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برّي يلتقي �سالم غد ًا وي�شدد على البحث
في تغيير �آلية اتخاذ القرارات في مجل�س الوزراء

} هتاف دهام

يبدأ العقد التشريعي العادي
األ ّول للمجلس النيابي لهذا العام
في أ ّول ثلثاء بعد  15آذار المقبل.
إل��ى ذل��ك الحين س��ي��واص��ل رئيس
المجلس النيابي نبيه بري مساعيه
لدى المعنيين لفتح دورة استثنائية
للمجلس النيابي إلق���رار مشاريع
واقتراحات القوانين المحالة الى
الهيئة العامة ،ومن المتوقع أن يلتقي
بري رئيس الحكومة تمام سالم غدا ً
الجمعة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ش���دد ب���ري على
ض����رورة ال��ب��ح��ث ف��ي تغيير آلية
اتخاذ القرارات في مجلس ال��وزراء
باإلجماع ،وعلى ضرورة فتح دورة
استثنائية للمجلس النيابي .وأيد
بري بحسب ما نقل عنه نواب لقاء
االرب��ع��اء «ت��وج��ه رئيس الحكومة
الى تغيير آلية العمل لجهة اعتماد
التصويت ،لتسيير شؤون المواطنين
وتفادي التعطيل».
وأك��د ب��ري ف��ي لقاء االرب��ع��اء أن
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
مستمر وسيتابع في الجلسة المقبلة
التي سيحدد موعدها الحقاً» ،متوقعا ً
«ان يتناول النقاش اذا فرغ االطراف
م��ن ال��ب��ن��د االول م��وض��وع رئ��اس��ة
الجمهورية ول��ي��س اس��م الرئيس
العتيد.
وق���ال« :إن ق��رار الخطة االمنية
في البقاع متخذ ،وأن تحديد ساعة
الصفر للتنفيذ سيتم قريبا ً ج��داً»،
معربا ً عن ارتياحه للخطوات التي
نفذت حتى اآلن.
وخ��ص��ص ب��ري وق��ت��ا ً ط��وي�لاً من
لقاء االرب��ع��اء للحديث عن ينابيع
المياه العذبة الموجودة عند الشاطئ

ف��ي رس��ال��ة نصية م��ن إح��دى المحطات
التلفزيونية كتب فيها خبر عاجل «معلومات
عن تعليق النائب خالد الضاهر عضويته
في «كتلة المستقبل» تبلغت هذه الكتلة التي
ك��ان��ت مجتمعة ف��ي ب�ي��ت ال��وس��ط برئاسة
ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ت�ع�ل�ي��ق النائب
ال �ض��اه��ر ع�ض��وي�ت��ه .ض�ح��ك المجتمعون
ال��زرق ضحكة لم تكن صفراوية ،وقالوا:
«استبق الضاهر قرار الكتلة».
وفق الحاضرين ليس صحيحا ً ما أدلى
ب��ه ال�ن��ائ��ب المعلقة عضويته «أن الرئيس
السنيورة طلب منه االع�ت��ذار عما أدل��ى به
بحق تمثال يسوع الملك ،فرئيس الكتلة قال
له مساء أول أمس في اتصال هاتفي« :لم
يعد مرغوبا ً بك ،ال تأتي إلى االجتماع غدا ً
(أم��س)» .ولما علم الضاهر أنّ كتلته تتجه
إل��ى تعليق عضويته ،س��ارع إل��ى استباق
األم ��ر وإص� ��دار ب �ي��ان وزع ��ه ع�ل��ى وسائل
اإلعالم مع بداية اجتماع بيت الوسط.
ت �ن � ّف��س ع ��دد م��ن ن� ��واب ال �ت �ي��ار األزرق
الصعداء لهذه الخطوة التي برأيهم تأخرت
كثيراً ،الخالف معه في وجهات النظر طويل
األم��د لجهة كالمه اللفظي المتطرف ،هذا
فضالً عن السلسلة الطويلة من تصريحاته
ال�ت��ي ال تحصى ض � ّد الجيش ،وال�ت��ي كان
يت ّم التعاطي معها بالتنصل منها ال أكثر
أي إجراءات صارمة توقفه
من دون اتخاذ ّ
عند حدّه.
ي��ؤك��د زم �ل�اء ال �ض��اه��ر ال �س��اب �ق��ون أنه
أراد أن ي �ح � ّول ب��وص �ل��ة ال �خ�لاف السني
– الشيعي ال��ذي يخضع اليوم لجلسات
ح ��وار لتنفيس االح �ت �ق��ان ال �م��ذه �ب��ي ،إلى
خ�لاف سني – مسيحي ،على رغ��م أن ال
عالقة «للمسيحيين» بإزالة الرايات الدينية
والحزبية التي ت ّم التوافق عليها في حوار

