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حمليات �سيا�سية

الد�ستوري يرد الطعن بالتمديد بذريعة الأمن ومنع ًا للفراغ
وتطويق الذيول با�ستعجال �إقرار قانون انتخاب
رد المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به التيار
الوطني الحر للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ
في المؤسسات الدستورية ،معتبرا ً «أن تمديد والية
مجلس النواب يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها
مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق
المادة  27من الدستور ،غير أن الظروف االستثنائية
التي تمر بها البالد على الصعيد األمني يبرر تمديد
الوالية ولكن ال أحد يستطيع أن يتكهن بأن الظروف
االستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر».
وأكد المجلس «أن دورية االنتخابات مبدأ دستوري
ال يجوز المس به مطلقاً ،وأن ربط إجراء االنتخابات
النيابية باالتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي
ظرف آخر عمل مخالف للدستور».
ولفت إل��ى «أن التدابير االستثنائية ينبغي أن
تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية
فقط» ،داعيا ً إلى «إج��راء االنتخابات النيابية فور
انتهاء ال��ظ��روف االستثنائية وع��دم انتظار انتهاء
الوالية الممدة» ،مشيرا ً إلى «أن تعطيل المؤسسات
الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك
فاضح للدستور».
وما إن صدر القرار ،حتى وصل الى عين التينة،
خالل لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب
ج��ورج ع��دوان ،في حضور النائب علي ب��زي .وأكد
ع��دوان «أهمية هذا القرار أنه أكد عدم ج��واز الفراغ
في المؤسسات ،وأنه جاء ليؤكد أن التصويت الذي
حصل في المجلس للتمديد هو تصويت ضد الفراغ،
وليؤكد أيضا ً أنه ال يجوز أن نترك الفراغ يحصل.
ولفت «إل��ى تأكيد المجلس الدستوري أن احترام
الدستور يتالزم مع انتخاب رئيس للجمهورية،
وبالتالي دعوة الى الحرصاء على الدستور أن يبادروا
في أس��رع وق��ت ال��ى انتخاب رئيس للجمهورية».
ونقل عدوان عن بري قوله إن قانون االنتخاب قضية
أساسية ومهمة للغاية لعمل المجلس النيابي ،وهو
يواكب بكل دقة أعمال لجنة التواصل التي تدرس
القانون من خالل رئيسها .وقد اتفقنا في الجلسة األخيرة
لها على منهجية معنية تقضي بأن نبدأ البحث في كل
دائ��رة ،لنرى الفروق بين اقتراح القانون المقدم من
«المستقبل» و»القوات» و»االشتراكي» الذي هو قانون
المختلط ،وهو قريب جدا ً من اقتراح قانون النائب علي
بزي .وجرى البحث في طريقة تشريع األمور ،ألن مهلة

بري مستقبال عدوان بحضور بزي
الشهر تقترب من نهايتها ولدينا التزام جميعا ً بأن
نحقق شيئا ً وأن نذهب الى الهيئة العامة بعد ذلك».
ونقل عدوان عن بري ارتياحه إلى جو الحوار المرتقب
الذي يجب أن يحصل بين تيار المستقبل وحزب الله،
بغض النظر عن التباعدات والخالفات الجوهرية
التي لن تزول بين يوم وآخر ،إنما اليوم نحتاج إلى
حصنا وطننا
تخفيف التشنجات ،ألنه في النهاية كلما ّ
وذهبنا النتخاب رئيس للجمهورية وإلجراء انتخابات
وإلرساء أجواء معقولة ،اجتمعنا كلبنانيين لنحارب
اآلفة اإلرهابية التي تعصف بلبنان وتداعيات ما يجري
في المنطقة ،ودائما ً مع الرئيس بري تكون هناك جولة
حول كل المواضيع ،ويكون هناك أكثر من تفاهم».
وكان بري استقبل سفيرة االتحاد االوروبي أنجيلينا
إيخهورست ،في حضور المستشار االعالمي علي
حمدان ،وعرض معها األوضاع في لبنان والمنطقة.

