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جل�سة ت�شريعية نهاية ال�شهر الجاري

ب ّري يكلف بو �صعب بالتوا�صل مع ال�سنيورة
بح�ضور خليل وعدوان لبحث ال�سل�سلة

(حسن ابراهيم)

بري مجتمعا الى بو صعب وهيئة التنسيق
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو بعد 17
الجاري ،وهو موعد بدء العقد العادي ،هيئة مكتب المجلس
إلى اجتماع لوضع جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة التي
يتوقع عقدها في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل.
وأب��دى خالل لقاء األربعاء في عين التينة استغرابه
محاوالت النيل من الحوار الجاري بين تيار المستقبل وحزب
الله ،والذي نجمت عنه فوائد عديدة لمصلحة هذا البلد في
هذه الفترة الكالحة ،وذلك بمحاولة تشويه متع ّمدة وغير
صادقة للقاء ال��ذي جمعه مع الرئيس الحريري في عين
التينة.
وق��ال« :إن الرئيس سعد الحريري لم يضع أوراق��اً ،وال
ولتتق بعض وسائل اإلعالم
الرئيس بري مخزن أوراق،
ِ
واألقالم الله في هذا البلد ،وعلى ك ّل ،الحوار مستمر ولن تنفع
بعرقلته بعض االقالم».
وأبدى بري استياءه من موضوع تخزين المواد المشعّ ة
في عدلون ،على رغم أنه قد طوي إداريا ً بنا ًء على طلبه ،لكنه
أبلغ النواب أنه لم يكتف بهذا الح ّد بل تقدم بدعوى قضائية
هذا الصباح ضد كل من يظهره التحقيق متورطا ً بإدخال
هذه المواد الخطيرة إلى البالد أو متعاطيا ً بها بطريقة
غير مشروعة .كما أكد «أن ه ّمه األساسي اآلن هو الضغط
إلخراجها من البالد عمالً باالتفاقات الدولية».
وقد فوجئ الرئيس بري ب��ـ«أن هناك لجنة مشكلة منذ
عام  2011معنية بتحديد أماكن المواد المشعة من دون أن
يكون على علم بهذا الموضوع ،والنقطة الثانية أنه لن يسمح
بتجاوز صالحيات المجلس النيابي بأي نحو لجهة أن تكون
هناك اتفاقات أو تفاهمات مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية
من دون إقرارها في المجلس».

من جهة أخ��رى ،استقبل بري وزي��ر التربية الياس بو
صعب وهيئة التنسيق النقابية بحضور النائب علي بزي
وجرى عرض موضوع سلسلة الرتب والرواتب .
وأكد بو صعب بعد اللقاء« :العمل بأقصى جهدنا على
تحريك سلسلة الرتب وال��روات��ب وإعطاء أصحاب الحق
حقوقهم» ،الفتا ً إلى «أن الرئيس بري طلب من القيمين في
مجلس النواب دعوة اللجان المشتركة الثالثاء المقبل إلى
جلسة ببند واحد وهو سلسلة الرتب والرواتب».
وأشار بو صعب إلى «أن الرئيس بري كلّفه بالتواصل
مع الرئيس فؤاد السنيورة بحضور وزير المال علي حسن
خليل والنائب جورج عدوان ،وهذا األمر سيتم في أسرع وقت
تحضيرا ًلجلسة الثالثاء».
وبعد سؤاله عن إمكان أن تكون السلسلة على جدول
أعمال الجلسة العامة المقبلة؟ أجاب بوصعب« :إذا استطعنا
أن نتوصل إلى نتيجة في اللجان المشتركة ،وعد الرئيس أنه
في أول جلسة عامة سيطرح سلسة الرتب والرواتب».
وق��ال المتحدث باسم هيئة التنسيق النقابية محمود
أيوب« :توصلنا إلى دعوة اللجان المشتركة لالجتماع من
أجل درس مشروع السلسلة من حيث انتهى النقاش سابقا ً
الثالثاء المقبل .وعندما يدعو الرئيس بري لدرس السلسلة
في اللجان المشتركة فإننا نأمل بأن تق ّر هذه السلسلة في
أول جلسة تشريعية ،وأننا نزف هذا الخبر إلى كل زمالئنا
وإلى كل موظفي القطاع العام بأننا إن شاء الله ننتهي من
هذا الموضوع خالل شهر آذار».
على صعيد آخر ،أبرق رئيس مجلس النواب إلى آية الله
محمد يزدي مهنئا ً بانتخابه رئيسا ً لمجلس خبراء القادة في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

