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تحدث لـ «البناء» و«توب نيوز» ودعا الى و�ضع قانون �سالمة الغذاء على جدول �أعمال اللجان في �أول جل�سة

مجدالني :لو انتخبنا رئي�س ًا للجمهورية لما ح�صل التمديد
ولن نذهب �إلى �أي ا�ستحقاق قبل انتخابه
حاورته روزانا رمال
رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدالني
أن «أميركا همها تأمين حماية «إسرائيل» وتأمين
مصالحها كدولة عظمى ،والتحاور مع إيران للوصول
الى تسوية إلزالة العقوبات االقتصادية ومنع تخصيب
اليورانيوم لعدم امتالكها قنبلة نووية».
وفي الموضوع السوري استبعد مجدالني اي
متغيرات ،وان هناك مخططا ً لتقسيم الدول العربية،
وبالتالي فإن مخطط تقسيم سورية وارد مع ترسيم
حدود جديدة على االراضي السورية».
وعن ملف التمديد أوضح مجدالني انه «لو ذهبنا الى
انتخاب رئيس لما كان حصل التمديد وكنا ذهبنا الى
تمديد تقني فقط ،وال يمكن الذهاب الى اي استحقاقات

قبل انتخاب رئيس للجمهورية ،ألن ذلك يسبب فوضى
دستورية وفراغا ً في المؤسسات».
في الشأن الرئاسي لفت مجدالني الى ان عندما
أعلن االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ترشيح العماد ميشال عون اصبح على نواب حزب
الله الحضور الى المجلس النيابي وتأمين النصاب
واالحتكام الى المجلس ،مشيرا ً الى اننا ذاهبون الى
مرشح تسوية ،ويمكننا حل بعض االمور بتوافق
داخلي بال تدخالت خارجية».
وإذ حيّا مجدالني وزير الصحة وائل أبو فاعور على
هذا االنجاز الذي يظهر الجزء الظاهر من جبل الجليد،
دعا الى «وضع قانون سالمة الغذاء على جدول اعمال
اللجان في اول جلسة للمجلس ،مطالبا ً وزير الصحة

لأميركا م�صلحة
في الحوار مع �إيران
للو�صول الى ت�سوية
و�إزالة العقوبات ومنع
تخ�صيب اليورانيوم
وه��ن��اك مخطط لتقسيم ال���دول العربية،
ومخطط كيسنجير لم يمت وبالتالي مخطط
تقسيم سورية وارد ومخطط ترسيم حدود
جديدة على االراض��ي السورية ،وح��زب الله
تدخل في سورية عندما شعر بأن النظام في
خطر ،والغرب لم يرد تغيير النظام في اي لحظة
وأعلن ذلك في أكثر من تصريح».

{ لماذ ُيتهم حزب الله بارتباطه بإيران وال
ُيتهم تيار المستقبل بارتباطه بالمملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وظ��ه��ر ذل���ك ع��ل��ن��ا ً ع��ن��دم��ا وضعت
صورة الملك عبدالله في ساحة الشهداء اثناء
احد خطابات الرئيس سعد الحريري؟
 المملكة العربية السعودية هي صديقةللبنان ودائ��م �ا ً كانت ال��ى جانبه ف��ي المحن
التي مر بها لبنان ولم تتدخل في أي شأن من

سالم مترئسا ً خلية األزمة
في إطار التدابير األمنية الوقائية ،داهمت دورية من
مخابرات الجيش تجمعات النازحين السوريين في زغرتا
وكفردالقوس ورشعين ،وأوقفت  11شخصا ً لدخولهم
األراضي اللبنانية خلسة وصادرت دراجات نارية.
كذلك أطلقت عناصر حاجز تابع للجيش اللبناني في
باب التبانة النار على أحد المارة لعدم امتثاله ألوامرها،
ولم يفد عن وقوع إصابات.
وفي محلة أبي سمراء  -ساحة اإليمان في طرابلس،
وق��ع إشكال تط ّور إل��ى تضارب بين ع��دد من الشبان،
فتدخلت عناصر الجيش ّ
لفضه وضبط الوضع.
من جهة أخرى ،سقط المدعو خالد أحمد رعد من بلدة
عاصون – الضنية ،أثناء قتاله إلى جانب «جبهة النصرة»
في سورية.