ال�سنيورة لل�ضاهر :لم يعد مرغوب ًا بك

ب ّري مستقبالً نواب االربعاء

(حسن ابراهيم)

وت��ح��دي��دا ً ف��ي مياه البحر القريبة
من الشاطئ .وأب��دى بري «اهتماما ً
ب��ال��م��وض��وع ،ال سيما أن كميات
المياه الكبيرة ه��ذه ُتهدر وه��ي في
ال��وق��ت عينه حاجة ملحة للبنان
يستفيد منها وتعود عليه بعائدات
مالية كبيرة توازي في أهميتها سعر
النفط» .وتحدث عن الورشة التي
ع��ق��دت ف��ي مجلس ال��ن��واب والتي
ش���ارك فيها  3خ��ب��راء م��ن شركة
يونانية عالمية ناقشوا دراس��ات
ومعلومات لبنانية وعالمية أكدت
أهمية هذه المياه ودوره��ا الحيوي
في اإلقتصاد اللبناني ،مشيرا ً في هذا
اإلط��ار «إلى خطوات عملية ستتخذ

في هذا الموضوع».
كما استقبل رئيس مجلس النواب
ف���ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة رئ��ي��س ال��ح��زب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارس��ل�ان ،وع���رض م��ع��ه االوض���اع
الراهنة.
وقال ارسالن بعد اللقاء« :ال شك
في أن الحوار ال��ذي يرعاه الرئيس
بري هو ض��روري وقد اثبت جدواه
وإنعكاسه االيجابي على المستوى
الوطني العام وعلى مستوى أداء
الدولة في شكل أو آخ��ر» .وأض��اف:
«ال استطيع أن أقول أن اتفاقا ً حصل
على االمور كافة إنما نستطيع القول
أن مبدئية الحوار وما وصل إليه حتى
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اآلن هو إيجابي ج��دا ً وعكس نفسه
على الجو العام في البلد».
م��ن جهة أخ���رى ،أب��رق ب��ري الى
السيد علي الخامنئي مهنئا ً في ذكرى
انتصار الثورة االسالمية في ايران،
كما بعث ببرقيتي تهنئة مماثلتين
إلى الرئيس االيراني الشيخ حسن
روحاني وإلى رئيس مجلس الشورى
الدكتور علي الريجاني.
وأبرق بري الى الرئيس االيطالي
سيرجيو ماتار ّيال مهنئا ً بانتخابه،
إض��اف��ة إل��ى رئ��ي��س ال��ب��ون��دس��ت��اغ
االل��م��ان��ي ن��ورب��رت الم��ي��رت معزيا ً
بالرئيس االلماني السابق ريتشارد
فون فايتسكر.

عين التينة بين تيار المستقبل وحزب الله.
يجزم النواب أنّ كالمه بحق المسيحيين
أح��دث صدمة كبيرة داخ��ل الكتلة وداخل
فريق  14آذار .لم يعد بإمكان الرئيس سعد
الحريري السكوت عما يقوم به من تعكير
ل�لأج��واء ،فهي ليست ال�م��رة األول ��ى التي
ي �ص��در ك�ل�ام ت�ح��ري�ض��ي ك �ه��ذا ع��ن النائب
وتهجم
الضاهر ،فهو لم يترك مناسبة إال
ّ
فيها على الجيش».
وبناء على ذلك ،اجتمعت كتلة المستقبل
أم��س ،وأص��درت بيانا ً ت�لاه نائب الضنية
أحمد فتفت ،أشار فيه إلى «أن الكتلة توقفت
أمام مالبسات ما جرى في مدينة طرابلس
في مواجهة خطة نزع الشعارات السياسية
والكالم الذي أثير خاللها ،كما تداولت في
ط�ل��ب ال��زم �ي��ل ال �ن��ائ��ب ال �ض��اه��ر م��ن الكتلة
تعليق عضويته .وهي إذ توافق على طلبه
فإنها تنتهز هذه المناسبة لتأكيد تمسكها
الثابت برسالة العيش المشترك واالعتدال
ورفض التطرف والتشدّد وإدانة اإلرهاب
وال�م�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة وع�ل��ى حرصها
على ال��دف��اع ع��ن ح��ري��ة ال ��رأي والشفافية
والمسؤولية تجاه اآلخ��ري��ن الشركاء في
الوطن .ورأت أنّ الراية الوحيدة التي يجب
رفعها والتلويح بها والدفاع عنها في كل
آن ومكان في لبنان هي راية لبنان الوطنية
المتمثلة بالعلم اللبناني ،علم االستقالل
والسيادة الوطنية اللبنانية».
وت��وق �ف��ت ك�ت�ل��ة ال�م�س�ت�ق�ب��ل ع �ن��د حلول
الذكرى العاشرة لجريمة اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ورف ��اق ��ه ف��ي  14آذار،
وال �ت �ح �ض �ي��رات ل�لاح �ت �ف��ال ي� ��وم السبت
المقبل ف��ي ال �ب �ي��ال ،ال�ت��ي م��ن ال�م�ت��وق��ع أن
يحضره ممثل ع��ن رئ�ي��س مجلس النواب
نبيه بري ال��ذي وجهت له الدعوة ،وممثل
ع��ن رئيس تكتل التغيير واإلص�ل�اح الذي
تلقى أيضا ً دع��وة للمشاركة في االحتفال

