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حمليات �سيا�سية

الحرب على �صفيح �ساخن
 عدي رستم
تتسارع األح��داث الدراماتيكية على المسرح السياسي لتبلغ
مشهدا ً ربما لم يعد سورياليا ً على من يتابع األح��داث ويقرأها
بهدوء وعقالنية.
ثمة مجموعة من اإلش��ارات التي تساهم في توضيح صورة
الذي يجري:
فعين العرب تشتعل بأهلها ،وعيون بعض العرب نائمة على
مخططاتها ،فها هي «داعش» تتقدم لتخترق الخط األمني وتضع
اآلالف من الشيوخ والنساء واألطفال في دائرة اإلبادة على خلفية
رف��ض تركيا إم��داد وتسليح األك ��راد بناء على طلب م��ن قيادات
كوباني ،ذلك لمحاربة داعش ذلك الكائن الهالمي الفضفاض الذي
يستوعب في داخله كل القوى التي تنتمي إلى خط أصولي تكفيري
عريض.
ل��م تكتف ت��رك�ي��ا ب��ذل��ك ف�ق��ط وإن �م��ا قتلت الكثير م��ن األك ��راد
المنتفضين على سياسة أنقرة مما يحدث في عين العرب في
المواجهات الدائرة بين الشرطة التركية واألكراد ،األمر الذي فتح
شهية أردوغ ��ان وأطلق العنان لمخيّلته المريضة بالحديث عن
إنشاء منطقة عازلة ،لكنه ربما يدرك بطريقة ما أن الجيش الذي
صمد لسنين في مواجهة العصابات المرتزقة لن يكون رده يتعلق
بالمساحة الجغرافية التي ستشغلها تركيا إلنشاء المنطقة العازلة
وإنما سيتعدى ذلك.
لكن الحقيقة التي هي أق��رب إل��ى المنطق البراغماتي تفصح
عن نفسها بأنه ال ق��وات ستدخل سورية وإن كل ما يحدث من
ضجيج إعالمي عن ذلك إنما هو بقصد الحصول على مجموعة
من المكاسب اإلضافية بإطالة أم��د األزم��ة السورية ،فيبدو أن
تركيا باتت تتحكم بمفاصل ما يدعى بـ»تنظيم الدولة اإلسالمية»
(داعش) وباتت قادرة بشكل ال يدع مجاالً للشك على إعادة توجيه
مخططاته والدليل ما يحدث في عين العرب خاصة أن تركيا ذائعة
السيط في أنها ساهمت في تدريب وإع��داد وإرس��ال المسلحين
لدخول األراضي السورية عبر حدودها.
على المقلب اآلخر من المشهد السوري غ��ارات التحالف التي
جاءت من أجل إيقاف انتشار وباء داعش يبدو أنها لم ت ْع ُد كونها
أكثر م��ن غ��ارات إعالمية ،فهذه ال �غ��ارات والتحالف ج��اءت على
خلفية حشر أوباما في المربع الحرج بين التحالف مع «داعش»
لكسر الجدار السوري أو التحالف ضد داعش ،األمر الذي عبّر عنه
روبرت فيسك ألوباما قائالً« :أوباما انتبه أنت تضع نفسك والقاعدة
في خندق واحد ،جورج بوش جاء بالقاعدة بأعين مغمضة أما أنت
فتأتي بها بأعين مفتوحة».
ً
لكن يبدو أنّ هذه الغارات جاءت بنتيجة عكسية فبدال من الح ّد
من تمدّد «داعش» إنما تزيد من انتشار فيروسه.
عين العرب تواجه عيون الغرب.
الحليف اإلي��ران��ي الصامد بثبات على موقفه ف��ي ال��دف��اع عن
سورية وعن وحدة أراضيها.
اليد الطولى لتركيا بتحكمها في تنظيم الدولة اإلسالمية.
التحالف الدولي والغارات التي ليست أكثر من غارات صورية.
الحرب على صفيح ساخن...

