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ر�ؤ�ساء الكنائ�س الكاثوليكية في �سورية:
على الجميع البقاء والتم�سك بالأر�ض

ايخهور�ست تلتقي ر�ؤ�ساء الأحزاب الم�سيحية:
االتفاق على مر�شح يمثل م�صالح لبنان

والمدنية والدينية ،واالسالمية
وال��م��س��ي��ح��ي��ة ،ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة
واالرث��وذك��س��ي��ة واالن��ك��ل��ي��ك��ان��ي��ة
واللوثرية وسواها».
وش��ك��ر اآلب���اء ال��ب��اب��ا فرنسيس
ل��ص�لات��ه واه��ت��م��ام��ه ون���داءات���ه
وخ��ط��اب��ات��ه وم��س��اع��دت��ه ال��م��ادي��ة
م���ن خ��ل�ال ال����دوائ����ر ال��روم��ان��ي��ة
والمؤسسات المرتبطة بالفاتيكان،
رسالته الخاصة التي وجهها الى
مسيحيي الشرق األوسط بمناسبة
عيدي الميالد المجيد ورأس السنة
المباركة والى أبنائهم توجه اآلباء
بالقول :ان حضوركم ذاته هو شيء
ثمين بالنسبة للشرق األوسط ،أنتم
مدعوون ألن تكونوا صانعي السالم
والمصالحة والنمو لتعززوا الحوار
ولتبنوا الجسور تماشيا ً مع روح
التطويبات وتعلنوا انجيل السالم
وتكونوا منفتحين على التعاون مع
كل السلطات الوطنية للدفاع عن
ارضنا وكرامتنا وكنائسنا أنتم لستم
وح��دك��م! ون��س��أل الله ان يحميكم
ويفرحكم بسالم قريب وعودة جميع
المختطفين وكل من حجر ،ومن عمق
ألمنا ومعاناتنا في سورية نصرخ
مع شعبنا المتالم السائر على درب
الجلجلة الدامي وننادي العالم كله
كفى كفى حربا ً على سورية ،كفى
حصارا ً اقتصادياً ،كفى دعما ً لكل
ما من شأنه ان يهجر شعبنا من
أرض��ه وتاريخه وحضارته ،كفى
تسليحا ً ودمارا ً وخرابا ً للبلد في كل
مقوماته ،واننا نؤمن بقوة الصالة
والصوم في هذا الصوم األربعيني
الكبير وندعو الجميع الى يوم صوم
وص�لاة تضامنا ً معنا ألج��ل األم��ل
والسالم في سورية»!

يونان من حم�ص :لبذل الجهود لعودة الأهالي الى بيوتهم
زار بطريرك السريان الكاثوليك االنطاكي مار اغناطيوس
يوسف الثالث يونان محافظ حمص طالل البرازي في قصر
المحافظة ،في إطار زيارته الرسمية الرعوية الكنسية الى
أبرشية حمص وحماة والنبك وتوابعها للسريان الكاثوليك
وقدم البرازي شرحا ً مفصالً عن منهجية العمل التي قامت
بها المحافظة منذ تحرير حمص القديمة والخطط المستقبلية
واألعمال الترميمية التي ترسمها المحافظة من أجل إعادة
بناء حمص القديمة وإعادة الناس الى بيوتهم بعد تهجيرهم،
بسبب ما آلت إليه األحداث األليمة ،مؤكدا ً «أن مدينة حمص
وبما فيها حمص القديمة سوف تلبس حلتها من جديد رغم
حجم الدمار واالضرار الناجمة عن األحداث».

شكر ي��ون��ان المحافظ على ك��ل الجهود التي يبذلها
وال��خ��دم��ات ال��ت��ي يقدمها م��ن أج��ل أب��ن��اء مدينة حمص
وخصوصا ً مدينة حمص القديمة ،مستعرضا ً معاناة أبناء
مدينة حمص القديمة خصوصا ً لجهة تدهور البنى التحتية
ومشاكل الصرف الصحي والتصليحات الضرورية للكهرباء
والمياه ،وغير ذلك من المعاناة التي تشكل هاجسا ً يوميا ً
ألبناء المدينة.
كما شرح يونان معاناة القرى الواقعة في ريف حمص
بعدما قام بزيارات تفقدية اليها ،وطلب من المحافظ «بذل
الجهد الحثيث من أجل اجتياز كل الصعوبات في أقرب وقت
ممكن ،لكي يتمكن الجميع من العودة الى بيوتهم وقراهم».