ال � ��ذي س �ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ش� �ه���ادات وكلمة
لرئيس التيار سعد الحريري على اعتبار
أن ه��ذه المناسبة ت�ق��رر تحويلها لتكون
حريرية فقط ،وتبقى ذكرى  14آذار على
ما هي عليه.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ موقفا ً
من حزب «القوات» تبلغه الرئيس السنيورة
مفاده «أنّ القوات ال تستطيع أن تتح ّمل هذا
ال�م��وق��ف ال�م�ح��رج ال��ذي وضعها الضاهر
فيه أم��ام جمهورها ،وه��ي تتجه إل��ى عدم
حضور ذك��رى  14شباط .الدكتور سمير
جعجع م��رب��ك .ال��دوائ��ر القواتية المحيطة
به تطالبه اإلدالء بتصريح أو تغريدة عبر
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ي�ع�ل��ن فيها
رفضه لكالم النائب الضاهر ،وفي الوقت
عينه ال يستطيع الر ّد على الضاهر لما لذلك
تفسخ
م��ن ت��داع�ي��ات ،س�ت��ؤدّي إل��ى إح��داث ّ
في  14آذار بعد التصدعات السابقة.
وتحدثت المصادر عن «أن توقيت كالم
النائب الضاهر ك��ان سيئاً ،ففي حين كان
جرس كنيسة السيدة العذراء في بلدة جباع
ال�ت��ي أس�ه��م رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب محمد رعد في ترميمها يقرع للمرة
األولى منذ عام  1977تعبيرا ً عن التعايش
المشترك الموجود والمتجذر والباقي في
ال�ب�ل��دة ،وتأكيد رع��د على العيش الواحد،
ك��ان النائب المستقبلي يكيل بالتحريض
ض � ّد المسيحيين بمطالبته ب��إزال��ة تمثال
ي �س��وع ال�م�ل��ك وص ��ور ال�ق��دي�س�ي��ن «الذين
يفتحون أيديهم» في جونيه.
وعليه ،هل سيكون قبول تعليق عضوية
ال�ض��اه��ر خ �ط��وة ستعقبها ال�م��واف�ق��ة على
رف��ع الحصانة عنه ف��ي المجلس النيابي،
أم أنّ هذه الخطوة إخراج مسرحي شكلي
الم �ت �ص��اص ال�ن�ق�م��ة «ال�م�س�ي�ح�ي��ة» ف��ي 14
آذار؟

لقاء عون ــ جعجع بات قريب ًا

حزب اهلل يحيي ذكرى انت�صار الثورة:

