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المو�سوي :منفتحون ب�إيجابية
على الحوار لتثبيت الوحدة الوطنية

التقى بري و�سالم وجنبالط وقهوجي

اليا�سون� :أمن لبنان �أولوية للمنطقة

جنبالط مستقبالً الياسون والوفد المرافق
جال نائب األمين العام لألمم المتحدة إيان إلياسون الذي
وصل الى لبنان في زيارة تستغرق يومين ،على القيادات
السياسية واألمنية .وع��رض مع رئيس مجلس النواب
نبيه بري موضوع الحدود البحرية والمنطقة االقتصادية
الخاصة ال سيما بين لبنان وفلسطين المحتلة ،وضرورة
قيام االمم المتحدة بواجباتها في ترسيم الحدود البحرية
وكذلك في شأن االعتداءات والخروقات «اإلسرائيلية»
المتكررة ،وذلك في حضور المنسق العام لالمم المتحدة
في لبنان ديريك بالمبلي.
وتطرق الرجالن إلى األوض��اع والتطورات في لبنان
والمنطقة ،ون�� ّوه ب��ري بموقف السويد تجاه القضية
الفلسطينية واالع��ت��راف بدولة فلسطين ودع��م قضايا
الشعب الفلسطيني.
وأك��د إلياسون «أن سالمة وأم��ن لبنان هما أولوية
للمنطقة وللعالم ،نحن جاهزون وسنسعى بما هو ممكن
لكي ال يكون للحرب في سورية تداعيات على لبنان ،كانت
انتشرت في مناطق عديدة في المنطقة وعلينا أن نفعل كل
شيء لتفادي هذا الضرر».
ولفت إلى «أنه على عكس االوضاع السائدة في المنطقة
في هذه المرحلة ،فإن الجنوب اللبناني هو األكثر استقرارا ً
في الشرق االوسط ،ونأمل كثيرا ً بأن تكون قوات اليونيفيل
في نظر اللبنانيين شريكا ً في معالجة قضية النازحين
وكذلك في دعم بناء المجتمع اللبناني في هذه الظروف.
وإذ أمل «بالوصول الى حل سياسي لألزمة السورية»،
أشار إلى «أنه علينا الذهاب الى جذور أسباب هذه االزمة»،
الفتا ً إلى «أن المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا يعمل
بجد مع األطراف بشكل متواصل لتحمل مسؤولياتهم ،ع ّل
األمور تتجه نحو حل سياسي».

سالم

وعرض نائب االمين العام لالمم المتحدة ،مع رئيس

مجلس ال��وزراء تمام سالم ،في حضور بالمبلي والوفد
المرافق ،تطورات األوضاع في لبنان والمنطقة.

جنبالط

وبحث إلياسون ورئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي دريد ياغي ،التطورات في لبنان والمنطقة.
وغادر بعد ذلك من دون اإلدالء بأي تصريح.

قهوجي

وزار إلياسون قائد الجيش العماد جان قهوجي في
مكتبه في اليرزة يرافقه بالمبلي وقائد قوات األمم المتحدة
الموقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،وتناول
البحث األوض��اع العامة في لبنان والمنطقة ،والتعاون
القائم بين الجيش والقوات الدولية للحفاظ على استقرار
هذه المناطق ،وتطبيق القرار .1701

إطالق خطة لبنان لالستجابة لالزمة

وشارك إلياسون في حفل إطالق خطة لبنان لالستجابة
ل�لازم��ة ،ب��دع��وة م��ن وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس والمنسق المقيم النشطة االمم المتحدة والشؤون
االنسانية في لبنان روس ماونتن ،برعاية رئيس الحكومة
تمام سالم ،في السراي الحكومية.

بو صعب

ويتفقد إلياسون اليوم مع وزي��ر التربية الياس بو
صعب مدرسة برج حمود الثانية الرسمية المختلطة
ويلتقي تالمذتها وإدارتها واهالي التالمذة ،في العاشرة
صباحاً .وذلك للوقوف على مدى تأثير األزمة السورية
على المدارس الرسمية والتالمذة اللبنانيين.