كنعان

وتعليقا ً على ق��رار المجلس ال��دس��ت��وري ،أكد
وزير العمل السابق سليم جريصاتي في تصريح

(حسن ابراهيم)
لـ»المركزية» «أنه لم يطلع على قرار ر ّد مراجعة
الطعن في اإلساس حتى الساعة ،إال أنه اطلع على
الملخص االعالني عنه وانتابه شعور بالخيبة
العلمية منه».
وقال أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
ابراهيم كنعان :لقد قمنا بما تمليه علينا قناعاتنا
ومبادئنا وما يتطلبه منا حرصنا على المؤسسات
وحق الشعب في العودة إليه لالختيار .وقد قلنا
ال لضرب الديمقراطية من خ�لال الطعن بالقرار
السياسي بإبقاء الوضع على ما هو عليه .لم
نطلع بعد رسميا ً على ق��رار رد الطعن ،وننتظر
استالمه بحسب األص��ول من قلم المجلس خالل
 24ساعة» ،الفتا ً إلى «أن الخطوات المقبلة رهن
بما سيقرره التكتل برئاسة العماد ميشال عون».
وش��دد على «أن أي م��ش��روع إص�لاح��ي يجب أن
يتضمن تحرير القضاء من تأثير السلطة السياسية
وتأمين استقاللية كاملة من خالل مراجعة جدية
للنظم والقواعد التي ترعى تكوينه وعمله».

ترحيب بموقف الحريري من الحوار مع حزب اهلل:
الأولوية لال�ستحقاق الرئا�سي وتخفيف االحتقان
يفترض أن يبدأ الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل قبل نهاية العام ،مع إعالن
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري انه مع حوار جدي مع حزب الله لتخفيف
االحتقان السني – الشيعي وانتخاب رئيس توافقي وإجراء انتخابات نيابية.
والقت مواقف الحريري أول من أمس من الحوار ترحيبا ً من فريقي  8و 14آذار.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح «أن هدفنا من الحوار مع حزب الله
الخروج من حالة الفراغ في سدّة الرئاسة الى حالة تكتمل فيها مؤسسات الدولة،
ٍ
تعاط في شأن الملفات
ليكون الرئيس الجديد مرجعية الحوار في المستقبل وألي
الخالفية» ،الفتا ً إلى «أن الرئيس الحريري وضع عنوانين لهذا الحوار ،اوال ً موضوع
رئاسة الجمهورية وثانيا ً االستقرار اللبناني».
وشدد خالل لقائه رئيس حزب القوات سمير جعجع في معراب على «أننا على
تواص ٍل دائم مع حلفائنا في موضوع الحوار واي خطوة في هذا السياق ستكون
منسقة مع اركان قوى  14آذار كافة».
ّ

جريصاتي

وأكد وزير العمل السابق سليم جريصاتي «أن الرئيس سعد الحريري في حديثه
التلفزيوني أنصف العماد عون من زاويتين :األولى ،كان من األهمية الوطنية في
مكان لو فتح الرئيس الحريري أقنية الحوار مع العماد عون منذ زمن لما يمثل األخير
من حيثية شعبية وازنة في مك ّونه وعلى مساحة الوطن ،وفي الزاوية الثانية :انه
مستمر في االنفتاح على العماد عون والتيار الوطني الح ّر ألن في هذا االنفتاح تتوافر
عوامل االستقرار الوطني.
َصف
إال ان الرئيس الحريري لم يُكمل حلقة االنصاف ،وأثبت مرة أخرى انه يو ّ
يدل إن ّ
وال يستخلص في العالقة مع العماد عون والتيار ما ّ
دل على شيء على ان
قراره ليس في يده».

كرم

الموحد النائب سليم كرم «أن الحوار ال ُمرتقب
وأوضح عضو كتلة لبنان الح ّر
ّ
بين حزب الله وتيار المستقبل يُمكن أن يخرج بنتائج جدّية وجيّدة اذا لم يحصل
اي ّ
تدخل خارجي من ال��دول التي يرتبطون بها وإال يُصبح مضيعة للوقت».

وشدد كرم ردا ً على سؤال على ضرورة «أن يكون االستحقاق الرئاسي في أولوية أي
حوار بين اللبنانيين» ،مشيرا ً الى «تخ ّوف مسيحي من مخطط إلبقاء الرئاسة فارغة
كما يحصل مع مسيحيي الشرق اآلن».