تكريم الهيئة التعليمية لمعهد «المنار»

ال�ساحلي :بالوحدة ن�ستطيع
حماية البلد وانتخاب رئي�س

ازدواجية «الم�ستقبل» في النظرة �إلى �إيران
} هتاف دهام
ال جديد تحت الشمس يحمله شهر آذار وال معطيات جديدة
على الصعيد الرئاسي .فمعركة رئاسة الجمهورية وكما بات
معلوما ً تتأثر بالتطورات االقليمية والدولية أكثر مما تتأثر
ب��ال��ح��وارات الداخلية التي استؤنفت بين تيار المستقبل
وحزب الله ،وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
لم تشهد جلسة انتخاب الرئيس أم��س أي تغيير يذكر،
سوى أنها أرجئت الى يوم الخميس في الثاني من نيسان
المقبل ،ب���دالً م��ن االرب��ع��اء ال���ذي ي��ص��ادف األول منه يوم
الكذب ،لكي ال يتح ّول انتخاب الرئيس الى كذبة ،بعدما تع ّود
اللبنانيون على الفراغ.
اإلخ��ف��اق العشرون ف��ي تأمين النصاب ال��ذي ال يتعدّى
 55نائبا ً في ك ّل جلسة ،لن يكون األخير .الجلسة الحادية
وال��ع��ش��رون ل��ن تضع ح��دا ً ل��ف��راغ بعبدا ،بانتظار أن تعود
رئ��اس��ة الجمهورية أول��وي��ة عند ال���دول االقليمية والدولية
المنهمكة في قضايا أخرى.
وإلى حين أن تدق ساعة ساحة النجمة ،ومطرقة الرئيس
نبيه بري ايذانا ً بانتخاب الرئيس ،فإنّ مصادر مطلعة في 14
آذار تشير لـ«البناء» الى «أنّ ك ّل المعطيات الخارجية تؤكد
أن االنتخابات الرئاسية ليست قريبة على رغم ك ّل ما ُيشاع
من بشائر شهر آذار ،وأنه علينا انتظار االتفاق اإليراني -
األميركي ،ليبنى على الشيء مقتضاه ،بغض النظر عن أنّ
الرهان قد ال يكون مضموناً».
لكن المصادر نفسها لفتت إلى أنّ رئيس الجمهورية في
حال كان ثمرة التفاهم النووي اإليراني  -األميركي ،فإنه
سيصل وفق تسوية تقوم على التمديد لقائد الجيش العماد
المس
ج��ان قهوجي ال��ذي يتقاعد في أيلول المقبل ،وع��دم
ّ
بالمدير ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م ووزير
الداخلية نهاد المشنوق ،انطالقا ً من أنّ الدول الغربية تولي