م�ساعي فاتيكانية لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
والكتائب يدعو لمالقاة الحركة الدولية
يتواصل الحراك الدولي واالقليمي
م��ع ال��ق��ي��ادات السياسية النتخاب
رئيس للجمهورية ،فبعد زيارتي
ال��م��وف��د ال��رئ��اس��ي ال��روس��ي نائب
وزي��ر الخارجية الروسية ميخائيل
ب��وغ��دان��وف ،وم��دي��ر دائ���رة الشرق
االوس��ط وشمال افريقيا في وزارة
الخارجية الفرنسية جان فرنسوا
ج���ي���رو ،ف���ي إط������ار ال���س���ع���ي م��ع
المسؤولين اللبنانيين ل��ض��رورة
االس�����راع ف��ي ان��ج��از االس��ت��ح��ق��اق
ال��رئ��اس��ي ،وض���رورة االت��ف��اق على
اسم توافقي ،أ ّكد السفير البابوي في
لبنان المونسنيور غبريال كاتشيا
«أن الفاتيكان يبذل مساعيه مع
السياسيين اللبنانيين من أجل إنجاز
االستحقاق الرئاسي في أقرب وقت،
ويضع في رأس أولوياته استتباب
الوضع االمني واالقتصادي ،وتوطيد
االستقرار في لبنان».
وأش����ار خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه أم��س
رئيس الرابطة المارونية سمير أبي
اللمع في مقر السفارة في حريصا
إلى «أن األجواء المحلية واالقليمية
والدولية مهيأة النتخاب رئيس جديد
للجمهورية في وقت قريب».

الكتائب

أم��ا محلياً ،فجدد ح��زب الكتائب
موقفه الثابت بأولوية الحوار الداخلي
الكفيل بإيجاد الحلول الناجعة لالزمات
القائمة وفي مقدمها رئاسة الجمهورية
التي تعاني الشغور منذ سبعة أشهر».
ولفت اثر اجتماعه الدوري برئاسة
الرئيس أمين الجميل ،ال��ى «خطورة
االن��ت��ق��ال م��ن جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية إلى الجلسة التالية وعلى
مدى سبع عشرة مرة بشكل آلي وكأن
االمر دخل يومياتنا العادية وبات يشكل
طقسا ً طبيعيا ً مطلوب التأقلم معه»،
داعيا ً الى «تجاوز االنسداد في األزمة
الرئاسية والقيام بالحد األدن��ى من
الجهد ومالقاة الحركة الدولية باتجاه
لبنان ،واإلصرار على لبننة االستحقاق
م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد بيئة
صديقة النتخاب رئيس للجمهورية،
ومن غير المفهوم والمقبول ان يصبح
االستحقاق مطلبا ً خارجيا ً بدل ان يكون
ّ
حاضا ً «االفرقاء على
واجبا ً داخلياً»،
الخروج بتفاهم على وجوب حصول
االنتخابات وترك العملية الديمقراطية
تأخذ مداها الطبيعي».
وإذ رح��ب بـ»اآللية التي أخرجت

بند تسليح الجيش اللبناني من مربع
التفاوض الى المدى التنفيذي» ،طالب
الحكومة بـ»متابعة ه��ذا الملف مع
الجهات المعنية بغرض بلوغ مرحلة
تسليم الجيش االسلحة المتطورة
والمعداتوالعتادالعسكريالضروري،
لما له من تأثير مباشر على تعزيز
اختصار االزمة البنيوية في لبنان على
كل المستويات».

الخازن

وأكد عضو تكتل التغيير واالصالح
النائب فريد الخازن «اننا مستعدون
للحوار مع «القوات» ،لكن حتى اليوم
ال مضمون واضحا ً لهذا الحوار ،هناك
رغبة من قبل الطرفين» ،والعماد ميشال
يرحب بلقاء الدكتور سمير جعجع
عون
ّ
والتحاور معه».
ولفت في حديثٍ لـ»المركزية» إلى
«أننا ال نعلم ما غاية زي��ارة الدكتور
سمير جعجع ال��ى المملكة العربية
السعودية وع ّما إذا كانت ستغيّر شيئا ً
ف��ي المواقف السابقة ،وم��ا ستكون
نتائجها على الحوار» ،مشيرا ً إلى «أن
التواصل مستمر بين الرابية ومعراب
على مستويات عدّة».