أهالي المخطوفين عند السفير التركي

مجدالني متحدثا ً إلى الزميلة رمال
الشؤون اللبنانية الداخلية ،وهي تساعد لبنان
الدولة والحكومة ،وعلى رغم التشكيك قدمت
اليه  4مليارات دوالر الى الجيش اللبناني».

{ لماذا قدمت السعودية الهبة األولى الى
الرئيس السابق ميشال سليمان والثانية الى
الرئيس الحريري؟

 هبة الـ  3ميالرات قدمتها السعودية الىلبنان في عهد الرئيس ميشال سليمان وهو كان
ال يزال رئيسا ً وموجودا ً في قصر بعبدا وقدمتها
السعودية ال��ى رئيس ال��دول��ة ،وهبة المليار
سلمت الى لبنان عبر الرئيس سعد الحريري،
والسعودية وفرنسا وقعتا على اتفاق الهبة
األولى بحضور قائد الجيش».

{ م���اذا ل��و تسلم ال��ن��ائ��ب محمد رع���د هبة
اي��ران��ي��ة ودع����ا األج���ه���زة األم��ن��ي��ة للحضور
لتوزيعها ،ماذا كنتم لتقولوا حينها؟

 الموضوع هو أن السعودية ارتأت ان تكلفالرئيس سعد الحريري بإيصال ه��ذه الهبة
للدولة اللبنانية ال أكثر وال أقل ،ووضعت في
المصرف المركزي وحصل تفاهم بين الحريري
والرئيس تمام سالم لالشراف عليها وكيفية
صرفها».

{ ل��م��اذا ل��م ي��ت��م ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات بدل
ال��ت��م��دي��د ط��ال��م��ا أن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ق��ول إن
الوضع ال يسمح بإجرائها؟

 موقفنا ليس مبنيا ً فقط على الظروف األمنيةبل على مبدأ االلتزام بالدستور وفي المادة 95
منه وهي انه عند الشغور في سدة الرئاسة
يتحول المجلس النيابي ال��ى هيئة ناخبة،
وأولويتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ،ولو
ذهبنا الى انتخاب رئيس لما كان حصل التمديد
وكنا ذهبنا ال��ى تمديد تقني فقط ،وال يمكن
الذهاب الى اي استحقاقات قبل انتخاب رئيس
للجمهورية ،ألن ذلك يسبب فوضى دستورية
وف��راغ�ا ً في المؤسسات ان ك��ان في مؤسسة
رئاسة الجمهورية او في مؤسسة المجلس
النيابي او الحكومة ،وحفاظا ً على الدستور
والميثاق والكيان ذهبنا للتمديد لكي تبقى
مؤسسة دستورية قائمة اذا تعرض البلد لخطر
وأول مهمة لهذا المجلس هو انتخاب رئيس
للجمهورية ،والـ  95نائبا ً الذين مددوا للمجلس
مقتنعون بأن ال يجوز إجراء االنتخبات ألسباب
امنية ودستورية ،ونواب التيار الوطني الحر

مقتنعون في داخلهم بذلك».

{ ماذا يقول كل من مدد للمجلس الى شباب
المجتمع المدني؟

بالتأكيد التمديد ه��و ض��د الديمقراطية
والحريات ،وأق��ول للمجتمع المدني انه اخطأ
في المكان والزمان ،ألن ليس المجلس النيابي
هو مكان التظاهر ،بل في الضاحية والرابية ألن
منذ بداية الشغور الرئاسي يعطلون نصاب
الجلسات ،لذلك يجب عليهم ان يضغطوا على
من يعطل انتخاب الرئيس ،وعندما أعلن األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترشيح
العماد ميشال عون بات على نواب حزب الله
الحضور الى المجلس النيابي واالحتكام اليه،
واذا لم يحصل ع��ون وجعجع على الغالبية
المطلقة ننتقل للبحث في مرشح آخر ،واعتقد
ان��ن��ا ذاه��ب��ون ال��ى م��رش��ح تسوية ،ويمكننا
حل بعض االم��ور بتوافق داخلي بال تدخالت
خارجية».

