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احلريري تلقى دعوة لتد�صني دار الط�ئفة االإجنيلية والتقى ال�ص�يغ

ال�صاهر :لعدم عرقلة الت�صكيل مبطالب فئوية وحزبية

ت��ل��ق��ى رئ��ي��س احل��ك��وم��ة املكلف
سعد احلريري دعوة من وفد املجلس
االع��ل��ى للطائفة االجنيلية برئاسة
رئ���ي���س امل��ج��ل��س االع���ل���ى للطائفة
االجنيلية االب سليم صهيوني ،ضم
النائب ادغ��ار طرابلسي والقسيس
حبيب ب��در وال��ق��اض��ي ف���وزي داغر،
حل����ض����ور ت����دش����ن دار الطائفة
االجنيلية يوم السبت املقبل ،وعبر له
عن أمله في تشكيل احلكومة قريبا.
واس��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي���س احلريري
النائب السابق خالد الضاهر الذي
قال على األثر« :تركز اللقاء مع دولته
ح����ول ال����ك����وارث احل��اص��ل��ة نتيجة
العاصفة التي ضربت لبنان في األيام
املاضية ،وه��ذه العاصفة ،باإلضافة
إلى ما يعيشه اللبنانيون أساسا من
أوضاع مأساوية وصعبة ،تستدعي
أيضا تشكيل احلكومة بشكل سريع.
م��ن هنا نطالب ب��إزال��ة ك��ل العقبات
والعراقيل من أمام تشكيل احلكومة،
وإط��اق يد الرئيس سعد احلريري
في ه��ذه املهمة الوطنية الصعبة ،ال
أن تتم عرقلته أو أن تسيطر املطالب
الفئوية واحلزبية أو أن يقوم البعض
بضغوط من أجل مصالح خارجية ال
متت إل��ى مصلحة الشعب اللبناني
والدولة بصلة».
وخ��ت��م« :تشكيل احلكومة اليوم
ه����و م��ط��ل��ب وم��ص��ل��ح��ة وض������رورة
وطنية ،والشعب اللبناني بحاجة
إل��ى ه��ذه احل��ك��وم��ة ،وك��ل عرقلة في
ه����ذا امل����وض����وع ي��ج��ب أن يتحمل
م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا م��ن ي��ع��رق��ل .ال يجوز
العبث مبصالح البلد وال مبصالح
شعبه ،خصوصا وأننا على أبواب
ق��م��ة اق��ت��ص��ادي��ة ستعقد ف��ي لبنان،
وه��ن��اك استحقاقات مالية وأخرى
متعلقة باملصلحة العامة وبضرورة
إجن��از امل��وازن��ة ،إضافة إل��ى تطبيق
م���ق���ررات م��ؤمت��ر «س���ي���در» م��ن خال
حكومة وطنية جتمع اجلميع وتعمل
على خ��دم��ة ل��ب��ن��ان .وك��ل اللبنانين
ينتظرون اإليجابية وال يقبلون بهذه

الرئيس احلريري مستقب ً
ال النائب السابق خالد الضاهر (تصوير :داالتي ونهرا)
السلبية التي ال تزال موجودة حتى
اآلن».
واس��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي���س احلريري
النائب فيصل الصايغ ،وعرض معه
آخ��ر املستجدات واألوض���اع العامة
وشؤونا مطلبية.
واستقبل احل��ري��ري مساء امس،
في «بيت الوسط» ،رئيسي اجلامعة
األميركية في بيروت الدكتور فضلو
خ���وري واجل��ام��ع��ة اليسوعية األب
البروفسور سليم دكاش ،في حضور

وزي���ر الثقافة ف��ي حكومة تصريف
األعمال غطاس اخلوري.
ب���ع���د االج����ت����م����اع ،ق�����ال رئيس
اجل���ام���ع���ة االم���ي���رك���ي���ة« :التقينا
الرئيس احل��ري��ري ،كرئيسي أقدم
وأع����رق ج��ام��ع��ت��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،من
أج����ل أن ن���ق���دم ل���ه ب��ع��ض األفكار
واحل���ل���ول ،وال��ت��ي ق��د ت��س��اع��د في
تشكيل احل��ك��وم��ة وف���ي م��رح��ل��ة ما
بعد التشكيل .فاألمر األهم بالنسبة
لنا هو الوضع االقتصادي وتوفير

األم����ل ل��ل��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي .ونحن
سنبقى ف��ي خدمة ال��وط��ن ،ولدينا
ع���اق���ة ص���ري���ح���ة وم���ب���اش���رة مع
الرئيس احلريري ،ال��ذي استمعنا
منه إلى ماحظاته في هذا اإلطار».
وزار «بيت الوسط» كل من :سفير
ل��ب��ن��ان ف��ي ل��ن��دن رام���ي م��رت��ض��ى ،ثم
سفير لبنان في طهران حسن عباس،
وك����ان ق��د ال��ت��ق��ى أم���س وف����دا م��ن آل
ع��ث��م��ان ش��ك��ره ع��ل��ى ت��ع��زي��ت��ه بوفاة
السيد سليم عثمان.