عميد الخارجية في «القومي»
يلتقي �سفيرة ال�سويد
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر
سفيرة السويد في لبنان ديانا جانز ،وجرى تداول في عدد من المواضيع ،ال
سيما العالقات الثنائية وسبل تطويرها.
وأشاد صقر خالل اللقاء بمواقف دولة السويد حيال المسألة الفلسطينية
وتأييدها للحق الفلسطيني ،مشدّدا ً على أهمية وقوف الدول إلى جانب شعبنا
الفلسطيني في نضاله المشروع الستعادة الحق ،باعتبار أنّ المسألة الفلسطينة
قضية عادلة ومحقة.
وتط ّرق اللقاء إلى موضوع اإلرهاب ،فكان تأكيد مشترك على إدانة اإلرهاب
وجرائمه ،والتأكيد على ضرورة مكافحته بك ّل الوسائل ،كونه يشكل تهديدا ً
الستقرار الدول وخطرا ً على اإلنسانية.
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�أقوالهم تناق�ض �أفعالهم
 جمال رابعة*
المراقب للتطورات األخيرة في سورية والعراق بعد
أن بدأ التحالف الدولي الذي تقوده اإلدارة األميركية
وحلفاؤها م��ن ال�غ��رب واألع ��راب «مهمته العسكرية»
لجهة تحديد بنك األهداف ،وبعد اتخاذ المجتمع الدولي
ال �ق��رار  2170ال�ق��اض��ي بمكافحة اإلره ��اب وجدولة
«داعش» و»النصرة» على رأس قائمة اإلرهاب الدولي.
من هنا ...ما الذي يمكن أن نستقرئه ونستنتجه من
دوامة العدوان على سورية التاريخ والحضارة؟
في وق��ت مضى ،وبحسب مصادر متعدّدة ،كانت
هيالري كلينتون بمناسبة إط�لاق كتابها «الخيارات
الصعبة» ،قد أق ّرت بأن «داعش» هي صناعة أميركية،
وال سيما بعد سقوط اإلخ��وان في مصر .كذلك جاء
اع�ت��راف السيناتور األميركي ج��ون ماكين بعالقاته
ال��وث�ي�ق��ة م��ع تنظيم «داع� ��ش» اإلره��اب��ي وغ�ي��ره��ا من
التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ف��ي س��وري��ة ،وذل��ك ف��ي مقابلة
أجرتها قناة «فوكس نيوز» األميركية.
ن �ح��ن ه �ن��ا ف��ي ك�لام �ن��ا ال ن��ري��د أن ن�ت�ث�بّ��ت ونتأكد
م��ن ن�ش��أة ودع��م ه��ذه ال�ع�ص��اب��ات التكفيرية م��ن قبل
اإلدارة األميركية ،لكن نريد أن ندينهم من أفواههم
لدعمهم تلك ال�ق��وى اإلره��اب �ي��ة ،إذ أك��د ن��ائ��ب الرئيس
األميركي جو بايدن أنّ حلفاء أميركا في المنطقة هم
المشكلة ،كاألتراك والسعودية واإلم��ارات ،إذ قدموا
المال والسالح الذي وصل إلى «النصرة» و«القاعدة»

لجنة الخارجية مجتمعة في المجلس النيابي
ت���ن���اول���ت ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين في اجتماع عقدته في
المجلس النيابي برئاسة النائب
عبداللطيف الزين وفي حضور وزير
الخارجية جبران باسيل تداعيات
وخطر النزوح السوري الى لبنان،
وقررت عقد جلسة ثانية للموضوع.
وأط��ل��ع باسيل اللجنة على وضع
النازحين السوريين ،وأش���ار إلى
«أن موضوع النزوح السوري يهدد
ب��وج��ود لبنان ال��وط��ن وال��ك��ي��ان».
وقال« :أصبحنا على حافة االنهيار
واالنفجار ونأمل بأن يصدر مجلس