ن�صر اهلل يطل االثنين  ...والملف الرئا�سي البند الثاني في الحوار

ال�سيد :نتطلع �إلى مناخ حواري �إيراني ــ �سعودي

يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله االثنين
المقبل عند السادسة مساء في ذكرى الشهداء القادة المقاومين.
وفي السياق ،أكد عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب كامل الرفاعي
«ان السيد نصر الله سيركز في خطابه على نجاح الحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل وااليجابيات التي نتجت منه ،أما على
المستوى االقليمي فهو سيتطرق الى الوضع في سورية ال سيما
التطورات في الجنوب السوري المحاذي للجوالن المحتل».
وعن الجلسة السادسة للحوار بين الحزب و«المستقبل»،
قال الرفاعي في حديث لـ «المركزية»« :إن موعد الجلسة المقبلة
سيكون على االرجح إما في  18شباط الجاري أو بعد  20منه.
وبدأنا نلمس المردود االيجابي للحوار الى ح ّد ما على الساحة
اللبنانية ،والجلسة المقبلة للحوار ستكون لتقييم ما اتفق عليه
من نزع للصور والشعارات والالفتات الحزبية والسياسية»،
معتبرا ً «ان النقاط التي ت ّم االتفاق عليها في الجلسات االولى
للحوار أثبتت نجاحها وجدواها سواء عبر المناقشة أو من خالل
تنفيذها على االرض».
وردا ً على س��ؤال عن الملف الرئاسي في جلسات الحوار،
أج��اب الرفاعي «إن الرئيس نبيه ب��ري يعتبر ان انتخابات
رئاسة الجمهورية تعني جميع اللبنانيين ،لكننا نعتقد أن ملف
االستحقاق الرئاسي يجب ان يطرح على طاولة حوار تضم جميع
األطراف».
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة «أن ما تطرق
إليه النائب وليد جنبالط في شأن االستحقاق الرئاسي ،إنما جاء
عبر مقاربة وطنية في سياق احترام رمزية هذا الموقع المسيحي
والوطني في آن ،وبالتالي لم يتعرض رئيس اللقاء ألي من الرموز
والقيادات المسيحية ،وهو الذي كان السباق في تشجيع ودعم كل
الحوارات القائمة اليوم وكانت له صوالت وجوالت في هذا االطار،
ولطالما أب��دى حرصه على ض��رورة إزال��ة كل مسببات األج��واء
المذهبية والطائفية وإراحة الشارع خصوصا ً في هذه المرحلة
الحساسة والبالغة الدقة التي يمر بها لبنان والمنطقة وذلك
بولوج الحوار بين جميع االفرقاء».
ولفت طعمة في تصريح ال��ى «ان السياسة التي تنتهجها
السعودية حيال لبنان لم ولن تتبدل ،والملك سلمان بن عبدالعزيز
ضليع في الشأن اللبناني وله صداقات وثيقة مع معظم القيادات

السياسية اللبنانية ،وبالتالي تسريع وصول السالح للجيش
اللبناني من فرنسا قريبا ً إنما هو بفعل المساعي السعودية
الحثيثة لتسريع وصول هذه االسلحة للمؤسسة العسكرية من
خالل المكرمة التي قدمتها المملكة للجيش اللبناني ،حرصا ً منها
على دعم هذه المؤسسة لترسيخ األم��ن واالستقرار في لبنان
ومكافحة ودحر االرهاب» ،مشيرا ً إلى «ان السعودية لديها رغبة
صادقة وواضحة في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت
ممكن ،وهي مسهلة وداعمة لكل ما يؤدي إلى إجراء هذا االستحقاق
من دون أي تدخالت أو فرض أسماء ال من قريب وال من بعيد».
اعتبرعضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدالني «أن التفاهم
حول رئاسة الجمهورية بين التيار الوطني الحر و«القوات» صعب
بعض الشيء» ،لكنه تم ّنى في المقابل «االتفاق بين الجانبين لما
لهذا األم��ر من انعكاس ايجابي النجاز االستحقاق الرئاسي»،
ومشيرا ً إلى «أن موقع الرئاسة يتمتع ببعد وطني غير أنه ينطلق
من الواقع المسيحي أوالً».
ولفت مجدالني ف��ي تصريح إل��ى «أن نتائج ال��ح��وار بين
«المستقبل»  -ح��زب الله ظهرت عبر حملة إزال��ة الشعارات
والصور على أن تكون المرحلة الثانية تنفيذ الخطة األمنية في
مختلف المناطق ،ومن ثم موضوع رئاسة الجمهورية» ،وأكد
«أننا نسعى جاهدين لاللتزام بالدستور ،عبر النزول الى المجلس
النيابي والمشاركة في انتخاب رئيس حسب األصول».
وأوض��ح النائب هادي حبيش «ان الحوار بين «المستقبل»
وح��زب الله سعى منذ البداية الى بحث موضوع الرئاسة من
باب االتفاق على آلية للوصول الى االنتخابات الرئاسية ،وليس
االتفاق على اسم» ،معتبرا ً «أن طرح الموضوع في الجلسة المقبلة
للحوار أمر إيجابي ويجب أن ينسحب على كل الحوارات وجلسات
االنتخاب للوصول الى انتخاب رئيس».
وأكد في تصريح «أن الخطة االمنية سيبدأ تطبيقها في البقاع»،
تاركا ً «موضوع التوقيت للقوى األمنية لتحديده ألن هذا الموضوع
يتسم بالسرية النجاح هذه الخطة».
وأشار النائب سليم سلهب إلى قرب اللقاء بين الدكتور سمير
جعجع والعماد ميشال عون بعد إع�لان النوايا واالتفاق على
العناوين وهي عديدة وغالبيتها تتعلق بالمنحى الوطني عموما ً
ورئاسة الجمهورية خصوصاً».