{ ما رأي��ك بما ص��رح به ال��وزي��ر وائ��ل أبو
فاعور؟

أحيي معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور على
هذا االنجاز الذي يظهر الجزء الظاهر من جبل
الجليد ،ونحن في لبنان ،لدينا مشاكل كثيرة
في موضوع الغذاء وفي سلسلة المسؤوليات،
ولذلك نحن بأمس الحاجة الى قانون سالمة
الغذاء الذي وضع أول مسودة له الشهيد باسل
فليحان بعد اجتماعات من خبراء وأكاديميين
لبنانيين وعالميين النشاء هيئة وطنية لسالمة
الغذاء التي تعنى بكافة امور الغذاء من االنتاج
الى االستهالك .ولكن مع االسف هناك من عرقله
ومنع اقرارالقانون ،ووزير الزراعة في حكومة
الرئيس ميقاتي سحب هذا المشروع من جدول
االعمال ،وقدمتُ اقتراح قانون سميته قانون
باسل فليحان لسالمة الغذاء في الـ  2012وال
يزال في ادراج اللجان المشتركة ،وادع��و الى
وضعه على جدول اعمال اللجان ألنه أصبح
من الضرورات في ظل ما يحدث في لبنان من
حاالت تسمم واكتشاف مواد فاسدة ومنتهية
الصالحية».
ويجب أال ننسى م��وض��وع المياه وهناك
تقصير من قبل الدولة في ه��ذا االم��ر ،وهناك
ش��رك��ات ك��ث��ي��رة م��رخ��ص��ة وه��ن��اك ع��ش��رات
الشركات غير مرخصة تبيع مياه وعملنا قانون

الو�ضع في العرقوب بين جنبالط ووهاب

«اللقاء الوطني» :المجموعات المتطرفة
ت�سعى الى حزام �أمني في �شبعا
ب���ق���ي ال����وض����ع ف����ي ح��اص��ب��ي��ا
والعرقوب محور متابعة سياسية
وأمنية في ظل محاولة الجماعات
اإلرهابية نقل المعركة إليهما بعد
ف��ش��ل م��خ��ط��ط��ات��ه��م ف���ي ط��راب��ل��س
وعرسال.
وفي هذا اإلطار برزت زيارة رئيس
حزب التوحيد العربي وئ��ام وهاب
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ف��ي دارت���ه ف��ي كليمنصو،
وج����رى ال��ب��ح��ث خ�ل�ال ال��ل��ق��اء في
التطورات الحاصلة في منطقة جبل
الشيخ وحاصبيا وراشيا.
وحضر هذا الموضوع في اجتماع
«اللقاء الوطني» ال��دوري في مكتب
ال��وزي��ر السابق عبدالرحيم م��راد،
وب��رئ��اس��ت��ه .وأوض���ح ب��ي��ان ص��ادر
ع���ن االج��ت��م��اع أن ال��ل��ق��اء ت��وق��ف
عند «ال��م��ح��اوالت المتكررة لجعل
ح��اص��ب��ي��ا وال��ع��رق��وب ب��واب��ة من
ب��واب��ات تسلل األح���داث السورية
الى لبنان ،بعد فشل هذا المخطط
في عرسال وطرابلس والشمال ،في

توقيف � 11سوري ًا في زغرتا
ومقتل لبناني مع «الن�صرة» في �سورية

ارسال مراقبين لمراقبة شركات المياه غير المرخصة
للضغط للوصول الى تأمين مياه شرب صحية
للجميع».
ورفض النائب مجدالني اتهام تيار المستقبل بتغطية
االرهاب او التعاون معه ،معتبرا ً ان «هذا االتهام ال
يمت للحقيقة بصلة ألن تيار المستقبل سياسي منفتح
وديمقراطي وليبرالي».
وفي موضوع الهبتين السعوديتين للجيش لفت
مجدالني الى «ان هبة الـ  3مليارات قدمتها السعودية
الى لبنان في عهد الرئيس ميشال سليمان وهو كان ال
يزال رئيساً ،وهبة المليار سلّمت الى لبنان عبر الرئيس
سعد الحريري ،والسعودية وفرنسا وقعتا على اتفاق
الهبة األولى بحضور قائد الجيش».