على السالح من إيران عند نقاش
الملف م��ع ممثلي مجلس األم��ن
ال��دول��ي ،في ح��ال موافقة مجلس
ال��وزراء على الهبة ،الفتا ً إلى «أنّ
على أي فريق يريد أن يرفضها أن
يقدم المبررات».
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ه��ب��ة
السعودية ،فأشار مقبل إلى «أنّ
ه��ن��اك هبتين ،األول���ى ه��ي التي
تبلغ  3م��ل��ي��ارات دوالر ال��ت��ي ال
ت��زال متوقفة ألنّ م��ن المفترض
أن يتم فيها توقيع  3عقود ،األول
بين لبنان وفرنسا ،والثاني بين
األف��رق��اء ال��ث�لاث��ة ،وال��ث��ال��ث بين
فرنسا والسعودية ،الفتا ً إلى أنّ
األخير ال يزال يحتاج إلى التوقيع
السعودي».
وأعلن أنّ من المفترض أن يصل
قريبا ً سالح من أميركا وروسيا من
الهبة السعودية الثانية التي جاء
بها الرئيس سعد الحريري.

(تموز)
ال����وزراء ق����رارا ً يتعلق ب��وض��ع حد
للنازحين الى لبنان ،فلبنان ليس
بلد لجوء» ،مشددا ً على «أن موقفنا
واضح وأي أحد يقوم بأي جهد دولي
مشكور لمساعدتنا لكن لبنان هو من
يحدد كيفية المساعدة فنحن أمام
لحظة حقيقة وعلينا تنفيذ ق��رارات
حكومية واضحة تؤدي إلى تناقص
أع��داد السوريين في لبنان وتؤدي
الى توفير األمن والى تخفيف االعباء
االقتصادية في لبنان».
وفي ساحة النجمة أيضاً ،تابعت
لجنة االدارة والعدل درس حماية

أستطيع ال�ق��ول إنّ أه��داف ه��ذا الحشد ال��دول��ي هي
خلق ظروف جديدة لدول إقليمية تخدم مصالح اإلدارة
األميركية والغرب األطلسي من خالل التغيّرات التي
قد تحدث في المنطقة .وليس هناك جدية في مكافحة
اإلره� ��اب ،فطبيعة السياسة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي المنطقة
تفسر ذل��ك حيث التقت أه ��داف ومصالح المشروع
ّ
األميركي مع مشروع «داعش».
وإال ماذا يفهم بعدم إشراك روسيا والصين وإيران
في التحالف الدولي ،إذ تعتبر إيران سباقة إلى مقاتلة
«داع� ��ش» خ ��ارج اإلط� ��ار ال��دول��ي ،وف��ي اع �ت �ق��ادي أنّ
استبعاد ط�ه��ران ه��و هزيمة للتحالف ال��دول��ي .وهذا
يذ ّكرنا بهزيمة التحالف عندما ت ّم استبعاد إي��ران في
محادثات جنيف  ،2إضافة إلى ك ّل ذلك فإنّ الغرب ال
يريد القضاء على اإلره��اب وال يريد أن يعترف بأنّ
موقفه ت�ج��اه ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة خ��اط��ئ وب��أن��ه ساهم
بدعمه لقوى اإلرهاب في تدمير الدولة السورية أرضا ً
وشعباً ،لذلك ال يريدون إشراك طهران ودمشق ،علما ً
أنهما األكثر ق��درة على مقاتلة ه��ذا التنظيم اإلرهابي
وتستطيعان لعب الدور الحاسم في القضاء على هذا
التنظيم.
ف�ه��ل ن�ش�ه��د ت �غ �يّ��را ً ف��ي ال �م��واق��ف ،وال س�ي�م��ا على
المستوى اللوجستي كما شهدنا تغيّرا ً في األقوال مثلما
جاء على لسان العديد من المسؤولين األميركيين؟ ال
أعتقد ذلك.
*عضو مجلس الشعب السوري

على رغم القرار
الحكومي بوقف إيواء
أي نازح سوري إال
ّ
ألسباب إنسانية أو
حاالت ضرورية
وطارئة ،وذلك بعدما
تفاقم عدد النازحين بما
يفوق طاقة لبنان على
التح ّمل ،حيث يشكل
النازحون عبئا ً أمنيا ً
واقتصاديا ً عليه ،فإنّ
هذا القرار ال يطبّق على
بعض المعابر الرسمية
بين لبنان وسورية ،وال
تزال عائالت سورية
تدخل يوميا ً إلى لبنان
بفعل السمسرات المالية
والتجاوزات التي يقوم
بها بعض المسؤولين
والموظفين على تلك
المعابر.