«التغيير واال�صالح» :الجنرال يرف�ض تعميم مبد�أ التمديد
«الم�ستقبل» :الحوار لت�سهيل انتخاب الرئي�س
أك��دت م��واق��ف كتلة المستقبل أن ال��ح��وار بين تيار
المستقبل وحزب الله الذي عقدت جلسته الثامنة أمس
في عين التينة ،لن يتوقف وهدفه ضمان استقرار األوضاع
السياسية ومحاولة تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.
في حين ال يزال لقاء رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد
ميشال ع��ون ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط محور متابعة خصوصا ً في موضوع التمديد
للقادة األمنيين.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت «أن هدف
الحوار مع حزب الله ضمان استقرار األوضاع السياسية
ومحاولة تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار فتفت في زيارته للعاصمة السويسرية برن إلى
«أن هناك مشكلة إقتصادية كبيرة ايضا ً في لبنان بسبب
األزم��ة السورية والمشكلة الكبرى التي يُعانيها لبنان
هي وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون
في ظ��روف إنسانية صعبة ج��داً ،والمجتمع الدولي ال
يساهم كثيرا ً في مساعدة لبنان في هذا الخصوص .وتابع
فتفت «لدينا اآلن حكومة وحدة وطنية ال تعمل كما يجب
والبرلمان ال يعمل إطالقاً».
وقالالنائبسليمسلهبلـ»المركزية»أناللقاءالذيجمع
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ورئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط بحث في  3نقاط،
هي :أوالً ،كيفية تسيير عمل الحكومة وضمان إنتاجيتها،
بعيدا ً من الخالفات والتعطيل .ثانياً ،الجلسات التشريعية
المرتقبة وماذا يجب أن تتضمن ،دائما ً ضمن إطار تشريع
الضرورة .ثالثاً ،وهي نقطة بديهي طرحها ،الملف الرئاسي
وإنجاز االستحقاق ال��ذي ب��ات ملحا ً في نظر الجميع.
وقال« :هذه عناوين اللقاء العريضة ،أما التفاصيل فال
نملكها ،ولم نوضع في صورتها».
وأشار سلهب إلى «أن اللقاء تطرق إلى موضوع التمديد
للقادة األمنيين ،فمن أول��وي��ات الجنرال رف��ض تعميم
مبدأ التمديد» .وأضاف« :نحن نقوم حاليا ً بـ»لوبيينغ»
( )lobbyingفي الحكومة لعدم السماح بالتمديد بقرار
من وزير الدفاع ،بل بمرسوم يصدر عن الحكومة ،على أن
نحاول من داخل الحكومة إقناع أكبر عدد ممكن من الوزراء
بمعارضة هذا المرسوم ،وبرفض السير بقرار يصدره
وزير الدفاع» ،مضيفاً« :هذه من أولوياتنا ،بخاصة أن
الوقت بات ضيقا ً سيما لجهة منصب مدير المخابرات في
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التقت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست
في  17و 18آذار الجاري رؤساء األحزاب المسيحية الرئيسية ،رئيس حزب
الكتائب أمين الجميل ،ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،ورئيس حزب
«القوات» سمير جعجع ،ورئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون.
وناقشت ايخهورست معهم «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،حيث
أننا بعد ثالثة أيام ،يكون قد مر  300يوم على لبنان من دون رئيس».
وفي بيان صادر عن بعثة االتحاد األوروبي ،قالت ايخهورست «إن منصب
الرئيس مهم للعديد من األسباب التي أفضل من يعرفها هو شعب لبنان»،
معتبرة «أن االتفاق على مرشح يمثل مصالح لبنان الداخلية والخارجية على
السواء ويدافع عنها من شأنه أن يرسل إشارة مهمة من الوحدة والمسؤولية
والسيادة واالستقالل».
ولفتت إلى «أن االتحاد األوروب��ي يدعم الحكومة اللبنانية ،ومؤسسات
الدولة ،واألجهزة األمنية ،وجميع الشركاء في جهودهم للمحافظة على وحدة
لبنان وقوة اقتصاده بما يسمح بتكافؤ الفرص لجميع القاطنين فيه».
وأشارت إلى «أن االتحاد األوروبي سيستمر في الوقوف إلى جانب لبنان
 كبلد يمكن فيه لجميع المواطنين التمتع بحقوقهم الكاملة ،وبلد يستقطباالستثمارات والسياحة ،وبلد يبرز على الخريطة العالمية .وهذا ما سيستمر
االتحاد األوروب��ي والدول األعضاء على العمل من أجله من خالل توفير دعم
سياسي واقتصادي ومالي ثابت وكبير».