محا�ضرة في مركز ع�صام فار�س عن �إدارة التعددية في �أوروبا

كالجي�س� :ألمانيا �أخط�أت بعدم الت�شديد
على دخول المهاجرين الأتراك مدار�سها
أكد السفيران األلماني والنروجي كريستيان كالجيس
وسفين آس «أن أوروبا ستخرج أقوى من األزمات التي
تواجهها حاليا ً في مسائل اإلندماج الثقافي والهجرة
ومخاطر التطرف ،وعلى التمسك بالمفاهيم العالمية
لحقوق اإلنسان وحرية التعبير والرأي والدفاع عنها،
بالتوازي مع التمسك باحترام القوانين المدنية في
أوروبا التي تكفل معظمها حماية المواطن الفرد من أي
إهانة لكرامته ومعتقداته وحماية األقليات دينية كانت
أم قومية أم إثنية» .ولفتا إلى «أن األزمات اإلقتصادية
والثقافية والدينية كالتي يشهدها العالم اليوم تشجع
على بروز اتجاهات راديكالية متطرفة».
وكان السفيران األلماني والبلجيكي تحدثا في الندوة
التي نظمها «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» عن
«إدارة التعددية وحرية التعبير في أوروبا» ،في حضور
سفيرة إسبانيا ميالجروس هيرناندو إتشيفاريا وحشد
من الديبلوماسيين والمهتمين.
وأكد كالجيس أهمية التوازن بين الحفاظ على الهجرة
التي ال غنى عنها بالنسبة الى فعالية اإلقتصاد األلماني،
وبين التزام المهاجرين قوانين البلد المعني .ولفت
إلى أن العمليات اإلرهابية هي فردية ويجب أال تلصق
بالمجتمعات اإلسالمية المهاجرة ككل ،معتبرا ً «أنه كان
هناك خطأ في ألمانيا بعدم التشديد على دخول أبناء
المهاجرين ومنهم األتراك المدارس األلمانية ،وبالتالي
عودتهم إلى التعلم في بلدهم األم وبالتالي زيادة الهوة
الثقافية».
وقال «إن اندماج المهاجرين في مجتمعات متعددة
علمانية تتطلب قبولهم القانون المدني بما في ذلك تأكيد
دور المرأة».
ورأى «أن أسباب نمو الحركات الجهادية المتطرفة
ليست ب��ال��ض��رورة ع��ائ��دة إل���ى م��ش��اك��ل اق��ت��ص��ادي��ة
واجتماعية لبعض األقليات» ،الفتا ً إلى «أن الدراسات

اإلجتماعية تظهر أنه ال يمكن قراءة نمو اإلرهاب وجذبه
للشباب من خالل عامل واحد».
وأك��د التمسك بحرية اإلع�ل�ام لكن م��ع تصرفه في
المقابل في شكل مسؤول ومهني ،مشيرا ً الى أن الطريقة
الصحيحة للتعامل مع أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير
يكون من خالل النقاش العام أو من خالل اللجوء إلى
إجراءات قضائية.
أم��ا آس فقدم مقاربة ثقافية ،ش��دد فيها على «أن
عملية استيعاب المهاجرين وانخراطهم في المجتمعات
األوروب��ي��ة تحتاج إلى وق��ت» ،مذكرا ً «أن النروج ذات
الغالبية البروتستانتية مثالً احتاجت إلى حوالى مئة
سنة لتقبل المكون الكاثوليكي وتسمح بعمل الرهبانيات
الكاثوليكية فيها.
ولفت السفير النروجي إلى «أنَّ أوروبا تشهد مشكالت
عدة وصعبة لجهة إدارة التعددية وتأمين استيعاب
المهاجرين في مجتمعاتها ،وأن القارة األوروبية تشهد
تغيرا ً ديموغرافيا ً يصعب إغفاله بعد موجات الهجرة
إليها ،ومشددا ً على «أن األزم��ات االقتصادية ع��ادة ما
تصحبها نظرة مختلفة لآلخر ون��زاع��ات على أساس
الهوية».
ودع��ا آس إلى الدفاع بقوة عن حرية التعبير وعن
العدالة في الوقت نفسه ،وإلى مواجهة التطرف ،وذلك
عبر المؤسسات األوروبية والمحلية ،وبناء على المواثيق
األممية التي تحترم حقوق اإلنسان .وقال إن االعتداءات
في باريس أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية
التعبير وعدم احترام المشاعر الدينية».
وأعلن «أن الحكومة النروجية تقدمت إلى مجلس
النواب بـ«ورقة بيضاء» حول حقوق اإلنسان تحتل فيها
حرية التعبير مكانا ً أساسياً ،وأن وزارة الخارجية بدأت
بالعمل على تطبيق استراتيجية تركز على حرية التعبير
في سياسة التنمية في البالد».