{ أال يشعر تيار المستقبل ب��أن العالقة
االي��ران��ي��ة  -االميركية تتحسن وأن الرئيس
بشار االس��د ال ي��زال م��وج��ودا ً رغ��م كل شيء
وان هناك اتجاها ً نحو الحلحلة؟

 تيار المستقبل يعي ان ع�لاق��ات ال��دولهي عالقات مصالح وعالقاتنا مع اي دولة
صديقة فإنها تقف عند حدود لبنان وال نبني
اوهاما ً او نصاب بإحباط ،والعالقة بين ايران
واميركا واضح تماما ً منذ وصول الرئيس حسن
روحاني الى الرئاسة ،ان ايران أخذت منحى
االع��ت��دال تجاه ال��والي��ات المتحدة االميركية
وهذا جاء بناء على العقوبات المفروضة عليها
واالوض��اع االقتصادية والتي ت��زداد صعوبة
بالنسبة ال��ى اي��ران ،واالم��ام علي الخامنئي
سمح ب��وص��ول رئيس منفتح لتتمكن اي��ران
من التحاور مع اميركا وم��ن خالله تستطيع
التخلص من العقوبات وحتى لو دفعت ثمنا ً
في ملفها النووي ،واميركا همها تأمين حماية
إسرائيل وتأمين مصالحها كدولة عظمى ،وعدم
اعطاء ايران القدرة على امتالك القنبلة النووية،
وأميركا مصلحتها التحاور مع ايران للوصول
الى تسوية إلزالة العقوبات االقتصادية ومنع
تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يتحول الى
سالح نووي ،وهذا االسلوب استعملته اميركا
م��ع النظام ال��س��وري ف��ي ال��س�لاح الكيماوي،
واس��ت��ط��اع��ت ان تنزعه م��ن س��وري��ة حماية
«إلسرائيل» واآلن تحاول نزع السالح النووي
خدمة «إلسرائيل» واألمور سائرة نحو التسوية
والتفاهم».
أما في الموضوع السوري اعتقد انه سياسيا ً
النظام السوري لم يعد موجوداً ،بل موجود في
بقع ال تتجاوز ال��ـ  40في المئة من االراض��ي
السورية ،وال اعتقد ان هناك متغيرات في هذا
الموضوع ،وال شك في أن اإلرهابيين الذين
انتجوا داعش والنصرة خرجوا من السجون
العراقية والسورية ،وبالتأكيد المجموعات
االرهابية ليست ضد «اسرائيل» ،ونحنا لسنا
مع النظام ال��س��وري وليس مع المجموعات
االرهابية بل مع الشعب السوري.

خلية الأزمة تتابع ق�ضية المخطوفين ووعد تركي بالم�ساعدة

استغالل منطقة العرقوب كحاضنة
لمخططاتهم ،انطالقا ً من ان شبعا
تقع على مثلث الحدود بين لبنان
وسورية وفلسطين المحتلة ،وهو
أمر تحاول من خالله تلك المجموعات
المتطرفة استكمال م��ا يسعى له
العدو الصهيوني في انشاء حزام
أمني يمتد من منطقة شبعا وصوال ً
الى الحدود السورية  -الفلسطينية،
يكون شبيها ً بالحزام األمني الذي
أنشأته على الشريط الحدودي».
ون����وه ب��م��وق��ف أه���ال���ي منطقة
ح��اص��ب��ي��ا وال��ع��رق��وب «ال��ح��اض��ن
للجيش والوحدة الوطنية والرافض
لتكرار تجربة عرسال وطرابلس،
وهو ما يفشل أهداف تلك المخططات
وي��ح��م��ي ل��ب��ن��ان م��ن أي م��ح��اول��ة
اختراق».
م��ن جهة أخ���رى ،رأى اللقاء أن
«م��ا ي��ج��ري ف��ي فلسطين المحتلة
من جرائم تصل الى مستوى جرائم
ال��ح��رب واإلره����اب ال���ذي يمارسه
كيان ال��ع��دو الصهيوني الغاصب