اجتماع رؤساء الكنائس الكاثوليكية من سورية
ح��ث مجلس رؤس���اء الكنائس
الكاثوليكية في سورية «الجميع
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء وال��ص��ب��ر والتمسك
ب��ال��رج��اء واإلي���م���ان واألرض»،
متوجهين ال��ى ال��ق��وى العالمية
ال��م��ؤث��رة أو الفاعلة ف��ي سورية
بمختلف األش���ك���ال واألس��ال��ي��ب
والطرق« ،أننا كرعاة بقينا وسنبقى
م��ع أب��ن��ائ��ن��ا ،ن��ح��ن ش��ع��ب أصيل
ف��ي ه��ذه ال��ب�لاد ونتحمل م��ع كل
السوريين شعبا ً وحكومة معترف
بها رسميا ً في المؤسسات الدولية،
مسؤولية كبيرة على البقاء في
ه���ذه االرض ال��ت��ي ش��ه��دت والدة
ونشأة المسيحية وانتشارها ،نحن
الخميرة في وسط هذه البالد».
وك���ان المجلس عقد اجتماعه
الدوري لربيع  2015يوم أول أمس
في كنيسة سيدة النجاة للسريان
الكاثوليك في قرية زيدل في مدينة
حمص برئاسة بطريرك أنطاكيا
وس��ائ��ر ال��م��ش��رق واالس��ك��ن��دري��ة
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
البطريرك غ��ري��غ��وري��وس الثالث
لحام وبمشاركة بطريرك السريان
الكاثوليك األنطاكي مار اغناطيوس
يوسف الثالث يونان ،واألساقفة
ال���رؤس���اء ال��روح��ي��ي��ن ل��ل��ط��وائ��ف
الشرقية الكاثوليكية في سورية.
وت��داول المجتمعون في األعمال
التي أق��رت لهذه ال��دورة الربيعية
وال��ت��ي ت��م��ح��ورت ح���ول أوض���اع
األب��رش��ي��ات كافة ف��ي ظ��روف هذه
األزم��ة الراهنة وج��راء الحرب على
سورية والتي دخلت عامها الخامس
ف��ي  15م��ن ال���ج���اري ،وب��خ��اص��ة
األع��م��ال الخيرية واالنمائية التي
تقوم بها لجنة االع��م��ال الخيرية