لجنة الدفاع تناق�ش الب�صمة الجنائية

الجسر مترئسا ً اجتماع «لجنة الدفاع»
تابعت لجنة الدفاع الوطني واألم��ن والداخلية
والبلديات في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب
سمير ال��ج��س��ر ،وح��ض��ور ال��ن��واب األع��ض��اء ،درس
المشاريع المدرجة على ج��دول االع��م��ال وناقشت
م��وض��وع البصمة الجنائية ،فاستمعت ال��ى آراء
البروفسور ف��ؤاد اي��وب المختص بتعريف الهوية
االنسانية كما استمعت الى ممثل وزير العدل القاضي
حسن الشامي وتعريف ه��ذه البصمة من الناحية
القضائية .كما استمعت اللجنة الى ممثل قوى االمن

(ت ّموز)
الداخلي في ما يتعلق بالمختبر الجنائي بصورة
عامة .وستتابع اللجنة في الجلسة المقبلة درس ما
تبقى من مواد.
ودرست اللجنة مشروع القانون الرامي الى إلغاء
القسم الثالث عشر من قانون اص��ول المحاكمات
الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة
قسم رابع عشر ،مشروع القانون الوارد الرامي الى
اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني  -الباب الرابع
 -الفصل االول من قانون العقوبات بعد المادة .421

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي «أننا منفتحون
بإيجابية على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى تثبيت الوحدة الوطنية وإلى منع
اإلنقسامات الحاصلة من تصديع الموقف اللبناني ،ونحن كما نعمل في اإلطار
الميداني المقاوم فإننا نعمل في اإلطار السياسي بهدف الحفاظ على المقاومة
وعلى لبنان ،وضمن هذين اإلطارين ستمضي خطواتنا السياسية وستسمر
المقاومة في عملها للحفاظ على بلدنا على النحو األفضل».
وقال في كلمة له خالل احتفال تأبيني للفقيد الحاج يوسف بلحص والد
الشهيد حسن بلحص أقيم في حسينية بلدة صديقين الجنوبية« :رحبنا
بانطالق الحوار بين القوى السياسية جميعا ً ألنه له فضيلة على الدوام في
إمكانية أن يتجنب مساوئ الفهم للمواقف في المواجهة السياسية ،ونحن نعتقد
اليوم أن ثمة مواضيع تستأهل من اللبنانيين أن يطرحوها بالحوار بينهم ،ومنها
كيفية مواجهة اإلرهاب التكفيري على الصعد االجتماعية والثقافية واإلعالمية
والدينية بحيث يمنع هذا اإلرهاب من إيجاد بنى تحتية في أوساط اللبنانيين
بأسباب مختلفة ،ومن القضايا التي يمكن الحوار في شأنها أيضا ً هي تفعيل
المؤسسات الدستورية سواء في مجالي السلطة التنفيذية أو التشريعية حيث
أن هناك الكثير من القضايا التي ينتظر اللبنانيون من المعنيين القيام بخطوات
في صددها».
وأضاف« :في مجلس الوزراء هناك الكثير من المواضيع المهمة ومنها أهمية
الحفاظ على ثروة لبنان النفطية وعلى حقه في المنطقة اإلقتصادية الخالصة،
وهذه الثروة يجب أن تكون حافزا ً للقوى السياسية جميعا ً من أجل العمل للدفاع
عنها ،ألن ث ّمة جزءا ً من الحق اللبناني اآلن مغتصبا ً بفعل اإلدعاء «اإلسرائيلي»
الذي جعل  860كلم مربع من المنطقة االقتصادية الخالصة ممتنعة على لبنان
بحسب األمم المتحدة ألنه ادعى أنها جزء من منطقته االقتصادية الخالصة،
وهذا حق يجب أن يستعاد».
ورأى الموسوي «أنه من الواجب على المسؤولين في لبنان الذي يواجه
الخطر التكفيري أن يقفوا معه أم��ام هذه اللحظة وأن يعملوا على تقليص
الفجوات بين القوى السياسية ،للتخفيف من حدة االنقسام السياسي القائم
لطمأنة اللبنانيين جميعاً».