بري :الميثاقية �شرط التمديد

با�سيل :لبنان على حافة االنهيار واالنفجار

مقبل� :س�أطرح مع ممثلي مجل�س الأمن
مو�ضوع ح�صول كرد�ستان على ال�سالح من �إيران
أوض��ح نائب رئيس الحكومة
وزي���ر ال��دف��اع سمير مقبل «أنّ
الرحلة إل��ى طهران كانت مقررة
قبل اإلع�لان عن الهبة ،لكن بعد
اإلعالن عنها أصبحت الهدف األول
للزيارة».
وأش���ار إل��ى أنّ رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
نصحه بعدم ال��ذه��اب «لكن لكل
شخص رأيه الخاص» ،مؤكدا ً أنه
كوزير للدفاع كان مقتنعا ً بالذهاب
إلى طهران من أجل البحث في أي
مساعدة ممكنة للجيش اللبناني،
موضحا ً أنه لم يسافر «إال بقرار
من مجلس الوزراء من أجل البحث
في ه��ذا الموضوع برفقة ضباط
مختصين في موضوع األسلحة».
وأعلن مقبل في حديث تلفزيوني
م��س��اء أم����س ،أن���ه ع���اد بنتائج
إيجابية من إيران التي «تريد تقديم
سالح إلى الجيش اللبناني» ،الفتا ً
إلى «أنّ الالئحة المقدمة أصبحت

وعناصر متطرفة أت��ت من مناطق أخ��رى في العالم،
ك�لام ب��اي��دن يقطع ال�ش��ك باليقين لمن ال ي��زال عنده
اشتباه في شيء ما.
السؤال األه� ّم في ذلك م��اذا تريد اإلدارة األميركية
من هذه التنظيمات اإلرهابية «داعش» وأخواتها؟
بعد فشل حركة «اإلخ ��وان» سياسيا ً في المنطقة،
أي دور لها وفشلها في سورية،
وعدم قدرتها على أخذ ّ
وسقوطها المد ّوي في مصر ...اخترعوا البديل األكثر
إرهاباً ...أال وهو «داعش».
وفي جولة سريعة على أحداث المنطقة نستطيع أن
نستنبط العديد من األه��داف المهمة كمحاولة إسقاط
الدولة السورية ،العمود الفقري لحلف المقاومة ،من
خالل إحياء ما ُيس ّمى «أصدقاء سورية» من  40دولة.
ومن جهة أخرى ،فإنّ الضغط على أوروبا بتصدير
اإلره��اب يفيد في الحصول على موافقة أوروبية في
ف��رض ع�ق��وب��ات على روس �ي��ا تشكل ب��دوره��ا أزم��ات
اق�ت�ص��ادي��ة ت �ط��اول روس �ي��ا وال�ص�ي��ن ،إذ ك��ان للدولة
السورية الدور الهام بحماية خطوط الطاقة الروسية
استراتيجيا ً بعد رفضها م ّد خط الغاز اآلتي من قطر
مرورا ً بسورية إلى أوروبا الغربية.
 ع�ل��ى ال�م�ق�ل��ب اآلخ���ر ه��و اس �ت �ح��داث ال �م��زي��د منالضغط على مشيخات الخليج باالرتماء في أحضان
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،علما ً أنّ آل س�ع��ود م��ن المصادر
األساسية للفكر التكفيري والداعمين لإلرهاب ،وتاليا ً
فالواجب مواجهتهم حتى يت ّم تجفيف منابع اإلرهاب
الفكري والمالي.