الهيئة العامة بعد  15ني�سان

بري مجتمعا ً الى نواب االربعاء

المشتركة ف��ي س��وري��ة كاريتاس
وما ينتج من حاالت اجتماعية إثر
الهجرة أو التهجير التي يتعرض
لها شعبنا في اماكن ومحافظات
مختلفة في سورية.
كما استعرض اآلب��اء ما تعيشه
م��خ��ت��ل��ف األب���رش���ي���ات ف���ي ه��ذه
األزم���ة وك��ي��ف يتم التعامل فيها
م��ع المساعدت والمنح واإلغ��اث��ة
وحاجات العيل والشبيبة والفقراء
والمرضى وكل محتاج.
وأشار اآلباء إلى «أن الصوم هو
مسيرة درب صليب ال��ى القيامة،
ونحن في العام الخامس من درب
ص��ل��ي��ب ب�لادن��ا ال��ع��رب��ي��ة بعامة
وسورية بخاصة ،وجلجلة بالدنا
واسعة ج��داً ،إنها مأساة من أكبر
مآسي التاريخ في المنطقة ،وكرعاة
نحن مع شعبنا ،الى جانبه وامامه
ووراءه ،ولكن مهما بذلنا من جهود
ف�لا يمكننا أن ن��ل��ب��ي ال��ح��اج��ات
المتزايدة يوما ً بعد يوم.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه «م��ع ب��دء ذك��رى
ال��م��ئ��وي��ة االول����ى 2015-1915
للمذابح واب���ادة المسيحيين من
ارم��ن وسريان وكلدان وآشوريين
وغ��ي��ره��م ،ن��ذك��ر ب��أل��م وأس���ف ما
حدث في الزمن من تهجير قسري
وإب��ادة وتفريغ مناطق كثيرة من
األراضي العثمانية تركيا اليوم من
المسيحيين ،مما يدفعنا الى تحميل
الدول الكبرى مسؤولية تخوفاتنا
من أن تتكرر األح���داث اليوم على
مرأى وصمت دولي معيب».
وشكر اآلباء كل من يساعدنا في
مهمتنا ه��ذه الصعبة ،في الثبات
ف��ي وط��ن��ن��ا م��ع ش��ع��ب��ن��ا ،وجميع
المؤسسات المحلية والعالمية
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الجيش».
ولفت إلى «أن التنسيق مع وزراء حزب الله جا ٍر في هذه
المسألة في صورة مستدامة ،لكننا لم نبلّغ جوابهم بعد،
وال نعرف كيف سيتصرفون اذا أثيرت نقطة التمديد».
ورأى النائب سيرج طورسركيسيان «أن الحوار حاجة
ضرورية في هذه المرحلة ،وأن الملف الرئاسي يبقى
أولوية في حوارات األفرقاء» ،داعيا ً إلى بته بأسرع وقت
ممكن رغم وجود بعض العوائق وال سيما إصرار العماد
ميشال عون على ترشحه».
واستبعد «االنشقاقات داخل مجلس الوزراء على خلفية
التعيينات» ،مؤكدا ً «ال��وق��وف إل��ى جانب العماد جان
قهوجي والتمديد له انطالقا ً من دوره الجبار الذي يقوم
به» ،مطالبا ً بـ»إعطاء الجيش والقوى األمنية االهتمام
الكافي».
وع��ن م��دى ارت��ب��اط الملفات الداخلية بالمفاوضات
الدولية ،أشار إلى «أن لبنان يتأثر سلبا ً بكل ما يدور حوله،
من األزمة السورية الى المحادثات النووية االيرانية»،
موضحا ً «أن لبنان ليس أولوية والواليات المتحدة تقوم
بما يتناسب مع مصلحتها».
ورأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب نعمة طعمة
«ان استمرار الحوار ببن األفرقاء اللبنانيين أو ما يسمى
بتنظيم الخالفات ،فذلك أفضل بكثير من التباعد والتراشق
السياسي واإلعالمي ،ما يرتد سلبا ً على الشارع ويؤدي
الى ما ال تحمد عقباه ربطا ً بما يجري حولنا من حروب
وتفتيت للمنطقة» ،داعيا ً الى «تفعيل عمل المؤسسات
وخصوصا ً في مجلس ال���وزراء ،وال��وق��وف إل��ى جانب
قضايا الناس االجتماعية والمعيشية في ظل المعاناة
التي يرزحون تحت أعبائها» ،الفتا ً إلى «أن رئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط داعم للحوار بين األفرقاء
المتخاصمين ،وهو كان أول الداعمين له وال يتوقف أمام
حسابات الربح والخسارة والحالة الشعبوية ،فهو يدرك
ما يحيط بالبلد من أخطار وفتن ولديه هواجس وقلق ازاء
هذه المتغيرات والتحوالت االقليمية ،ويعبر عنها بكل
وضوح وصدقية».
ولفت إلى أن اللقاء بين النائب جنبالط ورئيس تكتل
التغيير واالص�ل�اح النائب العماد ميشال ع��ون «كان
ودي �ا ً واتسم بااليجابية وتم عرض للوضعين المحلي
واالقليمي».

