعويل على
النوايا بل على الضرورة التي تدفع االفرقاء الى االلتقاء ،واختيار شخصيات الحوار
تم وفق االدوار المعينة» ،مشيرا ً إلى «أن مجرد اتفاق كل االطراف على الذهاب الى
الحوار يعني أن هناك تنازالت متبادلة».
ورأى «أن الذهاب إلى الحوار يبرز حقيقتين :األولى أن القوى السياسية المنتمية
الى الطائفة المسيحية ال يبدو عليها حتى هذه اللحظة انها في حالة مخاض النتاج
حل ،والثانية ان الجسم اللبناني السياسي والديموغرافي مثقل جدا ً بهذا الحمل
السوري والذي بدأت بعض تجلياته في عرسال اضافة الى ان وجود مئات اآلالف
من السوريين قد أجهد البنى اللبنانية».
وجزم بأن «االنتخابات الرئاسية ال تتم ولن تتم إال بإشراك مكونات الشعب
اللبناني والقوى السياسية كلها» ،وقال« :ال أظن ان الحوار سيخرج لنا باسم
رئيس حتى لو كان هذا الرئيس هو احد المتنافسين ،سواء كان العماد ميشال عون
او الدكتور سمير جعجع» .وأوضح «أن المشكلة ليست مشكلة العماد ميشال عون
شخصيا ًأو أي شخص آخر بل هل يستطيع أي فريق أن يفرض رئيسا ًينفذ سياساته
الخاصة أم أن رئيسا ً جديدا ً ال بد أن يكون في موقع وسط بين السياسات».
ولفت إلى «أن هناك طبخات إقليمية عديدة النتخاب رئيس للبنان ،وكل
الحوارات التي تتم ال تأخذ خطا ً بيانيا ً واحدا ً وهذا ينطبق على الحراك الفرنسي
الروسي أخيراً».
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والمستقبل» ،الف��ت �ا ً ف��ي حديث
إعالمي إلى «أن الديمقراطية تكمن
في نقل مشاكل الشارع والتحديات
إلى داخل المؤسسات ،وبالتالي
االن���ت���ق���ال م���ن ح����ال االح��ت��ق��ان
الطائفي والمذهبي إلى إطار اكثر
انضباطاً».
وأمل «أن تنسحب أجواء الحوار
على التيار الوطني الحر وحزب
القوات لتشمل الحقا ً كل الفئات
اللبنانية ،بهدف تحييد لبنان
عن الصراعات االقليمية وتفعيل
المؤسسات واالتفاق على رئيس
جديد للبالد».

نعمان

ش���دّد ال��وزي��ر السابق عصام
نعمان خالل لقائه هيئة التنسيق
ف����ي ل���ق���اء األح�������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
على «أهمية مواجهة التحديات
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ال س��ي��م��ا ال��خ��ط��ري��ن
الصهيوني التكفيري بما يحصن
المجتمع اللبناني ومنعة لبنان
الوطنية».
وأك��دت الهيئة بدورها «أهمية
التعاون بين كافة االفرقاء والقوى
والشرائح اإلجتماعية للحفاظ على
الوحدة الوطنية لتعزيز قوة لبنان
في مواجهة األخطار التي تتهدّده
ف��ي وج����وده ،ال سيما الخطرين
الصهيوني واإلرهابي التكفيري»،
م��ش��دّدة ع��ل��ى «أن ره��ان��ه��ا على
ال��م��ق��اوم��ة أث��ب��ت ص��واب��ي��ت��ه في
مواجهة هذه األخطار».

شكر

وأش���ار األم��ي��ن القطري لحزب
البعث العربي اإلشتراكي الوزير
السابق فايز شكر في تصريح إلى
«أن الفرصة ما زالت متاحة اليوم
أمام بعض المترددين في مواقفهم
من أضاعوا البوصلة وأخطأوا في
تقديراتهم وحساباتهم للعودة
الى جادة الصواب بعدما تبين لهم
أنهم ليسوا س��وى وق��ود لمعارك
اآلخرين ،وأن سياساتهم ومواقفهم
تلك لن تحميهم من تلك العصابات
اإلرهابية التي ال تقيم وزن ً��ا ألحد
سواها».
ودعا الجميع إلى «إعادة النظر
في مواقفهم وخياراتهم من منطلق
الحرص على المصالح الوطنية
وتعزيز ه��ذا التوجه ال��ذي يكفل
إع����ادة ص��ي��اغ��ة م��ش��روع وطني
ي��ع��ال��ج ق��ض��اي��ان��ا ع��ل��ى مختلف
الصعد السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية».
ورأى «أن لبنان ال���ذي عانى
الكثير من نتائج األحداث وتطوراتها
المختلفة ،يأمل من المعنيين على
مختلف مسؤولياتهم بأن يدركوا
هذه الحقيقة ويعملوا لها».
ورحب بالحوار الذي انطلق بين
حزب الله وتيار المستقبل وأمل
بأن يصل إلى النتائج المتوخاة
م��ن��ه ،ألن��ه ح��اج��ة وطنية ماسة
ف��ي ظروفنا ال��راه��ن��ة ،وأن يعمم
ه��ذا التوجه على مختلف القوى
السياسية بما ي��خ��دم قضايانا
الوطنية العامة».