لجنة الخارجية بحثت خطر النزوح ال�سوري

«جنبالط ن�صحني بعدم زيارة طهران»

مع القيادة العسكرية اللبنانية
لدرسها» .وأش��ار إل��ى «أنّ الشق
السياسي واضح والهبة يجب أن
تعرض على مجلس ال��وزراء ألخذ
القرار المناسب وفي حال رفض
الموضوع من قبل أحد الوزراء فإنّ
ذلك يعني عدم إقراره».
وردا ً على س��ؤال ،أوض��ح وزير
َ
يتلق أي
ال��دف��اع «أنّ لبنان ل��م
تحذير رسمي بعدم قبول الهبة
من قبل أي جهة دولية» ،الفتا ً إلى
أنّ زي��ارة ممثل األمم المتحدة في
لبنان ديريك بالمبلي له ،جاءت
بناء على طلبه من أجل االستفسار
حول القرار الدولي ال��ذي يفرض
عقوبات على إيران ،الفتا ً إلى «أنّ
الفقرة الخامسة م��ن ال��ق��رار غير
مترجمة ب��دق��ة» ،وموضحا ً «أنّ
ه��ذا األم��ر يتعلق بعالقات لبنان
بمجلس األمن الدولي».
وأك����د أن���ه س��ي��ط��رح م��وض��وع
حصول إقليم كردستان العراق

خفايا
خفايا

ك��اش��ف��ي ال��ف��س��اد ف��ي ج��ل��س��ة ،في
المجلس النيابي ،برئاسة النائب
روبير غانم وحضور مقرر اللجنة
النائب نوار الساحلي والنواب :علي
خريس ،زياد اسود ،غسان مخيبر،
هاني قبيسي ،حكمت دي��ب ،عماد
الحوت ،الوليد سكرية واميل رحمة.
وتناول النقاش ش��روط االستفادة
من الحماية والحوافز وأصول تقويم
ال��ك��ش��ف وال��س��ري��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن
يحظى بها كاشف الفساد ،ورفعت
الجلسة على ان تتابع النقاش في
جلسة الحقة.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
اطلع رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية على أعمال
مجلس رجال األعمال اللبناني  -العراقي الذي زاره برئاسة عبد الودود
النصولي الذي أشار إلى «أن البحث تناول المشكالت والعقبات التي
تعوق حركة األعمال بين لبنان والعراق ،فمجلس رجال األعمال ال يزال
ناشطا ً على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلدان.
وطلب النصولي من الرئيس سالم مؤازرته لمتابعة موضوع أموال
وحقوق اللبنانيين في العراق ،والتي لم تدفع لمستحقيها على رغم مرور
ما يزيد على عشرين عاماً .ومن زوار السراي ،المدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة.
التقى رئيس لجنة حقوق االنسان النائب ميشال موسى في مكتبه
في مجلس النواب رئيس المركز الدولي للعدالة االنتقالية دايفيد تولبرت
ترافقه مديرة مكتب لبنان كارمن أبو جودة وبحث معه مهمات هذا المركز
وأهدافه وما يمكن أن يقدمه للبنان من مساهمات في مجال العدالة
االنتقالية.
استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي سفير قبرص في لبنان
هومر مافروماتيس وعرض معه التطورات محليا ً وإقليمياً ،إضافة إلى
العالقات الثنائية بين البلدين.
ومن المق ّرر أن يغادر البطريرك الراعي إلى مدينة سيدني األسترالية
التي يصل إليها مساء غ ٍد الجمعة ،في زيارة رعوية تستمر أسبوعين،
بدعوة من راعي األبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل
طربيه ،يلتقي خاللها كبار الشخصيات األسترالية وأبناء الطائفة
المارونية وقيادات وأبناء الجالية اللبنانية.
ويرافق البطريرك الراعي النائب البطريركي المطران بولس الصياح
ورئيس المكتب اإلعالمي في بكركي المحامي وليد غياض.
عرض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم االرثوذكس المطران
الياس عوده مع الوزير السابق نقوال صحناوي األوضاع العامة.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،مع
القائم باألعمال باإلنابة في سفارة مملكة بلجيكا في لبنان السفير ألكس
لينارت ،األوضاع العامة وعالقات التعاون بين جيشي البلدين.