ومستوطنوه بحق أب��ن��اء شعبنا
الفلسطيني األعزل وبحق مقدساته،
وف��ي طليعتها المسجد االق��ص��ى،
يشكل استهدافا ً صهيونيا ً لهدمه
وبناء هيكله المزعوم على أنقاضه».
وإذ حيّا اللقاء «نضاالت الفلسطينيين
والمقدسيين وابتكارهم لوسائل
التصدي للعدوانية الصهيونية»،
دع��ا ال��ى «أوس���ع ح��رك��ة احتجاج
شعبي على كل الساحات العربية
في مواجهة السياسات االرهابية
للعدو» ،مطالبا ً «األنظمة العربية
بعدم توفير التغطية لمخططات
تصفية القضية الفلسطينية ،ألن
فلسطين ه��ي ج��وه��ر ال��ص��راع بين
األمة وأعدائها».
وأه��اب اللقاء بالفصائل والقوى
الفلسطينية «العمل لوحدة الصف
الفلسطيني على ق��اع��دة التمسك
بالمقاومة سبيالً وح��ي��دا ً لتحرير
فلسطين واستعادة الحقوق الوطنية
المشروعة لشعبها ،ألن العدو ال يفهم
إال لغة وحيدة هي لغة القوة».

«مياه الطاولة» لتسوية وضع هذه الشركات
في اطار قانوني وليعمل على مراقبتهم ووضع
معايير للمياه التي ت��وزع ،وه��ذا القانون لم
ينفذ والمياه هذه ملوثة بنسبة عالية ،وهناك
ض��رورة لفحصها ،وأطلب من وزي��ر الصحة
ارس���ال مراقبين للشركات للضغط باتجاه
ضبط موضوع تلوث المياه للوصول الى هدف
تأمين مياه شرب صحية للجميع».

{ ل���م���اذا ش��ن��ت ح��م��ل��ة إع�ل�ان���ات العالج
ب��االع��ش��اب المزيفة عندما ك��ان ال��وزي��ر علي
حسن خليل وزي���را ً للصحة واآلن تنشر من
جديد؟
 عام  2010عدلتُ في مهنة مزاولة الصيدلةومنعت االعالنات في وسائل االع�لام عن هذه
االع��ش��اب المزيفة وال��ت��ي ه��ي غ��ش للناس،
وعندما صدر القانون كان الدكتور محمد خليفة
وزيرا ً للصحة وأجرينا اجتماعات للجنة الصحة

بعد تر�شيح ن�صر اهلل
لعون ندعو نواب
حزب اهلل الى الح�ضور
الى المجل�س
وت�أمين الن�صاب
لمعرفة من المسؤول عن هذه االعالنات ،وألغيت
التراخيص ولكن تبين ان هذه االعالنات ال تزال
تنشر ،وتبين ان هناك ثغرة في قانون االعالم
تختص في البث الفضائي الذي ليس عليه اي
رقابة من السلطات اللبنانية ،وتنفيذ القانون
يقع على عاتق المجلس الوطني لالعالم ويجب
ان يأخذ قرارا ً بحق اي مؤسسة تنشر اعالنات
عن هذه االعشاب ويرسله الى وزي��ر االع�لام،
وعلى األخير ان يعرضه على مجلس ال��وزراء
ليأخذ القرار المناسب».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الحادية
عشرة ليالً على شاشة
«توب نيوز» تردد 12036

مخزومي :ا�ستقرار لبنان
�ضرورة �إقليمية ودولية
أكد رئيس «منتدى الحوار الوطني» فؤاد مخزومي أن «الحفاظ على استقرار
لبنان ضرورة إقليمية ودولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة».
كالم مخزومي جاء خالل لقاءين مع السفيرين األميركي ديفيد هِ ْل ،والعراقي
رعد األلوسي ،وتناول مع كل منهما األوضاع في لبنان والمنطقة.
وأكد مخزومي خالل لقاءيه أن «الحفاظ على استقرار لبنان ضرورة إقليمية
ودولية ،في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة» .ولفت إلى «أهمية
مساعدة الحكومة اللبنانية على القيام بواجباتها حيال القضايا األمنية
واالقتصادية ،ودعم الجيش اللبناني عبر تعزيز قدراته في مواجهة اإلرهاب».
ودعا إلى «حث المنظمات الدولية على التخفيف من أعباء النازحين ،وإيالء هذا
الملف كل رعاية دولية».
وأمل في أن «تشهد المنطقة إنفراجات تنعكس إيجابا ً على لبنان في ظل
الجهود التي يبذلها المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا إلع��ادة الملف
السوري إلى مساره السياسي ،وكذلك المفاوضات بين إيران وأميركا ،بما يفتح
آفاقا ً جديدة للسياسة بديالً من العنف والحروب».