اهتماما ً كبيرا ً بـ«الثالثة».
وعلى عكس ما يقال عن توافق إقليمي النتخاب رئيس،
تؤكد مصادر نيابية في  14آذار لـ«البناء» أن ال رغبة سياسية
غربية وال تأييد شعبيا ً أوروبيا ً وأميركيا ً وال قدرة مالية على
االنغماس أكثر في قضايا الشرق األوسط».
وتشير المصادر إل��ى تعيين البيت األبيض روب مالي
المدير األقدم لمكتب إيران والعراق وسورية ودول الخليج
في مجلس األمن القومي مساعدا ً خاصا ً للرئيس األميركي
باراك أوباما ،ومنسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج بدالً من سلفه فيليب غوردن،
انطالقا ً من ان الملفات في المنطقة باتت مترابطة مع ملفات
ايران والعراق والخليج.
بدأت قوى  14آذار تشعر بالقلق من التقارب االيراني –
األميركي ،وتعتبر مصادرها أنّ الفراغ في المنطقة نتيجة
الصراعات بين الدول العربية والخليج وانسحاب الغرب من
مسؤولياته في الشرق األوسط واكتفائه بمعالجة تداعيات
اإلره���اب ،ب��دالً من االهتمام باالستقرار واألم��ن ،جعل من
إيران العبا ً إقليميا ً أساسياً».
ولفتت المصادر إل��ى حالة ال��رك��ود عند ال��دول العربية،
وش��دّدت على «أنّ اي��ران نجحت في توسيع نفوذها تحت
سقف محاربة اإلرهاب ،وتسأل أين الدول العربية؟ ولماذا
ال تأخذ دورا ً رائدا ً لمحاربة االرهابيين»؟
قراءة هذه المصادر لسياسة الجمهورية االسالمية ،تؤكد
التباين بين أجنحة  14آذار في اتجاه إيران أقله في الشكل،
وه��ذا ما ب��رز في ساحة النجمة أم��س مع تجنّب ن��واب كتلة
المستقبل عاطف مجدالني ،سيرج طورسركسيان وباسم
ال��ش��اب ،اعتالء المنبر ال��ى جانب النائب أحمد فتفت الذي
خصص مؤتمره للهجوم على الجمهورية االسالمية منتقدا ً
ّ
كالم السيد علي يونسي مستشار الرئيس االيراني حسن
روحاني «بأن إي��ران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت

نقوال يطالب �سالم بالحداد
والإقفال يوم  24ني�سان
طالب عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل نقوال رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم بإعالن يوم  24نيسان  2015ولمناسبة مرور مئة عام على ذكرى
المجازر في حق الشعب األرمني يوم اقفال وحداد عام .ولفت إلى «أن مجلس
النواب أصدر سنة  1997قرارا ً اعترف باإلبادة الجماعية األرمنية ليصبح بذلك
أول بلد عربي يعترف رسميا ً بمذابح األرمن ،وأعرب عن تضامنه الكامل مع
مطالب مواطنيه األرمن .عالوة على ذلك ،فإن مجلس النواب يؤمن بأن االعتراف
الدولي بهذه اإلبادة الجماعية هي ضروريّة للوقاية من الجرائم المماثلة التي
قد تحدث في المستقبل».
وأشار نقوال إلى أنه «ما أشبه اليوم باألمس ،فالتاريخ يك ّرر نفسه ،ويُذبح
ويهجرون من أرضهم وبيوتهم،
أحرار هذا الشرق من جميع طوائفه وأعراقه،
ّ
تنفيذا ً لفك ٍر إلغائي يرى في اآلخر عدوا ً توجب إزالته والقضاء عليه ،تماما ً كما
حدث منذ حوالي مئة عام عندما كان الفكر العثماني يرى في من يخالفه المعتقد
الديني عدوا ً تجب إبادته».
ودعا الدول الكبرى التي تدعي الحرص على الديمقراطية وحقوق االنسان أن
تدين المجازر والجرائم المرتكبة في حق اإلنسان قديمها وحديثها وخصوصا ً
تلك الجرائم التي حصلت بحق الشعب االرمني المسالم واالعزل .وطالب أحرار
العالم بممارسة الضغوط على تركيا ،النه كلما ازدادت حمالت االدانة ازدادت
ضغوط ال��دول األوروبية على الدولة التي خلفت االمبراطورية العثمانية
والساعية للدخول إلى المجموعة األوروبية لالعتراف باالبادة الجماعية
لالرمن ،واالع��ت��ذار من الشعب االرمني والشعوب العربية ،والتصالح مع
ماضيها لضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر في المستقبل».