عون مستقبال ايخهورست

(شربل ّ
نخول)

«الإدارة» ّ
�صدقت تعديل قانون ال�ضمان
و«اال�شغال» بحثت قانون ال�سير
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة االدارة والعدل درس اقتراحات
القوانين المتعلقة بقانون التجارة في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير
الجسر درس االقتراحات المذكورة ،كما اطلعت على مالحظات نقابة المحاسبين
المجازين المتعلقة بالمادة  158بخاصة لجهة صالحيات مجلس اإلدارة حول
العقود التي تبرم مع الشركة ودور مفوضي المراقبة واالشخاص الذين يحظر
عليهم إبرام العقود مع الشركة وبعض أحكام العقود المتتابعة.
صدقت لجنة االدارة والعدل النيابية اقتراح تعديل قانون القضاء العدلي في
جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر
نوار الساحلي والنواب األعضاء.
ودرست اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الضمان االجتماعي لجهة
ضم المتقاعدين المشمولين بفروع الضمان الثالثة المرض ونظام التعويضات
العائلية وتعويض نهاية الخدمة الى فرع المرض واألمومة وبعد االستماع
الى شرح من مقدمي االقتراح ومن المدير العام للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وبعد درس أعضاء اللجنة التعديل جيدا ً والدراسة التي وزعت على
أعضاء اللجنة سابقا ً وأعدها الضمان االجتماعي ،ودراسة أعدها مكتب تيار
المستقبل تبين بوضوح التوازن المالي لهذه العملية على مدى خمسين عاماً.
وبعدما أوضح المدير العام للضمان االجتماعي أن الضمان سيعيد النظر في
الدراسة التي وضعها وفقا ً للمعطيات الجديدة وبعد المناقشة والتداول أقرت
اللجنة االقتراح المذكور معدالً ،كما أعطت للحكومة إمكانية ضم شرائح أخرى
الى هذا النظام عندما تسمح ظروف الضمان االجتماعي بذلك.
وبحثت لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في تطبيق قانون
السير في جلسة عقدتها برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور
النواب األعضاء.
كما حضر وزير التربية الياس بو صعب ،المدير العام لهيئة ادارة السير
والمركبات اآللية هدى سلوم ،رئيس هيئة األرك��ان في قوى االمن الداخلي
العميد جورج لطوف ،رئيس شعبة العالقات العامة في قوى االمن الداخلي
المقدم جوزيف مسلم ،رئيس جمعية اليازا زياد عقل ،ممثل هيئة ادارة السير
ايمن عبدالغفور ،المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ،مستشار
وزير التربية غسان شكرون.
وقال قباني« :قانون السير اليوم على كل شفة ولسان لكن مع األسف الناس
ال ينظرون إليه إال من ناحية العقوبات والتي هي أقل من  5في المئة منه ،ولكن
القانون في األس��اس هو ثورة ديموقراطية من أجل حماية الناس والهدف
األساسي لهذا القانون هو حماية المواطنين».
ولفت إلى «أن اجتماع اللجنة مع الوزير بو صعب كان مفيدا ً والتزم معنا
الوزير بأمرين ،أوال ً بالنسبة الى معلمي السواقة وخبراء السير ،فحسب
نصوص القانون فالتعليم المهني لشهادة االمتياز ،وان شاء الله وحسب وعد
الوزير في السنة الدراسية المقبلة في أيلول على أن تعطى أسماء ممثلي قوى
االمن وهيئة إدارة السير للتعليم المهني خالل االسبوع من أجل لجنة المناهج
ومن المتوقع أن تنهي المنهج في أواخر نيسان».
وتابع« :بالنسبة الى التعليم االساسي بدأت ورشة تحديث في المركز
التربوي وستشمل ثقافة السير وقد بدأت بعض المدارس بتدريب الصغار
عمليا ً في حدائق السالمة المرورية ،وسندعو الى تعميمه في كل المناطق
اللبنانية خصوصا ً في العاصمة بيروت».
وأكد قباني «أننا نتابع قانون السير لحماية الشعب اللبناني والسائقين
ولتسهيل المرور».