وقال سلهب« :إن الحديث بين الطرفين كان جديا ً عن مواصفات
الرئيس» ،معتبرا ً«أن دعوة جنبالط إلعطاء بعد وطني لالستحقاق
الرئاسي يندرج في إطار الرد على قرب االتفاق بين التيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية ،فالنائب جنبالط ،قال سلهب «يخسر من
التوافق بين الفريقين» .وشدد على «أن ال مجال إال للتوافق وإتمام
االنتخابات الرئاسية» ،معربا ً «عن تفاؤله في هذا اإلطار».
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية «أن
الخطة األمنية في البقاع الشمالي تأخرت ألن األولوية كانت
للمناطق األكثر خطورة كبيروت وطرابلس» ،مشيرا ً إلى «أن الخطة
ليست حملة عسكرية بل عمل أمني دائم ومتواصل».
وطالب في حديثٍ إذاع��ي بـ«ح ّل مشكلة الخاليا اإلرهابية
المتواجدة في جرود عرسال كي يكتب النجاح للخطة ويضبط
االستقرار واألمن في لبنان» ،الفتا ً إلى «ان الحرمان والفقر يولدان
الخروج عن القانون».
وأكد النائب عاصم عراجي «أن البقاع من أكثر المناطق التي
يُمكن أن تستفيد من الحوار القائم بين «المستقبل» وحزب الله».
وإذ لفت الى «اتفاق في الحوار على تسليم المطلوبين ورفع الغطاء
عن المخلّين باالمن في البقاع» ،شدد على «استمرارية الخطة
االمنية ،ألن عدد النازحين السوريين كبير ونحن على تماس مع
ما يحصل في سورية».
وتابع «نحن ضد اي جماعة ارهابية ُتحارب الجيش اللبناني.
البلد على ّ
كف عفريت ،خصوصا ً المناطق الحدودية ،لذلك تحاورنا
مع حزب الله لحماية البلد ولتنفيس االحتقان».
وأع��ل��ن مفتي ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال ال��ش��ي��خ م��ال��ك ال��ش��عّ ��ار
ٍّ
«تبن القتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق
لـ«المركزية» ،عن
باستبدال عبارة «طرابلس قلعة المسلمين» بعبارة «ادخلوها
تتوسع هذه الخطوة لتشمل كل أحياء
بسالم آمنين» ،وأمل «بأن
ّ
المدينة وليس فقط مدخلها».
وكشف عن «لقاءات تعقد بين المعنيين في الشأن الديني في
طرابلس للوصول إلى نتيجة « ُمريحة» في هذا الموضوع نظرا ً
الى حساسيته ،وأال يشعر أحد بأنه ُمستهدف او ان هناك تحديا ً
ألي كان».
ووصف الشعّ ار الوضع االمني في طرابلس بـ «ال ُمريح» نتيجة
نجاح الخطة االمنية التي يتوالها الجيش والقوى االمنية».

وفد طالبي من حزب اهلل زار عون

الوفد عند عون
بمناسبة ذكرى توقيع وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله،
وبعد زيارة وفد من قطاع الشباب في التيار الوطني الح ّر نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،زار وفد من طالب التعبئة التربوية في الحزب
البسام ،رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في
برئاسة يوسف ّ
المنسق العام لقطاع الشباب أنطون سعيد،
دارته في الرابية ،وحضر اللقاء
ّ
ومسؤول الجامعات في قطاع الشباب جورج بواري ،ومسؤول المدارس في
القطاع رالف بستاني.
وبعد اللقاء ،قال البسام :تشرفنا بلقاء العماد عون ،وقد كان لنا معه جولة
أفق في مختلف القضايا المحلية واإلقليمية .وتناولنا أيضا ً التحالف القائم بين
التيار الوطني الحر وحزب الله ،الذي لم يكن فقط على المستوى السياسي
والعمل المشترك ،إ ّنما انسحب أيضا ً على القطاع الشبابي وك ّل القطاعات
أسس لحوارات حالية ُتجرى بين مختلف األفرقاء».
األخرى .كما أ ّنه ّ

ع�شائر العرب في عاليه تزور الح�ص
قام وفد من عشائر العرب في مدينة عاليه برئاسة الشيخ زاهر عسكر بزيارة
الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكار.
وأفاد بيان صدر عن العشائر أنه «بعد االطمئنان على صحته شرح الوفد
للرئيس الحص وضع العشائر في لبنان كما وجرى الحديث عن بعض االمور
الداخلية.