افرام :خ�سارتنا ل�سورية �ستكون
�ضربة قا�صمة للح�ضور الم�شرقي
زار وفد من المنظمة اآلشورية الديموقراطية – متاكستا  -ضم النائب السابق
في مجلس الشعب السوري بشير سعدي وسمير صبّاغ مقر الرابطة السريانية
في الجديدة ،والتقى رئيسها حبيب اف��رام وعضوي القيادة سهام الزوقي
وجبران كلي ،وجرى عرض مع ّمق ألحوال اآلشوريين في الجزيرة ،من تهجير
القرى اآلشورية في الخابور ،الى أوضاع الحسكة والقامشلي ،الى غياب مطران
الجزيرة متى روهم المستمر.
وقال افرام «ان مسيحيي سورية يدفعون ربما أكثر من غيرهم ،ثمن سقوط
الدولة واألنظمة والحدود والجيوش ،ألن خيارهم الوحيد هو دولة مدنية فيها
مواطنة ومساواة ،لكن مع األسف فهم مستهدفون من دون أن يكونوا طرفا ً في
أي نزاع على سلطة ،وال في أي محور إقليمي أو دولي ،فمن َك َسب الى صيدنايا
الى معلوال ،الى قرى الخابور نرى مؤامرة دنيئة القتالعهم وتهجيرهم والغاء
هويتهم».
ودعا مسيحيي سورية الى التوحد ،على تنوع التوجهات ،لتأمين حضور
سياسي أفعل ،بالتكافل والتضامن مع الكنائس ،الفتا ً إلى «أن خسارتنا لسورية
ستكون ضربة قاصمة للحضور المسيحي المشرقي .وعلى رغم كل الصعاب ال
يمكن ان ينتصر جواز السفر على الهوية».

الساحلي يتسلّم الدرع
اعتبرعضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نوار الساحلي «أن التاريخ
يؤكد أن دي��دن الكيان الصهيوني
هو التدمير والعمل على إثارة الفتن
والنعرات في المحيط والمنطقة»،
م��ؤك��دا ً «وج��وب أن تكون األولوية
ال��ي��وم ل��دى الجميع ه��ي مواجهة
إسرائيل وأدواتها».
ك��ل�ام ال���س���اح���ل���ي ج����اء خ�ل�ال
االحتفال ال��ذي أقامه معهد المنار
الجامعي في مدينة النبطية تكريما ً
لهيئته التعليمية ،في قصر الملوك

 النبطية ،في حضور الرئيس االوللمحاكم النبطية القاضي برنارد
ش��وي��ري وش��خ��ص��ي��ات وفاعليات
مدريري مدارس ومعلمين ورؤساء
بلديات ومخاتير .وقال« :إن الهدوء
وال��ح��وار واالل��ت��ف��اف ح��ول الجيش
والمقاومة الباسلة تؤدي إلى جمع
ق��وان��ا ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذا
العدو المشترك الذي هو عدو لبنان
كل لبنان ويجب حماية هذا الوطن
من األخ��ط��ار المحدقة به وذل��ك من
خالل الوحدة والحوار والعودة الى

التماسك ال��داخ��ل ،هكذا نستطيع
أن نحمي هذا البلد وأن نذهب إلى
انتخاب رئيس جمهورية لبنانية
في لبنان وصنع لبنان إذا كان قرار
البعض يسمح لهم أن يأخذوه هنا
في لبنان».
كما تخللت االحتفال كلمات لكل
م��ن ال��ش��اع��ر م��وس��ى ف��ح��ص ،مدير
المعهد محمد عطوي ،هيثم شعيب
باسم االساتذة المكرمين.
وقدم عطوي في اختتام االحتفال
درع المعهد للنائب الساحلي.