مخزومي مع السفير األميركي

على صعيد آخر ،ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
مساء أمس في السرايا الحكومية اجتماعا ً لخلية األزمة
الوزارية المكلفة بمتابعة ملف العسكريين المحتجزين.
وحضر االجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير
مقبل ووزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية نهاد
المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي واألمين العام للمجلس
األعلى للدفاع اللواء محمد خير والمدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم.
من جهة أخ��رى ،واص��ل أهالي العسكريين تحركهم
باتجاه الجهات المعنية بهذا الملف ،فزار وفد منهم أمس
السفير التركي إينان أوزيلديز ،لدفع أنقرة إلى لعب دور
في تحرير العسكريين.
وعقب اللقاء ،أكد األهالي أن «أوزيلديز يتعاطى بشكل

جدي في ملف أبنائنا» ،مشيرين إلى «أن السفير وعدهم
بنقل مطالبهم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بحرفيتها ،وسيجرى التعاطي في هذا الموضوع» .وإذ
لفتوا إلى أن «ثقتنا كبيرة بالدولة وبالتعاون معنا ،ولكن
واجبنا التحرك في قضيتنا» ،اعتبر األهالي« :أن األتراك
يستطيعون أن يلعبوا دورا ً في ملف المخطوفين ،كما أن
ثقتنا كبيرة برئيس الحكومة تمام سالم والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم».
وتوجه األهالي إلى الحكومة معتبرين أن «اختيارها
الطرح الثالث خيار انتحاري ،فلدينا ما يكفي من المعتقلين
بعد حوادث عرسال ،وما يكفي للتبادل مع الخاطفين،
فلماذا نذهب إلى ما وراء الحدود؟».
وبعد اللقاء مع السفير ،عاد الوفد إلى ساحة رياض
الصلح وتحدث باسمه حسين يوسف وال��د الجندي
المخطوف محمد يوسف ،فأوضح« :أن اللقاء مع السفير
التركي ت ّم بناء على طلب من أهالي المخطوفين» ،مشيرا ً
تنص
إلى أن «اللقاء كان إيجابياً ،وقد تفهم مطالبنا التي
ّ
على تدخل الدولة التركية في ه��ذا الملف عبر الدولة
اللبنانية ،ألننا ال نريد أن نتجاوز الدولة وال نريد أن نلغي
أحداً» .وأشاد «بدور الرئيس سالم واللواء إبراهيم الجدي
واإليجابي في التحرك لحلحلة قضية المخطوفين».
وزار عضو كتلة ال��ق��وات اللبنانية النائب شانت
جنجنيان أهالي العسكريين المخطوفين ،حامالً لهم دعم
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لقضيتهم وحرصه
على «عودة أبنائنا سالمين وفي أسرع وقت».
وأكد جنجنيان لألهالي أن «القوات مستعدة لتقديم كل
ما في وسعها للمساعدة في اإلفراج عن أوالدكم».