«الم�ستقبل» :موعد الحوار ينتظر
اللم�سات االخيرة لجدول الأعمال
يستأنف مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي عاد الى
بيروت من الواليات المتحدة االميركية ،التواصل مع المعاون السياسي للرئيس
نبيه بري الوزير علي حسن خليل لتحديد جدول اعمال الحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل ومكانه وزمانه والمشاركين فيه.
وفي السياق ،شدد النائب عمار حوري على «أن الحوار بين تيار المستقبل
وبين حزب الله ضرورة وطنية لتهدئة األوضاع وتخفيض مستوى التوتر،
وإيجاد ثغرة في موضوع الرئاسة وليس في موضوع الرئيس».
وقال« :إن ارادة الحوار أصبحت واضحة وموجودة ،والحوار بات أمرا ً أكيداً،
ويبقى اآلن التفاهم على اللمسات األخيرة لجدول األعمال كي يحدد الموعد
ويحدد مكونات كل فريق سيفاوض».
ورأى «أنه عند التفاهم على جدول األعمال سيبدأ الحوار» ،آمالً في «أن ينتهي
هذا التفاهم مع نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل».
وأشار النائب هادي حبيش إلى «اتصاالت في شأن الحوار بين «المستقبل»
و حزب الله لكن أي حوار يحصل يستوجب شروطا ً ومستلزمات وتفاصيل وهذا
ما يحصل في الوقت الحالي ،مؤكدا ً «أن الحوار ليس مؤجالً ،لكن لم ننت ِه بعد
من كل التفاصيل التحضيرية».
وإذ أوضح في تصريح «أن تحديد توقيت الحوار ليس دقيقاً» ،لفت إلى «أن
مبدأ التالقي اق ّر ،واقتربنا من مسألة تحديد جدول االعمال ومن سيشارك في
هذا الحوار».
وأكد حبيش «أن األهم من كل هذه التفاصيل التحضيرية اإلرادة الجدّية
بالوصول الى حلول كي ال يكون الحوار شكليا ً او فولكلوريا ً فقط ،كما حصل في
تجارب حوار عدة انتجت تفاهمات لم تنفذ ،والرأي العام اليوم كله مع الحوار
ألنه ينفس االحتقان».

لقاء الأحزاب ي�شك
في نتائج المبادرة الرو�سية
تمنى لقاء االح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية للمبادرة
الروسية النجاح ،إال انه أب��دى شكا ً في نتائج هذه المبادرة في ظل وجود
المعارضة السورية الفاشلة معارضة الفنادق التركية الفخمة والدول الداعمة
لالرهاب التي ال تظهر أي نية إليجاد حل لما يجري».
وأشار في البيان الذي تاله منسق هيئة لقاء االحزاب النائب السابق كريم
الراسي بعد االجتماع الدوري في مكتب رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،في حضور األمين العام لـ التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد،
إلى «أن الغاز في لبنان ،ثروة وطنية لكل لبنان وليس لفريق سياسي واحد،
وهذه النقطة حساسة ،وال سيما في ظل تراكم الديون على لبنان واعتبار الغاز
الحل الوحيد لخالص لبنان» .وتابع «نحن كلقاء أحزاب نتمنى ونمد يدنا إلى
سائر الفاعليات السياسية في  14آذار لوضع هذا الموضوع كأساس لحماية
لبنان بشكل خاص ،وليبقى خارج الصراع السياسي ،فنحن جميعا ً نعلم أن
«إسرائيل» تتعدى على ثرواتنا ،وفي ظل الصراع القائم في المنطقة علينا
التكاتف لمنع تحول األمر إلى ما هو شبيه بموضوع المستوطنات».