قماطي خالل لقاء حواري في الربوة:
لتكوين قوا�سم م�شتركة لإطالق حوارات وطنية
عقد لقاء حواري في دارة كميل شمعون في الربوة،
ض��م ع���ددا ً م��ن الفاعليات االجتماعية والشخصيات
الناشطة في الحقل العام ،إضافة إلى وفد من حزب الله
ضم عضو المجلس السياسي محمود قماطي والدكتور
علي ضاهر.
وأشار بيان للعالقات اإلعالمية في حزب الله إلى «أن
المناسبة كانت فرصة للحديث عن التطورات السياسية
واألوضاع االجتماعية التي ته ّم اللبنانيين جميعاً».
وقدم قماطي مداخلة عرض فيها رؤية حزب الله لألزمة
السياسية التي يعيشها لبنان ،وكيفية مقاربته للمسائل
الخالفية على قاعدة العمل على حماية الوطن من األخطار
المحدقة به ،وتهيئة الظروف المالئمة لحوار وطني شامل
يهدف إلى البحث في السبل الكفيلة بمعالجة المسائل
الخالفية ،ووضع التصورات الممكنة لترسيخ الوحدة
الوطنية وتثبيت دعائم الدولة وحفظ الوطن من خالل
الحفاظ على جميع مكوناته».

وأشار إلى «أن أداء الحزب ينطلق من ثوابته الدينية
السمحة التي تفرض عليه التضحية في سبيل حفظ
االستقرار ومنع الفتنة بكل أشكالها ،إضافة إلى مواجهة
الظلم المتمثل بالعدوان الخارجي الصهيوني والتكفيري
من جهة ،ومحاوالت التهميش الداخلي ،سواء في مقاربة
استحقاق رئاسة الجمهورية أو من خالل فرض أجندات
خارجية ال تخدم مصالح اللبنانيين من جهة أخرى».
ولفت البيان إلى أنه «جرى نقاش بين الحاضرين تخلله
عرض آلراء متعددة تهدف إلى تكوين قواسم مشتركة يبنى
عليها إلطالق ح��وارات وطنية ،ليس فقط على مستوى
القيادات السياسية ،وإنما على مستوى المجتمع المدني
ككل ،لما تشكله من وسيلة لتقريب وجهات النظر بين
اللبنانيين وتمتين أواصر المحبة والتفاهم في ما بينهم».
وشدد الحاضرون على تقديرهم لهذه الخطوة اإليجابية
في تواصل حزب الله معهم ،آملين أن تستمر وتتوسع
لتشمل شرائح أخرى.
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الت�شاوري الطرابل�سي عند كرامي اليوم
انتقد منسق ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس عبد الناصر المصري ،في
بيان ،الحملة السياسية واإلعالمية المعترضة على اللقاء التشاوري الذي دعا
إليه الملتقى واتحاد جمعيات وفاعليات الشمال والذي سيعقد عند الخامسة
من عصر اليوم الخميس في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي وبرعاية الوزير
السابق فيصل كرامي.
وأعلن انه «منذ إعالن الملتقى واتحاد الجمعيات األهلية عن نيتهم عقد لقاء
تشاوري هادف لتعزيز األمن واالستقرار والعيش الواحد ،انطلقت األصوات
المعترضة على فكرة «المصالحة ،علما ً أن الملتقى والجمعيات األهلية لم
يدعوا إلى المصالحة ،بل إلى لقاء حواري هادف إلى تعزيز التواصل والتفاعل
بين أبناء المدينة بمختلف احيائها».
وقال« :لقد أوضحنا عبر وسائل اإلعالم أهداف اللقاء ،ولكننا نستغرب
استمرار الحملة بحجة إقصاء افرقاء وأحزاب ،علما ً أننا لم نقل أن المجتمعين
يمثلون كل المدينة وقواها السياسية .إن األصوات المعترضة تسرعت عندما
هاجمت مشروعا ً توحيديا ً هادفا ً إلى تعزيز الوحدة واالستقرار ،ولقد دأب
الملتقى االلتزام به خالل كل جوالت االقتتال العبثي التي شهدتها المدينة».
وأك��د المصري «استمرار اللقاء والتمسك بأهدافه ورف��ض اإلنجرار إلى
ما يفرق ويمزق الصفوف ،فنحن أبناء مدينة واحدة تحتاج الى أي دعوة
صادقة للتالقي والحوار ،وال مانع أن تدعو جميع األفرقاء إلى لقاءات مماثلة
في األحياء كافة ،فذلك يساهم في إعادة الحياة الطبيعية لمدينة طرابلس،
وسنكون في طليعة الحاضرين والمشجعين عند دعوتنا».