موسى

واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى «أن قبول الطرفين
بالحوار مهم جداً» ،مشيرا ً إلى «أن ما يُح ّتم هذا الحوار الخالف الس ّني-الشيعي في
المنطقة وتأثيره على لبنان إضافة إلى ملفات داخلية عالقة كاالستحقاق الرئاسي
وقانون االنتخاب وكيفية تسيير عمل المؤسسات الدستورية» .وقال« :من الواضح
بعد كالم الحريري أنه تم التحضير واإلعداد للحوار منذ فترة ،والرئيس نبيه بري
يعمل له منذ اسبوعين ،على أمل أن يشمل الحقا ً كل األطراف المعنية في لبنان».
وأوضح «أنه بغياب رئيس الجمهورية ال يجوز الدعوة إلى حوار وطني يشمل
كل األطراف».

األحزاب الوطنية

وأملت القوى واألح��زاب الوطنية «بأن يعي اللبنانيون خطورة المرحلة وأن
يبادروا الى انطالق الحوار وتحديدا ً بين تيار المستقبل وحزب الله ،وعدم تقييد
الحوار بأي شروط مسبقة ،بل يجب مناقشة كل المواضيع الخالفية .ولفتت خالل
اجتماعها في منزل رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني
إلى «أن األخطار الكبرى تتصاعد من حولنا فال بد من إيجاد طريقة لحل بعض
الخالفات بشكل يساعد على تهدئة األجواء الداخلية».

الريس

وأعلن مف ّوض االعالم في الحزب التقدمي االشتراكي رامي الريّس أن ال مفر من
التسوية في الملف الرئاسي اللبناني ،ألن موازين القوى في مجلس النواب أثبتت
أن ال فريق يستطيع أن ينتخب رئيسا ً لوحده ،مشيرا ً إلى «أن كالم الرئيس سعد
الحريري أمس متقدم من خالل التأكيد على رئيس تسوية».

الخير لرئي�س «الم�ستقبل» :هل م�صلحة لبنان
بالتحالف مع قوى التكفير والإرهاب؟
رد رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير على كالم رئيس تيار المستقبل الرئيس
سعد الحريري ،متهما ً إياه بـ»ارتكاب العديد من المغالطات المقصودة في مقابلته المتلفزة
أمس».
وقال الخير لدى استقباله وفودا ً شعبية أمت دارته في المنية« :مرة أخرى يظهر الحريري
ليتلو على اللبنانيين محاضرات في الوطنية وفي مصلحة لبنان ،نحن نود أن نسأل رئيس
تيار المستقبل :هل تكون مصلحة لبنان بالتحالف مع قوى التكفير واإلرهاب الحليفة للعدو
الصهيوني ،وهل تكون مصلحة لبنان برفض الهبة اإليرانية التسليحية غير المشروطة
للجيش اللبناني في مقابل التمجيد بآل سعود والهبات الوهمية التي لم ن َر أيا ً منها يتحقق
حتى الساعة؟
وسأل الخير« :هل مطالبة رئيس تيار المستقبل بانسحاب حزب الله من سورية تخدم
مصلحة لبنان؟ في حين أن الجميع يعلم ويشهد بأن المقاومة حمت وما زالت تحمي الحدود
اللبنانية وكل اللبنانيين من الخطر اإلرهابي التكفيري الزاحف من ناحية الشمال والشرق؟
وهل المطالبة بنزع سالح المقاومة الرادع «السرائيل» يصب في مصلحة لبنان أم في مصلحة
العدو الصهيوني»؟
وأضاف« :نقول لرئيس تيار المستقبل أن الرئيس المقاوم بشار األسد صامد وصادق
مع شعبه ومبادئه وقناعاته على تراب وطنه في وجه قوى اإلرهاب والتكفير والتدمير التي
يدعمها آل سعود ،وأن الهبوط في مطار دمشق الدولي حلم مستحيل لن يتحقق أبداً».