توا�صل الت�ضامن مع الأق�صى:
الأولوية لمواجهة العدو «الإ�سرائيلي»
تواصلت أمس حملة التضامن مع
القدس والمسجد األقصى .وفي هذا
اإلطار أقام اللقاء الشبابي اللبناني
الفلسطيني اع��ت��ص��ام �ا ً أم���ام مقر
الصليب األحمر الدولي في بيروت،
في حضور مؤسسة بيت المقدس
والشيخ عمر حيدر والناشطة ميرنا
الون��د وأحمد أبو جعفر عن القيادة
العامة وممثل عن الصليب األحمر
ال���دول���ي وش��خ��ص��ي��ات سياسية
وإعالمية.
بداية ،تكلم رئيس اللقاء أحمد
ال��ش��اوي��ش مثنيا ً ع��ل��ى «ال��ش��ب��اب
المقدسيين الذين يحمون األقصى
بأجسادهم وصنعوا نوعا ً جديدا ً
م��ن المقاومة» ،وتمنى الشاويش
م��ن الشعوب العربية واإلسالمية
«أال يكونوا ك��رؤس��اء العرب الذين
ال ي��ه��ت��م��ون وال ي��ن��ص��رون مسجد
األقصى ،وال بد من ثورة على الكيان
الصهيوني».
ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ة م��ؤس��س��ة بيت
ال��م��ق��دس أل��ق��اه��ا ش���ادي الخطيب،
مؤكداً« :دور المقاومة بوجه االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بالوسائل ك��اف��ة»،
ومتمنيا ً من «الشعوب العربية أن
تنصر القدس».
وأك��د الشيخ عمر حيدر« :أهمية

العمل السريع ألج��ل دع��م األقصى
المبارك ،وااللتفاف حول المقاومة
الفلسطينية» ،مثمناً« :العمل الجاد
للتضامن مع األقصى».
وأل��ق��ى أح��م��د أب���و ج��ع��ف��ر كلمة
«القيادة العامة» ،متمنيا ً من الجمهور
ال��ع��رب��ي «أن يتحرك ألج��ل نصرة
القدس وفلسطين».
من جهة أخ��رى ،تساءل العالمة
السيد علي فضل الله خالل ندوته
األسبوعية التي يلقيها في المركز
اإلس�ل�ام���ي ال��ث��ق��اف��ي ف���ي مسجد
الحسنين ف��ي ح��ارة ح��ري��ك« :ع ّما
يجري في فلسطين المحتلة! وما إذا
كان العدو الصهيوني قد وجد األرض
مهيأة لتنفيذ م��ش��روع��ه الكبير»،
وقال« :لقد بات واضحا ً الهدف الذي
يسعى إليه العدو الصهيوني في هذه
المرحلة ،وهو أن يكون له موقع في
المسجد األقصى بتقسيمه زمانيا ً
ومكانياً ،لتحقيق حلمه الثابت في
إزالة معالمه ،وبناء الهيكل المزعوم
على أنقاضه».
وح���يّ���ا ف��ض��ل ال���ل���ه «ال��ش��ع��ب
الفلسطيني والمقدسيين والمرابطين
ف���ي ال��م��س��ج��د األق����ص����ى ،ا َّل���ذي���ن
ي��خ��وض��ون ال��م��واج��ه��ة وح��ي��دي��ن،
وقد باتوا يبتكرون أساليب جديدة

لحماية المسجد األقصى والقدس،
حتى بدأنا نسمع أصواتا ً جديدة من
داخل الكيان ومن األشد تطرفاً ،تدعو
إلى عدم استفزاز المقدسيين» .وقال:
«علينا أن نعترف بأنَّ العدو ما كان
ليتجرأ على تدنيس األقصى والعمل
على احتالله ،ل��وال ق��راءت��ه للواقع
العربي واإلسالمي الراهن ،وتقديره
أن الوقت المناسب لذلك قد حان،
وأن األمة المعنية بالمسجد األقصى
والقدس ،أصبحت في غيبوبة وفي
غ��رب��ة ع��ن قضاياها ،وأن التقاتل
واالحتراب الداخلي مزقا جسدها».
ورأى العالمة أن��ه «انطالقا ً مما
يجري ،نحتاج إلى مراجعة كبرى
ع��ل��ى جميع ال��م��س��ت��وي��ات ،لتبقى
أولوياتنا هي مواجهة هذا العدو الذي
تحدث كل ه��ذه الفتن والصراعات
لحسابه ،ولخدمة بقاء وجوده قوياً،
ولتمكينه أكثر م��ن تدمير األقصى
والسيطرة الكاملة على فلسطين
َّ
التاريخية ،وتغيير معالمها وتراثها
وتاريخها ،ولذلك علينا أن نج ّمد
كل ه��ذه الحروب والفتن الداخلية
وكل الحساسيات ،تمهيدا ً إللغائها
بالكامل ،لحساب قضايانا الكبرى
وأجيالنا المقبلة».