غانم مترئسا اجتماع االدارة

(ت ّموز)

الخازن يلتقي «لبنان ال�شباب»
التقى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في مكتبه في
المجلس ،وفدا ً من حركة «لبنان الشباب» برئاسة وديع حنا ورئيس بلدية رويسة
النعمان جان بو سليمان وأعضاء من الحركة ،في حضور اعضاء الهيئة التنفيذية
للمجلس انطوان رميا ،وليد خوري وميشال متى وتم البحث في األوضاع العامة
في البالد.
وقال حنا بعد اللقاء« :زيارتنا لرئيس المجلس العام الماروني ،لتقديم شهادة
شكر على التضحيات التي يبذلها من أجل المجتمع اللبناني والعمل على جمع
القيادات السياسية في الطائفة المارونية» ،مطالبا ً بـ»انتخاب رئيس للجمهورية».
أما الخازن فقال« :كلنا نتكامل مع بعضنا البعض من اجل خدمة االنسان في هذا
المجتمع» .وقدم للوفد درعا ً كتب عليها« :شهادة شكر وتقدير  21سنة في خدمة
لبنان الحضارة والسالم».

أك��د رئ��ي��س المجلس النيابي
نبيه ب��ري «أن االت��ف��اق األميركي
 اإلي��ران��ي ال��ن��ووي إذا ما حصلستكون له انعكاسات مهمة على
مستوى المنطقة ،ومن بينها عودة
فتح القنوات بين طهران والرياض
وه��ذا ما سيترك نتائج ايجابية
على ل��ب��ن��ان .وأ ّك���د «أنّ ال��ح��وار
ال��ج��اري ب��ي��ن ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل ضرورة وطنية».
وق��ال إن��ه سيدعو هيئة مكتب
المجلس الى االجتماع يوم الثلثاء
المقبل في  24الجاري لدرس وإقرار
جدول أعمال الجلسة التشريعية
العامة المقبلة التي سيدعو اليها
بعد  15نيسان المقبل».
وف����ي ش����أن س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
وال��روات��ب ش��دد ب��ري على دع��وة
اللجان النيابية المشتركة لمتابعة
درسها ،آمالً في «انجازها لوضعها

(حسن ابراهيم)
على جدول اعمال الجلسة العامة
المقبلة» ،مشيرا ً بحسب ما نقل
عنه ن��واب االرب��ع��اء إل��ى «أن��ه لم
يكن ب � ّري راضيا ً عن مناقشتها،
م��ط��ال��ب�ا ً ب��وج��وب أن ت��ص��ل إل��ى
مستحقيها».
وأب�����دى «ق��ل��ق��ه ألن ال��ف��ري��ق
اآلخ��ر ال يقتصر ف��ي موقفه على
رب��ط السلسلة ب��ال��م��وازن��ة إنما
بالحسابات المالية» .وق��ال« :ال
ي��ج��وز ره��ن م��وض��وع السلسلة
ألمور أخرى».
وأش��ار الى ان وزي��ر المال علي
حسن خليل رف��ع م��وازن��ة 2015
ال��ى مجلس ال����وزراء ف��ي المهلة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،ون��ن��ت��ظ��ر إح��ال��ت��ه��ا
ال���ى م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��درس��ه��ا
واقرارها.
وك����ان ب���ري ال��ت��ق��ى ف��ي إط��ار
لقاء األرب��ع��اء ال��ن��واب :اسطفان

الدويهي ،ناجي غاريوس ،أيوب
حميد ،هاني قبيسي ،قاسم هاشم،
علي خريس ،ب�لال فرحات ،علي
ب��زي ،نبيل نقوال ،عباس هاشم،
ميشال موسى ،علي عمار ،ياسين
ج��اب��ر ،عبداللطيف ال��زي��ن ،علي
فياض ،ونوار الساحلي.
من جهة أخرى ،التقى بري نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير
مقبل ال��ذي قال للصحافيين بعد
اللقاء« :كلما كانت هناك قضايا
دقيقة تستوجب اتخاذ القرارت،
ن��أت��ي ع��ن��د ال��رئ��ي��س ب���ري ألخ��ذ
توجيهاته أكان في التعيينات أم
في غيرها».
وردا ً على سؤال قال« :أنا كوزير
ل��ل��دف��اع أت��ص��رف وف��ق القوانين
مئة في المئة وكل شيء واضح».
هناك آراء تختلف معي ،وعلى كل
«الجنرال بيمون».