الخازن بعد لقائه الجميل :م� ّؤ�شرات
بري الإيجابية تواكبها تح ّركات �أوروبية
أ ّك َد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أ ّنه يضع االستحقاق الرئاسي في مصاف الخيار
اإللزامي النتظام الحالة الدستورية والسياسية والحركة في إدارة د ّفة البالد ،إذ ال يجوز
ّ
التدخالت الخارجية لفض
تمديد الفراع في المنصب األ ّول للدولة لئالّ تزداد الحاجة إلى
مشكالتنا الداخلية المتداخلة مع األحداث الدائرة في المنطقة.
واعْ َت َب َر الرئيس الجميّل بحسب ما نقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن «أنّ هذه المرحلة ال بد أن تتطلّب رعاية إقليمية ودولية لدفع األفرقاء ُقدُما ً نحو
إجماع أو
انتخاب رئيس جديد للبالد ،لك ّنه يُعَ ّول على التفاهمات الداخلية التي ُتفضي إلى
ٍ
شبه إجماع على شخصية بعيدة من االصطفاف الحاد الذي يتسبّب في هذا التأخير»!
وأضاف الخازن :كان الرأي ُم َّتفِقا ً على أنّ دور رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري لجمع
س عليه إنسحابا ً على سائر األطراف
س َ
محوَري ومَبدئي ل ُي َؤ ِّ
تيار المستقبل وحزب الله هو ْ
الحليفة ،خصوصا ً أنَّ هذا األمر َلق َِي َت ْرحيبا ً وتشجيعا ً بارزا ً من الرئيس سعد الدين الحريري
ّ
المؤشرات اإليجابية في الداخل
في إطاللته أول من أمس ،الفتا ً إلى «أنه أل ّول م ّرة تواكب هذه
تح ّركات دبلوماسية أوروبية تقودها فرنسا بتغطية أميركية لنزع فتائل العوامل الخارجية
من أي تأثير لتأخير هذا االستحقاق عن موعده الجديد في التاسع من كانون األ ّول».

قوى الأمن تفتح طريق ال�صيفي عنوة والخاطفون ينقلون الفتنة �إلى الحكومة
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مواجهة بين �أهالي الع�سكريين والم�شنوق في ال�شارع
وجنبالط يحمل «قمي�ص العائالت» :الدولة تفقد �أع�صابها!
ل���م ي��ق��ت��ص��ر ت��ص��ع��ي��د أه��ال��ي
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن على
ال��ش��ارع ب��ل ام��ت��د ،م���وارب���ة ،إل��ى
الحكومة ،بعد فض اعتصامهم في
الصيفي عنوة ،والموقف العنيف
ل��وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق الذي رفض بشدة اقفال
الطرق وأشار إلى أن الخاطفين هم
الذين يحركون األهالي مؤكدا ً أننا
لن نستسلم لمزاجهم .ليرد عليه
النائب وليد جنبالط حامالً «قميص
العائالت المفجوعين بأبنائهم»،
داعيا ً وزير الداخلية إلى التواضع،
وواكبه وزير الصحة وائل أبو فاعور
بموقف أعنف.
وبين الضفتين ،استمر تالعب
الخاطفين باألهالي ،إذ بعد ساعات
ع��ل��ى ف��ت��ح ط��ري��ق ال��ص��ي��ف��ي ،ع��اد
األهالي مساء إلى إقفالها بعد تهديد
«جبهة النصرة»عائلة البزال بقتل
ابنها علي بعد ثماني س��اع��ات،
مطالبين بإطالق جمانة حميد.
وكان الهرج والمرج ساد منطقة
الصيفي بعد اقفالها م��ن جانب
اهالي العسكريين واعتصامهم في
وسطها ،لكن سرعان ما عمدت القوى
االمنية ال��ى فتح الطريق بالقوة،
ّ
برش
وقامت سيارات الدفاع المدني
األهالي بالمياه لتفريقهم ف ُنقِلت
وال��دة العسكري المخطوف خالد
مقبل إلى المستشفى بعدما أغمي
عليها نتيجة التدافع ،فيما تعرض
عدد من الصحافيين العتداءات من
جانب بعض القوى األمنية.
وإثر هذا الحادث ،طالب األهالي
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد المشنوق
ب��ـ «االستقالة ألن ال��ق��وى األمنية
ت��ج��اوزت ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء في
االعتداء على النساء والشباب».
ون��ق��ل ع��ن أه��ال��ي العسكريين
تأكيدهم أن الشيخ الفار مصطفى
الحجيري طلب منهم أن يتصل به
ال��وزي��ر أب��و ف��اع��ور ،فيما ق��ال والد
المخطوف محمد يوسف أنّ «األهالي
يبحثون الخطوة المقبلة للتصعيد
وفهمنا م��ن الشيخ الحجيري أن
تهديد «النصرة» ال يزال جدياً».
وبعد فض اعتصامهم وعودتهم
ال��ى ساحة ري��اض الصلح ،أصدر
األه��ال��ي ب��ي��ان �ا ً ح � ّم��ل��وا «ال��دول��ة
بحكومتها المسؤولية الكاملة
ف��ي ح��ال تمت تصفية اي جندي
مخطوف ،واعذرونا ،إذا فلت األمر
من أي��دي االهالي ألننا مستعدون
أن نموت وال نرى أح��دا ً من أبنائنا
ي���م���وت» .وق����ال����وا« :ك���ن���ا نبلغ
السلطات األمنية بأي تحرك ولكن
بعد اليوم لن نبلغ أحدا ً بأي تحرك
وسيكون مفاجئا ً لهذه الدولة ولهذه
الحكومة».
وأ ّك�����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد
المشنوق من جهته ،أن «التصعيد
ال��ذي ق��ام ب��ه أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين لن يؤدي إال الى تعطيل
البلد ،ونحن سمحنا لهم باالعتصام
في ساحة ري��اض الصلح ولديهم
منبر ديمقراطي إعالمي وه��ذا امر
متاح ،ووس��ائ��ل االع�لام لم تقصر
في أخذ كل التصاريح والمساعي
منهم» ،مؤكدا ً أن «الطرقات لن تقفل
بعد اليوم ألنها ليست الحل لعودة
العسكريين».
وأوضح في تصريح من السراي
الحكومية أن «الحكومة لم تقصر