�شكر يحذر من الوقوع
في �أخطاء �أحداث �آب
رأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان الوزير السابق
فايز شكر «أن الحوار والتالقي بين اللبنانيين ،هو السبيل الوحيد النقاذ لبنان
مما هو فيه».
واعتبر خالل لقائه فعاليات بقاعية «أن الظرف الراهن الذي يعيشه لبنان،
يستدعي حوارا ً حقيقيا ً وجديا ً بين كل مكونات الشعب اللبناني للخالص من
حالة التفكك والتآكل في مؤسسات الدولة التي باتت تشكل تهديدا ً حقيقيا ً
لكل مواطن في أمنه واستقراره ولقمة عيشه ،وبالتالي قطع الطريق على
اإلرهاب الذي يتسلل ويفعل فعله من خالل االنقسامات السياسية بين األفرقاء
اللبنانيين ،وذلك عبر إقرار قانون انتخابي عادل يعكس الحجم الحقيقي لكافة
القوى السياسية وإنجاز االستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة ممكنة بالتزامن
مع الحراك الدولي والمناخات السياسية المالئمة إلنجاح هذا الحوار بعيدا ً من
األنانيات والمصالح السياسية الضيقة».
ودعا إلى «إخراج ملف العسكريين المختطفين من دائرة التجاذب واالبتزاز
السياسي والمتاجرة به من أجل مكاسب سياسية ال ت��ؤدي إال إلى المزيد
من معاناة العسكريين وأهلهم» ،محذرا ً من «الوقوع في أخطاء أح��داث آب
والسيناريوات التي أدت إلى اختطاف العسكريين ،وعدم التسليم بشروط
بعض الجهات التي كانت سببا ً في وصول الملف الى ما وصل اليه اليوم».
وتساءل شكر« :عن مدى قدرة هذه الجهات على االلتزام بضمانات عدم إيذاء
العسكريين خصوصا ً بعدما نفضوا أيديهم من كل االلتزامات السابقة ،والعمل
سريعا ً على إطالق يد الجيش والقوى االمنية للتفاوض والوصول بهذا الملف
الى نهايات سعيدة وتحرير العسكريين من أيدي اإلرهاب المجرم».

جعجع يلتقي مقرن
استهل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لقاءاته التي كان متفقا ً عليها
ومقررة في زيارته االخيرة الى المملكة العربية السعودية ،بلقاء ولي ولي
العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس ال��وزراء األمير مقرن بن عبد
العزيز آل سعود.
وعرض الطرفان بحسب بيان صادر عن المكتب االعالمي لجعجع ،األوضاع
السياسية في المنطقة بدءا ً من العراق مرورا ً بسورية وفلسطين وصوال ً الى
لبنان ،حيث كان هناك توافق على ض��رورة حصول االنتخابات الرئاسية
اللبنانية في أسرع وقت ممكن.
وأكد مقرن لجعجع «ان السعودية تقف دائما ً الى جانب لبنان وستبقى تدعمه
في كل الخطوات التي من شأنها تعزيز استقراره وسيادته وامن شعبه».