فيا�ض يرد على ريفي :اتهامه
تجنيات رخي�صة وافتراءات خال�صة
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
«أن ح��زب الله هو األكثر التزاما ً بالقوانين واألكثر
استعدادا ً لمحاربة الفساد ،واألكثر ابتعادا ً عن استغالل
الدولة ومؤسساتها ومواقعها اإلدارية في سبيل المنافع
واإلستغالالت الفئوية والشخصية».
وق��ال فياض في تصريح ،رد فيه على ما ج��اء في
مقابلة وزير العدل أشرف ريفي إلى صحيفة «الوطن»
السعودية« :طالعنا ال��وزي��ر ريفي بمضبطة اتهام
سياسية ضد حزب الله كما ورد في صحيفة «الوطن»
السعودية ،مجافيا ً الحقيقة ومتناقضا ً مع موقعه
ك��وزي��ر للعدل ،فالوزير ال��غ��ارق ف��ي خطاب اإلف��ت��راء
والتأليب واالخ��ت�لاق والتوتير والمذهبية يبدو أنه
ال يطيق موجبات ال��ع��دال��ة ومقتضياتها وحرمتها
ويستهوي اإلن���زالق المتكرر ال��ى دور الميليشيوية
المتفلتة والشعبوية الرخيصة».
وأضاف« :يبدو أن الوزير ريفي من خالل مواقفه يصر

على اإلجهاز على صورة العدل وحرمته في هذا البلد،
متناسيا ً أن فريقه السياسي عبر تجربته في السلطة قد
جعل من الفساد والهدر وتجاوز القانون والمحسوبيات،
نسقا ً في اإلدارة وقيما ً راسخة في نظام الدولة ،وصوال ً
إلى إدارت��ه السابقة التي فاحت من إرتكاباتها رائحة
الفساد والبنزين على حد سواء».
وتابع« :إننا نقول بثقة بأن اتهامات الوزير لحزب
الله هي تجنيات رخيصة واف��ت��راءات خالصة ،وإذا
كانت لدى الوزير اتهامات جنائية بحق أفراد ينتمون
الى حزب الله أو يحسبون عليه ،فليخبر القضاء عنها
وتكشف الحقائق وتأخذ العدالة مجراها».
واختتم« :هل يعتقد الوزير أن اتهامه لحزب الله
باإلرهاب من شأنه أن يستر على عالقته بالمجموعات
التي مارست اإلعتداء على الدولة والمواطنين ،والتي
تتداخل بالصالت والوظيفة مع المجموعات التكفيرية،
بما فيها داعش التي يعرف الوزير بوضوح إرهابها»؟

دريان يُغادر الى لندن الأ�سبوع المقبل

فليت�شر :ي�أمل خير ًا من المحادثات النووية
شدد سفير بريطانيا في لبنان
طوم فليتشر على ضرورة «الحفاظ
على االستقرار في لبنان لما له من
أهمية لنا جميعاً».
وأش������ار ب��ع��د زي���ارت���ه مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الشيخ
عبداللطيف دريان في دار الفتوى
«تشاورنا مع المفتي في العديد
من القضايا المهمة التي تواجه
لبنان هذه الفترة ،أهمها التغييرات
في المنطقة ،والجهود الذي يبذلها
المجتمع ال��دول��ي في ه��ذا اإلط��ار،
وض��رورة الحفاظ على االستقرار
ف��ي لبنان لما ل��ه م��ن أهمية لنا
جميعاً ،متمنين االس��ت��م��رار في
ال��ت��ع��اون م��ع بعضنا وتكثيف
الجهود المشتركة».
وأض�����اف« :ب��ح��ث��ن��ا أي��ض��ا ً في
أه��م��ي��ة ال����ح����وار ب��ي��ن األدي�����ان
والحضارات ،إذ إنه خالل األسبوع
المقبل سيلبّي المفتي ال��دع��وة
الرسمية الموجهة له لزيارة لندن،
ول��ق��اء المسؤولين فيها لتعزيز
التعاون في هذا المجال».
وقال ردا ً على سؤال «آمل خيرا ً
ف��ي المحادثات التي تجري بين
واش��ن��ط��ن واي�����ران ح���ول الملف
النووي».
كما التقى المفتي دري��ان وف��دا ً
من «المنتدى اإلسالمي الوطني»
ضم رئيس وأعضاء المنتدى ،وحيا
المنتدى م��واق��ف المفتي داخليا ً
وخ��ارج��ي �اً ،وتمنى ل��ه «التوفيق
في جهوده إلعادة دور دار الفتوى
الوطني واإلسالمي والعربي».
وم��ن ز ّوار دار الفتوى أي��ض�اً،
م��ج��ل��س ع���م���دة ه��ي��ئ��ة اإلغ���اث���ة
وال��م��س��اع��دات اإلنسانية ف��ي دار
الفتوى برئاسة ري��اض عيتاني،
اط��ل��ع ال��م��ف��ت��ي ع��ل��ى ال��ن��ش��اط��ات
الخيرية واإلنسانية التي يقومون
بها لمساعدة النازحين السوريين
في لبنان.
والتقى مفتي الجمهورية أيضا ً