قوى األمن تف ّرق االهالي بالمياه
م���ن ال��ل��ح��ظ��ة األول����ى ف���ي إج���راء
التفاوض وفق قواعد وأصول أقرت
ف��ي مجلس ال����وزراء ،وه��ي تقوم
بواجباتها وتواصل المفاوضات،
وب��ي��ان الخاطفين ق��ص��ده تسكير
ال��م��دي��ن��ة وال��ب��ل��د ،وتعطيل عمل
الناس ال يفرج عن المخطوفين وهذا
التصرف يخدم الخاطفين ،ونحن
لسنا ح��زب �ا ً او ميليشيا مسلحة
لنقرر ان نبيع ونشتري رهائن».
وأكد انه «اذا كانت استقالتي تحرر
المخطوفين فأنا حاضر ،ونحن لم
نعمل عند الخاطفين ،فهم مجموعة
مجرمة تريد تخويفهم عبر ارسال
تعليمات لهم حيث يجب أال يلتزموا
بها ألن القصد منها تخريب البلد
واغ�لاق الطرقات وتعطيل أعمال
ال���ن���اس» .وش����دّد ع��ل��ى أن��ن��ا «ل��ن
نستسلم لمزاج الخاطفين بتعطيل
البلد وتسكير الطرقات».
ور ّد األه����ال����ي ع��ل��ى م��واق��ف
المشنوق بالقول« :شكرا ً لك على
ما فعلته اليوم معنا ،أنتم جماعة
فقدتم الضمير كلياً .م��ا تقوم به
سيئ وم��ن الممكن أن تندم عليه.
انت بعملك تطلب ال��دم في ساحة
ري��اض الصلح والصيفي وأوالدن��ا
أغلى منك».
كما توجهوا الى رئيس الحكومة
تمام سالم بالقول« :كل الكالم الذي
كنت تعدنا به كله في الهواء ،وتبين
انك ال تمون على وزي��ر» .واعتبروا
«ان دولتنا فقدت الضمير».
وك��ان النائب جنبالط رد أيضا ً
على المشنوق من دون أن يسميه،
فقال عبر «تويتر»« :ال��دول��ة تفقد
أعصابها تجاه عائالت المعتقلين
بدل التفاوض الجدي ومن المعيب
ه���ذا ال��ت��ص��رف ب��ح��ق ال��ع��ائ�لات
المفجوعة ح��ول مصير ابنائها.
أه��ال��ي العسكريين ال يملكون إال
قميصا ً على صدورهم ،الغير يقفل
الطرقات بالمواكب األمنية الحقيقية
وال��وه��م��ي��ة فبعض ال��ت��واض��ع يا
اصحاب المعالي».
واعتبر أب��و فاعور ب��دوره« ،انّ
االع��ت��داء ال��ذي ت��ع� ّرض ل��ه أهالي
معيب
العسكريين المختطفين،
ٌ
ّ
بحق ال��دول��ة ،ال سيّما أنّ األهالي
كانوا يه ّمون بمغادرة الشارع وفتح