لحود :على الجي�ش �أن يم�سك
ّ
بملف الع�سكريين وي�ستعيد المبادرة
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لحود خالل لقائه وفدا ً من «المرابطون»
ّ
أث��ار الرئيس اميل لحود «أزم��ة
استمرار اختطاف العسكريين في
ج��رود عرسال واالرت��ب��اك الحاصل
حكوميا ً في مقاربتها وحلّها ،هذا
ال��ح��ل ال���ذي ل��ن ي��ت��واف��ر ،والجيش
ال��وط��ن��ي ال ض���وء أخ��ض��ر ل���ه وال
غطاء من مرجعيته السياسية ،أي
الحكومة مجتمعة في هذا الظرف،
ك��ي يمسك ن��ه��ائ��ي�ا ً ب��زم��ام األم���ور
وي��أخ��ذ ال��م��ب��ادرة ،ب��ال��ط��رق التي
ي��راه��ا مناسبة ،لتحرير الرهائن
العسكريين واالمنيين» ،معتبرا ً «أنه
ال يمكن أن يظل الجيش على حواجزه
يكتشف ت��ارة أسلحة وذخ��ائ��ر في
سيارات تقصد جرود عرسال بألف
حجة وحجة ويلقي ت��ارة القبض
على مناصري التنظيمات االرهابية،
حيث يتم االفراج عن بعضهم بألف
حجة وحجة أيضاً ،كأن يكونوا مثالً
من المفاوضين إلطالق الرهائن».
وسأل أمام زواره« :هل توحدت
مرجعية التفاوض ،في حال اتخذت
الحكومة ق���رارا ً بالتفاوض ،أو ما
زلنا ندور في دائرة االرتباك العميم،
وأس��ران��ا ال ي��زال��ون قيد االحتجاز
اإلره���اب���ي؟ م���اذا تنتظر الحكومة
ك��ي تخرج م��ن تجاذبات أفرقائها
وخالفاتهم في هذا الملف الوطني
الحساس»؟ الفتا ً إلى «أنه ال يمكن أن
يكون الجيش متفرجا ً عندما يقع في
األسر أفراد منه ومن األمن ،يقتلون
الواحد تلو اآلخ��ر بوسائل وحشية
وبدم بارد ،ونحن ال نزال تائهين عن

الهدف األساس وهو تكليف الجيش
تكليفا ً ال لبس فيه وال خبث وال أفخاخ
تنصب له لحسابات مرئية أو غير
مرئية ،بأن يمسك بالملف من ألفه
إل��ى يائه ويستعيد المبادرة ،بعد
إج��راء عملية تقويم شاملة ألحداث
عرسال عسكريا ً وميدانياً».
وأث��ار أيضا ً الوضع االقليمي من
زاويتين ،زاوي��ة سورية التي قال
عنها ي��وم�ا ً «إن��ه��ا ستخرج أق��وى،
من الحرب الكونية االرهابية التي
ف��رض��ت ع��ل��ي��ه��ا ،وه���ا ه��م ال��ي��وم،
وال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري على
أهبة تحرير حلب من فلول االرهاب،
ينادون بوقف النار وتجميد القتال،
ما يدعو إلى التساؤل لماذا لم يفعلوا
ذل��ك م��ن قبل ويمنعوا االرهابيين
وش��ذاذ اآلف��اق من العالم أجمع بأن
يأتوا إل��ى سورية ليصبوا حقدهم
على بشرها وحجرها»؟
اما الزاوية الثانية وهي فلسطين،
فدعا الرئيس لحود إلى «استفاقة
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،بأطيافه
السياسية كافة ،على أن هذا العدو
ال���ذي يقتل ال��وزي��ر زي���اد اب��و عين
المناضل ،ويصب جام غضبه على
غزة المقاومة ويشد الحصار عليها،
ويقتحم األقصى حين يشاء كأن ال
رادع شرعيا ً أو انسانيا ً أو اخالقيا ً
أو دوليا ً يمنعه من ذلك ،ويكمل خطة
االستيطان والتهجير القسري ،تمهيدا ً
الع�ل�ان يهودية دول���ة «إس��رائ��ي��ل»
ال��ع��ن��ص��ري��ة وت��ف��ت��ي��ت فلسطين

جغرافيا ً وبشريا ً وسياسياً ،والهاء
العالم العربي ب��إف��رازات الربيع
المزيف ،إنما هو عدو ال يفهم إال لغة
القوة والردع ،على ما دلت التجربة
اللبنانية الرائدة في دحره واالنتصار
عليه عامي  2000و 2006وتجربة
غ��زة األخ��ي��رة التي الق��ت كل الدعم
من خط المقاومة والممانعة في هذه
المنطقة من العالم التي تتعرض
لكل الظالمات بفعل وج��ود الكيان
الغاصب وتغطية جرائمه العدوانية
ال بل دعمها».
وشدد على «أنا لدول السائبة هي
مشاريع قضم ومصيرها الزوال ،وأن
القوة بوجه الظلم هي ضمانة الحياة
الكريمة واالنتصار ،وال استثناء لهذه
القاعدة ال في التاريخ األبعد وال في
التاريخ األحدث وال في هذه األزمنة
الرديئة التي نعيشها حاضراً».