بري مترئسا ً لقاء االربعاء النيابي في عين التينة

هتاف دهام
أك��د رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه
بري «أن ال جلسات تشريعية الشهر
الجاري ،والسبب مرده إلى سفر رئيس
الحكومة تمام سالم الى برلين في 28
و 29منه ،وإل��ى مصادفة عيد جميع
القديسين في األول من الشهر المقبل،
وذكرى عاشوراء في الثالث منه».
وس��أل ب��ري« :كيف لنا أن نعقد
جلسة يكتمل فيها النصاب للتمديد
للمجلس النيابي ،يكون سبقها أو
أعقبها بيوم أو يومين جلسة انتخاب
رئيس للجمهورية ل��ن يكتمل فيها
النصاب لعدم االت��ف��اق على رئيس
توافقي لرئاسة الجمهورية».
وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء»« :ان التمديد هو أبغض
ال��ح�لال ،وأن���ه ال ي���زال على موقفه
الرافض للتمديد ،بيد أن تقارير وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة تتحدث ع��ن ت��ع��ذر أمني
وتقني إلج��راء االنتخابات النيابية،
هذا فضالً عن االشكاالت والتهديدات
األم��ن��ي��ة ال سيما الخطر ال��داع��ش��ي،
وص���وال ً إل��ى تهديد ت��ي��ار المستقبل
بسحب الترشيحات األمر الذي يضرب
ميثاقية االنتخابات».
وهنا شدد بري الذي فاتحه مدير
مكتب الرئيس سعد الحريري السيد
نادر الحريري أول من أمس بالتمديد،
على الميثاقية ،مشيرا ً بحسب زواره

ال���ى «أن ال��م��س ب��ه��ا يعطل جلسة
التمديد ،والفتا ً الى أنها تعني عنده
موقف الطوائف وموقف الكتل الكبرى
الممثلة للطوائف في البرلمان».
وبانتظار أن يتبلور موقف الكتل
المسيحية في األي��ام القليلة المقبلة
م��ن التمديد لجهة توفير الغطاء
المسيحي له ،أبدى رئيس المجلس
«استغرابه التباين الذي حصل بين
موقفي الرئيس سعد الحريري الذي
نقل عن البطريرك الماروني بشارة
الراعي خالل لقائهما في روما موافقته
على التمديد ،وموقف االخير أول من
أمس عن عدم مباركته التمديد».
واعتبر زوار بري «ان موقف الكتل
المسيحية ال ي��زال غير واض��ح من
التمديد اال ان��ه سيتبلور ف��ي االي��ام
المقبلة ،فحزب الكتائب سيقاطع
الجلسات مقاطعة مطلقة ،وتكتل
التغيير واالص�لاح ال��ذي قرر الطعن
على لسان أمين سر تكتل التغيير
واالصالح النائب ابراهيم كنعان أول
م��ن ام��س ،قابله اعتبار أح��د ن��واب
التكتل الذين شاركوا في لقاء االربعاء
ان التكتل ضد التمديد ،وما صدر حول
التقدم بالطعن ال يعبّر ع��ن موقف
الجنرال الذي لم يتخذ قرارا ً بذلك بعد،
فهو يدرس من قبل الحقوقيين ،ومتى
اتخذ القرار بالطعن سيتم اللجوء الى
اإلج��راءات القانونية والديمقراطية،
في حين أن الموقف االعالمي للقوات

(حسن ابراهيم)
ال��راف��ض للتمديد يقابله استعداد
للمشاركة في الجلسة ،وانه ال يتعدى
المزايدة المسيحية».
وأش��ار بري في لقاء االربعاء الى
«ان اجتماعه ورئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة لم يبحثا فيه التمديد
انما ف��ي سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب،
وان النقاش دار ح��ول التعديالت
التي سلمها الجيش الى نائب رئيس
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ف��ري��د م��ك��اري،
والتباين الحاصل حول كلفتها ،فوزير
المال علي حسن خليل يقدر كلفتها
بـ نحو  70مليار ليرة في حين أن
الرئيس السنيورة يقدر الكلفة بأكثر
من ذلك بكثير ،ولذلك فإن مناقشة
االي��رادات في ضوء المالحظات التي
وردت من وزارة الدفاع حول سالسل
العسكريين ال تزال مستمرة».
وب���م���وازاة ذل���ك ،أك���د زوار ب��ري
لـ«البناء»« :أن السلسلة ال تزال محط
خ�لاف ،وان النقاشات واالت��ص��االت
في شأنها ستطول» ،ناقلين عن بري
«أن االتفاق على تشريع الضرورة هو
قاعدة ستسري أيضا ً بعد التمديد».
وشدد رئيس المجلس مرة اخرى
ع��ل��ى «أن األول���وي���ة بالنسبة ال��ى
الوضع االمني هو العمل على تعزيز
الجيش عدة وع��دداً» ،مشيرا ً الى «أن
الهبة االيرانية دواء لمعالجة مرض
لبناني ،وبعضهم يرفضها وهي محل
حاجة».