أبي رميا في احتفال الوطني الحر بالبترون

الداوود

وأم���ل األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ح��رك��ة
النضال اللبناني العربي» النائب
السابق فيصل ال��داوود «ان يكون
ع���ام  ،2015ه���و ع���ام ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ال��ش��ام��ل ،ب��م��ا يؤسس
الستقرار امني ،ويتجاوز األزمات
الداخلية من سياسية واقتصادية
واج��ت��م��اع��ي��ة ،بتحقيق مطالب
األس��ات��ذة والموظفين وإن��ص��اف
ال��ع��م��ال وال��م��زارع��ي��ن وتعميم
العدالة االجتماعية ،ونشر اإلنماء
ال��م��ت��وازن ،وتطبيق ال��ق��ان��ون من
دون اس��ت��ن��س��اب��ي��ة ،وف��ت��ح ملف
ال��ف��س��اد على م��ص��راع��ي��ه ،وليس
انتقائيا وموسميا ً وإعالميا ً فقط،
وب���أن ي��ك��ون م��ن ي��ح��ارب الفساد
ليس ملوثا ً فيه ،ليكسب الصدقية
الشعبية التي هي الميزات لكل من
يتولى موقعا ً وزاري �ا ً أو نيابيا ً او
سياسيا ً أو حزبيا ً ونقابياً» .وتمنى
أن نشهد انتخاب رئيس للجمهورية
ف��ي أس��رع وق��ت ممكن ،فالشغور
الرئاسي ال يمكن ان يستمر اال في
دول��ة فاشلة ال تحترم دستورها،
وال تقيم وزن���ا ً للتمثيل الوطني
والسياسي والشعبي».
وأك����د م��س��ت��ش��ار رئ��ي��س ح��زب
الكتائب أم��ي��ن الجميل ساسين
ساسين «أن��ن��ا ن��ؤم��ن ان ال بديل
للحوار في وجه اي ازم��ة ،انطالقا ً
م��ن أن ال��ح��ل ال��وح��ي��د ي��أت��ي من
الحوار ،فالنزاع ال يولد استقراراً».
وشدد ساسين في حديث تلفزيوني
ع��ل��ى «أن م��ا يحصل ب��ي��ن ح��زب
الله وتيار المستقبل وبين رئيس
ح���زب «ال���ق���وات» سمير جعجع
ورئيس تكتل التغيير واالص�لاح
العماد ميشال عون هو أق��رب الى
المصالحة».
وتمنى «أن يكون ح��وار يجمع
المسيحيين تحت مظلة بكركي،
وأن تنتج ه��ذه المصالحة ح��وارا ً
وطنيا ً لحل االزمات التي نعيشها»،
مشددا ً على «أن التفاهم المسيحي
 المسيحي هو االهم ،والتفاهم بينعون وجعجع يمهد لحلحة موضوع
ال��رئ��اس��ة ،وال��ك��ل ي��رى أن مسالة

الرئاسة عالقة بين ترشيحين لن
يوصال إلى أي حل ،لذلك نحن مع
المصالحة والتواصل».

العمل اإلسالمي

وأشادت جبهة العمل اإلسالمي
ف��ي لبنان «ب��األج��واء اإليجابية
التي تنعم بها ال��ب�لاد ج��� ّراء بدء
أول��ى جلسات ال��ح��وار بين حزب
الله وت��ي��ار المستقبل وق��رب بدء
الحوار المسيحي – المسيحي م ّما
يُبشر بقرب انتهاء القطيعة بين
اللبنانيين على مستوى األح��زاب
وال��ت��ي��ارات السياسية الفاعلة
اإلس�لام��ي��ة والمسيحية على حد
سواء».
وتفاءلت الجبهة في بيان لها
ب��ع��د اجتماعها ال����دوري «ب��ق��رب
خروج الدخان األبيض بالنسبة الى
ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية
وبالتالي التوافق والتفاهم بين
ال��ق��وى المتحاورة على انتخاب
رئ��ي��س ت��واف��ق��ي ل��ل��ب�لاد ،وب��ق��رب
حلول الكثير من األمور والخالفات
العالقة على المستوى االجتماعي
والمعيشي واالقتصادي وبخاصة
ملف ثروة النفط والغاز إضافة إلى
الثروة المائية التي يسرقها العدو
الصهيوني الغاصب يوميا ً من دون
حسيب أو رقيب».
من ناحية أخرى تمنت الجبهة
«ق���رب ان��ت��ه��اء ملف العسكريين
الرهائن على أي��دي المجموعات
اإلرهابية في جرود عرسال وعدم
تحويل عرسال وجرودها إلى حرب
استنزاف تستهدف الجيش اللبناني
وال��م��واط��ن��ي��ن» ،داع��ي��ة «ال��دول��ة
اللبنانية لإلسراع ال التسرع إلنهاء
ه��ذه ال��م��أس��اة واألزم����ة الوطنية
بالطريقة المناسبة والمالئمة
التي تحفظ هيبة ال��دول��ة وتحرر
العسكريين األس����رى وتعيدهم
سالمين معافين إلى أهلهم وذويهم
وعائالتهم ومؤسساتهم وأجهزتهم
العسكرية واألمنية».
وأعلن تكتل التغيير واإلص�لاح
ع��ن تأجيل اجتماعه االسبوعي
المق ّرر اليوم الثلثاء.