دريان وفليتشر
القاضي الشيخ مرسل نصر على
رأس وف��د م��ن علماء الموحدين
الدروز.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،رأس مفتي
ال��ج��م��ه��وري��ة اج��ت��م��اع �ا ً لمجلس
ال��م��ف��ت��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ت����داول في
األوض��اع الراهنة «وبخاصة تلك
ال��ت��ي تعصف بعالمنا العربي
واإلس�لام��ي م��ن م��ظ��اه��ر اإلره���اب
ال��م��دم��ر ال���ذي ال ع�لاق��ة ل��ه بدين
وال مذهب وال يعرف معنى للقيم
اإلنسانية».
وتوقف المجتمعون عند قضايا
ال���وط���ن «وف����ي م��ق��دم��ه��ا ال��ف��راغ
الرئاسي ال��ذي ب��دأ يعكس عجزا ً
ف��ي م��ؤس��س��ات ال��دول��ة ال��ت��ي هي
عماد الوطن» ،مناشدين في بيان
المسؤولين «اإلس��راع في انتخاب
رئيس للجمهورية يُعيد الى الوطن
اس��ت��ق��راره وأم��ن��ه وهيبته ويُعيد
لكيانه حضوره ودوره العالمي
والدولي».
وتناول المجتمعون كل القضايا
ال��م��ع��ي��ش��ي��ة وال��خ��دم��ات��ي��ة ال��ت��ي
يُعانيها ال��م��واط��ن��ون ،مناشدين
الدولة «العمل على تأمين العيش
ال��ك��ري��م لكل م��واط��ن» .وناقشوا

األوض����اع الوقفية ف��ي المناطق
اللبنانية والتعليم الديني «الذي
هو ص ّمام األم��ان لصناعة المناخ
ال��دي��ن��ي المعتدل ال���ذي يجب ان
يتربى عليه جيلنا من أجل مستقبل
آمن».
ون���اش���دوا ال��م��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة
وال��ض��م��ي��ر ال��ع��ال��م��ي وك���ل ال���دول
الكبرى صاحبة القرار السياسي
«وض��ع ح� ّد للمجازر التي ترتكب
ف���ي س���وري���ة وال���ع���راق وال��ي��م��ن
وليبيا ،وأن يعملوا جاهدين إلعالن
دول��ة فلسطين عاصمتها القدس
ال��ت��ي أق��رت��ه��ا ال��م��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة
والمؤسسات العالمية ،وبخاصة
ما يحدث في فلسطين ،ربما يكون
السبب األول في انتشار اإلره��اب
في عالمنا العربي واإلسالمي».
وأص���در المفتي دري���ان ق���رارا ً
بدعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب
أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى في الجمهورية اللبنانية
وأع��ض��اء المجالس اإلداري����ة في
دوائ��ر األوق���اف اإلسالمية ف��ي كل
األقضية والمحافظات والمناطق
اللبنانية ،وذلك عند التاسعة من
صباح األحد  10ايار المقبل.