م�س�ؤوالن �أوروبيان في عين التينة وال�سراي

زعيتر :الع�صبيات ال تجلب �إ ّال الفتن
دعا وزير األشغال العامة غازي
زعيتر ال��ى «نبذ العصبيات على
اختالفها ألنها ال تجلب إالّ الكوارث
والفتن من أجل نهوض الوطن على
قاعدة ال��ح��وار ألن ال بديل لنا عن
الحوار واالتفاق سبيالً».
وأش����ار خ�ل�ال رع��اي��ت��ه اختتام
االنشطة الثقافية لجمعية المساهمة
والعطاء في شمسطار ،إل��ى «أننا
م��ؤم��ن��ون ب��أن��ه م��ك��ت��وب علينا أن
نعيش معا ً متساوين في الحقوق

وال��واج��ب��ات وإال هلكنا جميعاً»،
داعيا ً «للوقوف صفا ً واح��دا ً لدعم
الجيش اللبناني والقوى األمنية في
مواجهة العدو الصهيوني والعدو
التكفيري» ،وحيا الجيش اللبناني
وأس���راه ل��دى التكفيريين» .وق��ال:
«سنعمل جاهدين جيشا ً وحكومة
وشعبا ً إلط�لاق سراحهم في أقرب
وق��ت ،وستبقى الثالثية المقدسة
من جيش وشعب ومقاومة الضامن
وال��ح��ام��ي ل��وح��دت��ن��ا وق��وت��ن��ا وق��د

علّمنا الرئيس نبيه بري أن التنمية
ومقاومة التهميش والجهل والمرض
والبطالة مقاومة والمقاومة هي
نتيجة للعدوان «االسرائيلي» على
وطننا وواجب حتى إنهاء االحتالل
آلخ��ر حبة ت��راب م��ن م���زارع شبعا
وت�ل�ال كفرشوبا وال��غ��ج��ر ،ووق��ف
االنتهاكات للسيادة الوطنية ووقف
ال��ت��ل��وي��ح ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ألن
المقاومة هي سالح ال��ردع الوطني
الى جانب الجيش اللبناني».

سالم مستقبالًمينغاريللي في السراي

قهوجي خالل لقائه المسؤول البلجيكي

(مديرية التوجيه)

جال المدير العام لمنطقة الشرق
األوسط في جهاز العمل الخارجي
األوروب������ي ه���وغ م��ي��ن��غ��اري�لّ��ل��ي
ورئيس قسم المشرق فاسيليس
ب��ون��ت��وس��وغ��ل��و ع��ل��ى ع����دد من
المسؤولين .وزار رئيس المجلس
النيابي نبيه بري الذي استقبله
في حضور محمود بري ،وتم عرض
الوضع العام في لبنان والمنطقة

(داالتي ونهرا)
والتهديدات اإلرهابية وتداعيات
أزم��ات المنطقة على لبنان .وأكد
ب���ري وج����وب ع���دم ال��ت��أخ��ر في
دعم ومساعدة الجيش اللبناني
لمواجهته هذه التحديات.
وأث������ار ب����ري م���ع ال��م��س��ؤول
األوروب����ي بصفته أي��ض �ا ً م��وف��دا ً
خ��اص �ا ً ل�لات��ح��اد األوروب�����ي إل��ى
ليبيا قضية اإلم��ام موسى الصدر

ورفيقيه ،وامكانات المساعدة في
هذه القضية الوطنية واالنسانية،
ووع���د مينغاريللّي باالهتمام
ومتابعة القضية.
زار المسؤوالن األوروبيان رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي
ال��ح��ك��وم��ي��ة وت���ن���اول ال��ج��ان��ب��ان
االوض����اع ف��ي ل��ب��ن��ان والمنطقة
وسبل مواجهة االرهاب.