نواب بيروت في دار الفتوى

مجدالني� :إجراءات الجي�ش
لم�صلحة �أهالي عر�سال

مواعيد اللجان
تعقد لجنة االدارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم ،العاشرة قبل
ظهر االثنين المقبل ،لمتابعة درس:
 - 1اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون االيجارات الصادر
بتاريخ .2015/5/9
 - 2اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون االيجارات الصادر
بتاريخ  2013/5/9المقدم من النائب الوليد سكرية.
 - 3اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل بقانون االيجارات
الصادر بتاريخ  2014/5/8والعمل بالقانون .92/160
 - 4اقتراح القانون الرامي الى تعديل على قانون االيجارات الصادر في
الجريدة الرسمية – ملحق العدد  27الخميس  26حزيران .2014
وتعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المكلفة درس قانون االنتخابات،
جلسة برئاسة النائب نوار الساحلي ،األولى والنصف من بعد ظهر االثنين
المقبل.
ودعا رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر
الى جلسة الثانية عشرة ظهر االثنين المقبل لمتابعة درس جدول االعمال
اآلتي:
 - 1مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  1904الرامي الى إلغاء القسم
الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر
جديد واضافة قسم رابع عشر.
 - 2مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم  1977الرامي الى اضافة نبذة
جديدة الى الكتاب الثاني الباب الرابع الفصل االول من قانون العقوبات بعد
المادة .421

دريان متوسطا ً نواب بيروت
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على
العيش الواحد ،وليس العيش المشترك ،الفتا ً إلى «أننا
جميعنا شعب واحد ألن التعايش يقضي أن يكون هناك
مصالح».
وأش��ار بحسب ما نقل عنه النائب عاطف مجدالني
ال��ذي زاره ون��واب بيروت إل��ى «أننا مواطنون في هذا
البلد ،نسعى لمصلحته ،ومصلحته تقضي بداية بانتظام
عمل المؤسسات من خالل انتخاب رئيس الجمهورية
وتأمين األمان للمواطن اللبناني وتأمين أمنه العسكري
واالجتماعي والغذائي والصحي».
أما مجدالني فقال ردا ً على س��ؤال« :نحن مع الجيش
اللبناني بكل ما يقوم به من إجراءات ألنه يتمتع بثقتنا،
والجيش هو حامي الحدود والعمود الفقري للدولة القادرة
التي نسعى إليها ،لذلك نحن معه بكل ما يقوم به من اعمال
ومن إج��راءات تؤمن الحدود اللبنانية وتؤمن السيادة
اللبنانية واالستقالل».
وعن اعتراض األهالي على إجراءات الجيش في عرسال،
قال« :يجب على األهالي أن يسمعوا صوت الجيش ،وأن

ينظروا لماذا يقوم بهذه اإلجراءات ،فهي لمصلحة أهالي
عرسال قبل أي لبناني آخر».
وع��ن ال��ح��وار بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل قال
مجدالني »:ال��ح��وار بدأ والمهم أن يستمر للتفاهم على
النقطتين اللتين وضعهما الرئيس سعد الحريري على
ج��دول اعمال ه��ذا ال��ح��وار ،النقطة األول��ى هي تخفيف
االح��ت��ق��ان السني  -الشيعي م��ن خ�لال إج����راءات من
المفترض أن تؤخذ على األرض ،والثانية هي موضوع
إيجاد اآللية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية كي
تنتظم المؤسسات الدستورية ،واليوم في ظل شغور
موقع رئاسة الجمهورية هناك خطر على لبنان والكيان
والوضع األمني ،ألن المجلس النيابي مشلول ،الحكومة
مربكة ومشلولة ال تستطيع ان تأخذ أي قرار ،لذلك فإن
هاتين النقطتين هما األساس لوضع خطة طريق لسالم
لبنان ،ونأمل بأن يكون هناك حوارات أخرى بين األطراف
الباقية حتى نتوصل حقيقة وبأسرع وقت إلى خريطة
توصلنا الى انتخاب رئيس جمهورية ،ومن ثم انتظام عمل
المؤسسات الدستورية».