(ت ّموز)
الطريق ،وبالتالي ف��إنّ ما حصل
غير مبرر إال لرغبة إظ��ه��ار القوة
الغاشمة والفاشلة في غير مكانها.
فيا ليت هذه الشِ دّة اس ُتعملت في
تحرير العسكريين المختطفين بدل
ّ
بحق
استعمال البطولة الوهمية
أهاليهم».
وسارعت «جبهة النصرة» إلى
اس��ت��غ�لال ه��ذه األج����واء ،فأعلنت
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا على
«تويتر» أن «هناك ثماني ساعات
فاصلة بين إطالق سراح الموقوفة
جمانة حميد ،أو تنفيذ القتل بحق
العسكري األسير علي البزال».

نقابة المصورين

واستنكرت نقابة المصورين
ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن اإلع����ت����داءات على
االعالميين .وقالت في بيان «من
غير المسموح أن يتصرف بعض
ض���ب���اط وع���ن���اص���ر ق����وى األم���ن
الداخلي كميليشيات و»بلطجية».
ما تعرض له صباح اليوم الزمالء
االعالميون أثناء قيامهم بواجبهم
المهني من تعد وض��رب وإهانات
ال تليق بقوى االم��ن الداخلي وال
باضباطها وعناصرها» ،واضعة
«ه��ذه التصرفات «الميليشيوية»
بما تحمله ه��ذه الكلمة من معنى
ام��ام ال��رأي العام اللبناني وام��ام
رئيس الحكومة ووزي ّري الداخلية
والعدل وكل الذين يعنيهم حرية
وكرامة المواطن» .ودع��ت النقابة
«المسؤولين وعلى رأسهم وزي��را

االع��ل�ام وال��داخ��ل��ي��ة ال���ى ات��خ��اذ
موقف ص��ارم من هذه الممارسات
المهينة» ،مشيرة الى «ان النقابة
والزمالء الذين تعرضوا لالعتداء
سيقدمون شكوى بحق المعتدين
أمام القضاء المختص».
ودان وزير االعالم رمزي جريج
ما تعرض له عدد من االعالميين.
وأض����اف« :ال يكفي ف��ي ك��ل م��رة
ي��ت��ع��رض فيها االع�ل�ام اللبناني
لالعتداء ،االستنكار الكالمي وحده
من دون اج��راء التحقيق االداري
والقضائي الالزمين في ما حصل،
منعا ً لتكرار مثل هذه الحوادث».
وطلب من الجميع «اتخاذ خطوات
ح���اس���م���ة ت��ك��ف��ل ح���ري���ة ح��رك��ة
االعالميين وتضمن لجميع العاملين
في الحقل االعالمي ،من صحافيين
ومصورين ،الحماية الالزمة لكي
يمارسوا مهماتهم بحرية».

قوى األمن

وأوضحت المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي أن فرقها طبقت قرار
السلطة السياسية «بفتح الطريق
ع��ل��ى اآلالف م��ن أه��ل��ن��ا اآلخ��ري��ن
المحتجزين في سياراتهم .ودامت
ال��م��ف��اوض��ات ح���وال���ى ساعتين
ونصف الساعة بغية فتح الطريق
سلمياً .ول�لأس��ف ت��م اللجوء الى
تفريق أهلنا المعتصمين حفاظا ً
على مصالح المواطنين».

ال�سفير ال�سوري و«حركة الأمة»
زار األمين العام لـ«حركة األمة» الشيخ عبد الناصر جبري مع وفد من الحركة
سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي وجرى خالل اللقاء عرض األوضاع
في المنطقة.
وقال جبري بعد اللقاء« :قمنا بجولة أفق سياسية حول ما يدور في منطقتنا،
وما تتعرض له من حرب شرسة من قبل إدارة الشر األميركية وحلفائها ،وكذلك
ما يحدث في فلسطين وبيت المقدس».
وجدد جبري الوقوف «إلى جانب أهلنا في سورية ،ال سيما ما يتعرضون له
من قتل وتدمير وتخريب من قبل األدوات اإلجرامية ،التي تأكد أن جيش العدو
الصهيوني يقدم لها كل الدعم».
أضاف« :أكدنا لسعادته وقوفنا إلى جانب الدولة ومعها ،ألن الوقوف خارج
إدارة الدولة هو دعم لتلك العصابات».