أك��د رئيس المجلس السياسي في ح��زب الله السيد
ابراهيم أمين السيد «أننا نتطلع إلى اليوم الذي تلتقي فيه
ال��دول األساسية وتجيب وتعمل من أجل مصالح األمة،
والى مناخ حواري إيراني  -سعودي ،وإيراني سعودي
ومصري وتركي من أجل مصلحة االمة».
ك�لام أمين السيد ج��اء خ�لال إحياء ح��زب الله ذكرى
انتصار الثورة االسالمية الـ  36في احتفال في بعلبك
بحضور ال��ن��واب :علي ال��م��ق��داد ،كامل الرفاعي ون��وار
الساحلي ،مسؤول الحزب في البقاع النائب السابق محمد
ياغي ،المطران سمعان عطا الله راعي ابرشية بعلبك ودير
األحمر للموارنة ،المطران الياس رحال راعي ابرشية بعلبك
والبقاع الشمالي للروم الملكيين الكاثوليك ،مفتي بعلبك
بكر الرفاعي ،ممثلون عن االح��زاب الوطنية والفصائل
الفلسطينية رؤس��اء واعضاء اتحادات بلدية وبلديات
ومجالس اختيارية.
وأكد «أهمية المناسبة ودور المقاومة» ،وقال« :نحن
وه��ذه المقاومة إذا لم نكن ونهتم ونحترم ونعتبر أن
الشعب هو أساس المقاومة وانتصارها لما استطعنا أن
ننتصر ونبقى ونستمر وعلينا أن نحترم الناس بمسألتين
على أنهم أوال ً صناع االنتصار والتطور والتقدم وثانيا ً هم
شركاء في االنتصار».
ورأى «أن��ه من العار أن يبحث انسان في لبنان عن
غالون مازوت في المحطات وال يجده فيما العالم يبحث عن
الكهرباء النووية».
والقى إيهاب حمادة كلمة السفير االيراني محمد فتحعلي
نيابة عنه بسبب تعذر وصوله بقطع طريق ضهر البيدر
والعاصفة الثلجية ،فأشاد «ببطوالت المقاومة التي
صنعت انتصارات  2006وكان آخرها عملية شبعا» ،وقال:
«إن هذه االنتصارات هي بفضل الحكمة» .وأكد «وقوف
إيران بوجه التحديات والمؤامرات بمناسبة الذكرى 36
النتصارها».
وكان أمين السيد بحث في مق ّر المجلس مع رئيس حزب
التوحيد العربي وئ��ام وه��اب وأمين عام حركة النضال
العربي فيصل ال���داوود في التطورات على الساحتين
اللبنانية والسورية خصوصا ً في منطقتي القنيطرة وجبل
الشيخ.
وحضر اللقاء الشيخ عبد المجيد عمار ومحمود قماطي
وال��دك��ت��ور علي ضاهر ع��ن ح��زب ال��ل��ه ،وع��ن «التوحيد
العربي» أمين اإلعالم هشام األعور ومسؤول مكتب سورية
ماهر سري الدين.
وث ّمن المجتمعون «الخطوات التي ينف ّذها الجيش
السوري في المنطقة الجنوبية» ،مؤكدين «دعم الجيش
اللبناني في اإلجراءات التي يتخذها على الحدود لحماية
لبنان».
وفي المواقف من ذكرى انتصار الثورة االيرانية ،رأى
رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه
البعريني في تصريح «أن أبرز العناوين التي قامت بها
الثورة في إيران ،كانت لها عناوين استراتيجية مهمة»،
مشيرا ً إلى «اعالن يوم القدس العالمي ،ووجود حركات
تحرر ومقاومة عربية ودولية على صعيد العالم دعمتها
إيران في مواجهة الحلف االستعماري الصهيوني».

وأشار البعريني إلى «أن ثبوت الدولة السورية وجيشها
الوطني في مواجهتها ألعتى عدوان ،دليل على أن سورية
ومن معها في هذا الخط المقاوم سيبقى ثابتاً» ،متمنيا ً
«تعزيز العالقات أكثر بين سورية وإيران لمصلحة الطرفين
وكل الشرفاء والمناضلين في المنطقة» ،مؤكدا ً «أن الثورة
اإليرانية مهمة على صعيد المنطقة والعالم».
وأب���رق تجمع العلماء المسلمين ل��ق��ادة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وعلى رأسهم السيد علي الخامنئي،
مهنئا ً في ذكرى إنتصار الثورة .وقد أكد التجمع ،في بيان،
«أن الحصار المفروض على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
إنما هو من أجل تب ِّنيها لقضايا األمة وعلى رأسها القضية
الفلسطينية ،وقيادتها لمحور المقاومة ،ودفاعها عن
المستضعفين في العالم ،ورفضها لسياسة القطب الواحد،
وتفرد الواليات المتحدة األميركية بالهيمنة على شعوب
المنطقة ونهب ثرواتهم والتحكم بمقدراتهم».
وشكر التجمع للجمهورية اإلسالمية «مساندتها للبنان
في مواجهته مع العدو الصهيوني بخاصة ما قدمته له
بعد حرب تموز وما استعدت أن تقدمه للجيش اللبناني
من مساعدات عسكرية في حربه مع اإلرهاب ،والتي وقفت
أميركا وحلفاؤها عقبة في طريق تحقيق هذه الهبة ،لتعطينا
أسلحة هي أقرب للخردة منها للسالح الذي يعتمد عليه».
وتمنى التجمع «أن تكلل المفاوضات في الملف النووي
بالنجاح ورفع العقوبات عن إيران مع حفاظها على حقها في
إنتاج الطاقة النووية للقضايا السلمية ،وأن تستمر وتتمتن
العالقة ما بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ولبنان لما
فيه خير الشعبين اإليراني واللبناني».
ورأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد
الله خالل استقباله عددا ً من القيادات األهلية والشعبية في
دار اإلفتاء الجعفري في صور« ،ان ذكرى انتصار الثورة
تحمل معاني شتى ومهمة في حياة األم��ة وه��ي بدلت
االتجاه نحو المواجهة والمقاومة والممانعة بدل الخنوع
واالستسالم وهي التي وقفت الى جانب المقاومة وال تزال
في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وساهمت في تحرير
العديد من الشعوب من نير الظلم والقهر».