حمدان

وكان لحود ،استقبل أمين الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين ال��م��راب��ط��ون العميد
مصطفى حمدان الذي أشار إلى «أن
سورية هي ساحة المعركة القومية
األساسية ونحن مطمئنون الى أن
الجيش السوري يقوم باإلنجازات
النوعية ،وأن دمشق ستبقى قلب
العروبة النابض ،وأن حلب ستكون
درة الشرق االوسط».
وم��ن زوار ل��ح��ود ،أي��ض�ا ً الوزير
السابق سيبوه هوفنانيان.

«التحرير والتنمية» تدعو الحكومة
�إلى �إنجاز المرا�سيم النفطية
أك���دت كتلة التحرير والتنمية
«وج���وب ال��ت��ع��اون ل��دح��ر الهجمة
التكفيرية التي ترفض اآلخ��ر ومنع
ام��ت��داده��ا» .وس��أل��ت« :أال يستدعي
م��ا أث����اره ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري أن
«اس��رائ��ي��ل» تسرق ال��غ��از م��ن مياه
لبنان االقليمية» ،اجتماعا ً طارئا ً
لحكومتنا كي ننجز المراسيم ويبدأ
التلزيم والعمل على استخراج هذه
الثروة من مياهنا االقليمية»؟

حميد

وف��ي السياق ،أك��د النائب أيوب
حميد «أن الشعب اللبناني متشبث
بتطوير القوانين السياسية التي
تخدم مصلحة البالد والعباد نحو
التقدّم والرقي واالزدهار ،وفي مقدّمها
قانون االنتخابات النيابية وقوانين
تعمل على إزال��ة ك ّل مظاهر الفساد
السائدة في مجتمعنا وصوال ً الى لقمة
العيش التي يتناولها المواطن».
ون � ّب��ه خ�لال اح��ت��ف��ال أربعينية
اإلم��ام الحسين في بلدة الصوانة،
من «الخطر «االسرائيلي» اليومي
الذي يستهدف سرقة ثرواتنا النفطية
وال��غ��ازي��ة ،ونحن ننظر وال نح ّرك
ساكنا ً لكيفية المحافظة على هذه
ال��ث��روة المهمة التي تغطي الدين
العام والمديونية والعجز وتط ّور
واق��ع��ن��ا المعيشي واالج��ت��م��اع��ي،
وتخفف الكثير من األعباء والمعاناة
التي يعيشها المواطن في العديد
من ال��ح��االت االجتماعية» ،مشيرا ً
إل���ى «أن ال��خ�لاف ع��ل��ى م��وض��وع
تلزيم التنقيب عن النفط في بعض
البلوكات اللبنانية الخمسة في
المنطقة االقتصادية الخالصة ،ذ ّلل
بعدما كان البعض يقترح التلزيم
في بعض البلوكات الجاهزة ،وإذا
أهملنا البلوكين ال��ل��ذي��ن تقرصن
«إسرائيل» منهما مساحة  870ميالً
بحرياً ،هذا يعني كأننا تخلينا عن
هذين البلوكين األم��ر ال��ذي يجب أال
نقع فيه».