المرجع النجفي في بيروت
لإجراء فحو�ص طبية

لجنة الأ�سير �سكاف تطلب �إدراج
ا�سمه في التبادل مع «�إ�سرائيل»

وص��ل ظهر أم��س إل��ى مطار ب��ي��روت المرجع
الشيعي العراقي بشير النجفي آتيا ً من مدينة
النجف.
وكان في استقبال النجفي في صالون الشرف في
المطار ،النائب هاني قبيسي ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه بري والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد قبالن ممثالً المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى وسفير العراق رعد محمد رشاد األلوسي
وسفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية سيد محمد
فتحعلي والنائب علي عمار ممثالً كتلة الوفاء
والمقاومة والشيخ محمد كوثراني ممثالً األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمدير
ال��ع��ام للتبليغ الديني ف��ي المجلس اإلسالمي
الشيعي القاضي المستشار الشيخ عبد الحليم
ش��رارة ووف��د من حركة «أم��ل» برئاسة الشيخ
حسن المصري ،إضافة إلى ممثلين عن المراجع
والحوزات الدينية في لبنان ووفود علمائية.
ولدى وصول المرجع النجفي المطار ،تحدث
نجله الشيخ علي النجفي ،فشكر المراجع الدينية
والسياسية على االهتمام بزيارة والده بيروت،
مشيرا ً إلى أن «والده قصد لبنان البلد الذي يُحب،
إلجراء بعض الفحوص الطبية الالزمة».
من جهة أخ��رى ،رح��ب النائب قبيسي باسم
الرئيس بري «بالمرجع الكبير» متمنيا ً له الصحة،
ومثنيا ً على «دوره في العمل على إظهار صورة
اإلسالم الحقيقية في العالم».

التقى وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف في مكتب
حركة حماس في مخيم البداوي ،مسؤول الحركة في الشمال
أبو ربيع الشهابي الذي رحب بالوفد ،مؤكدا ً اعتزاز المقاومة
الفلسطينية وحركة حماس باألسير يحيى سكاف وبعائلته
المناضلة» .واعتبر «أن العملية البطولية التي نفذها سكاف مع
رفاقه األبطال ،هي موضع فخر للشعب الفلسطيني ومقاومته
التي ستبقى وفية للشهداء واألسرى في مقدمهم األسير يحيى
سكاف» .وأكد انه سينقل الى قيادة الحركة رسالة من عائلة
ولجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف «تتضمن الطلب من المقاومة
الفلسطينية و»كتائب القسام» بوضع اسم األسير سكاف ضمن
الئحة تبادل األسرى مع الكيان الصهيوني الغاصب».
كما زار الوفد مقر حركة فتح االنتفاضة والتقى مسؤولها في
الشمال أبو ياسر ديب الذي اعتبر أن ما يجري في فلسطين من
عمليات بطولية تضاف الى االنتصارات التي تحققت على أيدي
المقاومين في فلسطين ولبنان.
وأشاد ديب باألسير سكاف معتبرا ً أن «قضيته يجب أن تبقى
حية في البال والوجدان حتى يتحرر ويعود الى وطنه وأهلة»،
مؤكدا ً أن العمل على تحريره هو واجب أخالقي ووطني.
وأك��د أمين س��ر اللجنة جمال سكاف «أن��ن��ا وك��ل األح��رار
والشرفاء سنبقى مع خيار المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين
من البحر ال��ى النهر والمقدسات واألس��رى األب��ط��ال» ،وحيّا
سكاف «المقاومين الفلسطينيين األبطال الذين نفذوا العمليات
البطولية في القدس ،ألن هذا العدو الغاصب ال يفهم إال لغة
المقاومة التي أثبتت جدواها وحررت غالبية األرض اللبنانية
واألس��رى المعتقلين ،وبهذا الخيار سيتحرر ما تبقى لنا من
أرض وأسرى».