السيد متحدثا ً في االحتفال

تو�ضيحات ب�ش�أن مقابلة ع ّبود
عطفا ً على ال��ح��وار ال��ذي أجرته
معه «ال��ب��ن��اء» ،ون��ش��ر ف��ي العدد
الصادر أمس األربعاء ،أورد المكتب
اإلعالمي للوزير السابق فادي عبّود
ب��ع��ض ال��م�لاح��ظ��ات ،ح��رص��ا ً على
التوضيح ومنعا ً أليّ التباس بشأن
النقاط التالية:
 1ـ انّ دخل مرفأ بيروت هو 213
مليون دوالر وليس  13مليون دوالر
كما ورد في المقابلة ،ولكن ال نعرف
إذا كانت ال��رس��وم التي تتقاضاها
شركة تشغيل محطات الحاويات
هي من ضمن هذه الرسوم أم ال.
 2ـ ال�����وزي�����ر ع����بّ����ود ل��ي��س
من الرافضين لفكرة إدارة القطاع
ال��خ��اص لقطاع ع��ام ،ولكن م��ا ت ّم
توضيحه أنّ التجارب في لبنان لم
تكن ناجحة ومنتجة ،وبالتالي فإنّ
أيّ إدارة قطاع خ��اص لمرفق عام
يجب ان تتسم بالشفافية ،وأن تكون

هناك رقابة فاعلة ،واأله�� ّم االبتعاد
عن ك ّل أشكال االحتكار.
 3ـ انّ الدراسة المذكورة لم تجرها
إدارة المرفأ ،بل قامت بها الشركة
من
األلمانية  SElhournبطلب
اللجنة الموقتة إلدارة مرفأ بيروت.
 4ـ لم يطالب الوزير عبّود منذ
ك��ان رئيسا ً لجمعية الصناعيين
باالطالع على عقد االتفاق بالتراضي
بين المرفأ وشركة حورية ،فلم تكن
حينها قضية ردم الحوض الرابع
مطروحة ،بل إنّ ما كان يسأل عنه
ب��اس��ت��م��رار ه��و ق��ان��ون��ي��ة ال��رس��وم
المفروضة من مرفأ بيروت وحجم
المداخيل التي تتقاضاها اللجنة
الموقتة إلدارة مرفأ بيروت.
 5ـ ل���م ت��رب��ح ش��رك��ة ح��وري��ة
ف��ي ع��ام  2004مناقصة تشغيل
المرفأ ،فشركة حورية مسؤولة عن
األشغال والبناء وليس التشغيل،

ففي عام  1997بعد إصدار المرسوم
التشريعي  9040لتوسعة المرفأ،
أطلقت مناقصة ف��ازت بها شركة
دن��م��ارك��ي��ة وش���ري���ك ل��ب��ن��ان��ي هو
شركة حورية ،حيث قامت الشركة
باستكمال األع��م��ال ف��ي ال��ح��وض
الرابع ال��ذي كان نفذه قبل الحرب
األهلية جوزف الخوري ،وبعد انتهاء
أع��م��ال توسعة الحوضين الرابع
والخامس أطلقت مناقصة أخ��رى
ف��ي أي��ار  2004لتشغيل محطات
الحاويات ف��از بها الكونسورتيوم
المؤلف من  3شركات ،منها شركتان
أجنبيتان وأخرى لبنانية.
 6ـ بالنسبة إل���ى م��واص��ف��ات
إدخ���ال ال��ب��ض��ائ��ع ،وأن تكونCE
 ، Markedفإنّ المقصود هنا هو
اعتماد مواصفات محدّدة وثابتة مثل
المواصفات المعمول بها في االتحاد
األوروبي لمنع االستنسابية.