جابر خالل إضاءة شجرة الميالد في النبطية

قبيسي

ولفت النائب هاني قبيسي إلى «أن
ما يجري في لبنان هو لضرب الجيش
وق��درت��ه وسمعته ك��ي يضعف هذا
الوطن ،من خالل إيجاد بؤر إرهابية
على مساحة لبنان» ،مضيفاً« :ها هي
«إسرائيل» تعمل يوميا ً لسرقة ثروات
لبنان من الغاز والنفط ،كل اإلعالم
يقول إن «إس��رائ��ي��ل» تسرق الغاز
والنفط اللبناني من المياه اإلقليمية
اللبنانية مقابل مدينة صور وال من
يستنكر».
وس��أل خ�لال احتفال تأبيني في
بلدة الخرايب «أال يستدعي ما أثاره
الرئيس نبيه ب��ري أن «اسرائيل»
تسرق الغاز من مياه لبنان االقليمية،
اجتماعا ً طارئا ً لحكومتنا كي ننجز
المراسيم ويبدأ التلزيم والعمل على
استخراج ه��ذه ال��ث��روة م��ن مياهنا
االقليمية»؟ وت��اب��ع« :نحن نقول
الفوضى واالختالف الداخلي يعطالن
هذا األمر ،ونحن الذين رفضنا الغرق
ف��ي زواري�����ب فتنة ع��ل��ى الساحة
الداخلية ألن «إس��رائ��ي��ل» تتربص
على حدودنا ،نحن نسعى إلى وحدة
وطنية داخلية على مستوى الساحة

(مصطفى الحمود)

الداخلية اللبنانية ،ونرفض الفتنة،
وبرفضنا الفتنة نحصن لبنان في
وجه اعتداءات «إسرائيل».

جابر

وأك���د النائب ياسين ج��اب��ر «أن
الهجمة التكفيرية التي ترفض اآلخر
يجب أن نقف جميعا ً ف��ي وجهها،
ونتعاون جميعا ً ألجل دحرها ومنعها
من االمتداد النها ض ّد المبادئ التي
ّ
بشر بها كل الرسل».
وقال خالل إضاءة شجرة الميالد
في مدينة النبطية «هذه ليست المرة
االولى التي نلتقي فيها في النبطية
إلنارة شجرة الميالد ،هذا األمر أصبح
تقليدا ً سنوياً ،لكن هذه السنة ترتدي
المناسبة نكهة خ��اص��ة ألن هذه
الشجرة تع ّبر عن المحبة والتمسك
ببعضنا البعض والتمسك بعيشنا
المشترك ،فبعد الذي جرى ويجري
من حولنا أصبحنا بحاجة أكثر إلى
«أن نتماسك ونتعاون ونؤكد أننا في
هذا البلد ،بلد تعدّد الطوائف ،شعب
واح��د ،نعيش مع بعضنا البعض
نتقاسم األيام الصعبة والسعيدة»،
مؤكدا ً أن السيد المسيح هو رسول
محبة ورسول لكل إنسان».

مخزومي يزور ميقاتي ويلتقي قهوجي
دعا رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي
إلى «توحيد صف المعتدلين من أجل بيئة سليمة ،وتعاون
المقتدرين فيها على إيجاد حلول تجنب الشباب الوقوع
في شرك التطرف ،والتركيز على الوحدة الداخلية في
مواجهة شجاعة ومدروسة لمخاطر األحداث اإلقليمية ،وال
سيما منها في سورية وتداعياتها على البلد ،للحؤول دون
اإلنزالق إلى الفتنة بين المسلمين سنة وشيعة».
وأشار خالل زيارته الرئيس نجيب ميقاتي ،إلى «أنهما
توافقا حيال ضرورة ل ّم شمل الطائفة السنية ورأب الصدوع
أينما وجدت فيها ،إلغالق كل الثغرات التي يحاول اإلرهاب
التسلل منها للنيل من االعتدال».

وتوقف عند الخطوة األساسية واإلنجاز المهم المتمثلين
بوضع حد ألزمة دار الفتوى واختيار مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري��ان مفتيا ً توافقيا ً بين مختلف
األقطاب».
كما التقى مخزومي قائد الجيش العماد جان قهوجي،
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ،السفير
التركي اينان اوزيلديز ،القنصل في السفارة المصرية
شريف البحراوي ،وأثار مع كل منهم جملة من القضايا
المحلية واإلقليمية ،متمنيا ً «أن تشهد قضية العسكريين
المخطوفين حالًَ عاجالً يعيدهم إلى مؤسساتهم وذويهم
سالمين».