الخطيب دخلت لبنان بعد تدخل �إبراهيم
ع���ادت الطفلة الفلسطينية ال��س��وري��ة رح���اب ري���اض الخطيب (مواليد
 ،)2010/4/13إلى حضن والديها في لبنان بعد تدخل المدير العام لألمن العام
اللبناني اللواء عباس ابراهيم شخصياً .وقد بذلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق
اإلنسان (شاهد) جهدا ً خاصا ً في سبيل أن تلتحق الطفلة بعائلتها في لبنان.
وكانت الخطيب منعت من الدخول إلى لبنان بسبب قرار السلطات اللبنانية
إغالق الحدود أمام الالجئين الفلسطينيين من سورية وقد اضطرت الطفلة في
وقت سابق للذهاب إلى سورية للعالج بسبب ارتفاع تكلفة العالج في لبنان».
كان وفد من شاهد قد استقبل الطفلة الخطيب عند نقطة المصنع الحدودية
وسلمها لوالدها رياض الخطيب بعد االستحصال على تأشيرة دخول موقتة بعد
تدخل اللواء عباس ابراهيم شخصياً.

عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حالياً» ،في حين حاول النائب
مجدالني في حديثه باسم كتلة المستقبل تكرار اسم الكتلة
أكثر من م��رة وحصر كالمه بالفراغ الرئاسي» ،وإشارته
الى «أنّ تعطيل الديمقراطية التوافقية يهدّد النظام اللبناني
من أساسه ويهدّد النظام البرلماني الديمقراطي كما يهدّد
التوزيع الطائفي للرئاسات الثالث».
ما حصل في مجلس النواب يؤكد وج��ود موقفين داخل
الكتلة الزرقاء .موقف يعبّر عنه الرئيس سعد الحريري والذي
ينعكس داخل جلسات الحوار مع حزب الله ،واآلخ��ر يعبّر
عنه الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه المتشدّد ،وهذا يظهر في
بيانات كتلة المستقبل التي يترأسها الرئيس السنيورة والتي
تتباين في شكل كبير مع ما يدور داخل صالون عين التينة،
وما يمارسه السنيورة من مشاغبة على الخيار التفاوضي
الذي يسير به الرئيس الحريري ،والذي في الوقت نفسه ال
يزال عاجزا ً عن ضبط التصريحات النارية.
في حين أشارت مصادر داخل  14آذار لـ«البناء» إلى «أنّ
ما يجري ليس أكثر من توزيع أدوار ،فالرئيس الحريري كان
يظ ّن أنه قد يحمل حزب الله إلى تغيير قناعاته من ترشيح
ال��ع��م��اد ع���ون ،إض��اف�� ًة إل���ى ال��م��راه��ن��ة ع��ل��ى ال��وض��ع األمني
وتخفيف االحتقان ،اال أنه لمس في زيارته بيروت أنه أمام
ح�� ّل من اثنين :إم��ا يكون الجنرال ع��ون رئيسا ً أو أن��ه امام
مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع السلطة في لبنان».
وهنا أشارت مصادر في  8آذار إلى «أنّ الحريري ليس في
بأي من المشروعين ،وأنّ الحوار مع حزب الله
إمكانه السير ّ
وصل الى السقف المطلوب منه ،فق ّرر الحريري السير على
خطين :خط متابعة الحوار شكلياً ،وخط استكمال السياسة
العدائية تجاه حزب الله .فعاد إلى تحريك مفرزة التخريب
على الحوار وهذا ما ظهر في كالم وزير العدل اللواء اشرف
ريفي بوصفه حوار المستقبل  -حزب الله بـ«حبة بانادول»
مسكنة.

�شارك في اجتماع وزراء الداخلية العرب

الم�شنوق :لبنان بحاجة �إلى التفاهم العربي
للإحتماء من الحرائق المحيطة به
شارك وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في االجتماع الـ 32
لوزراء الداخلية العرب ،الذي عقد
في الجزائر ،وشدد في كلمته على
«حاجة لبنان ،البلد الصغير ،إلى
التفاهم العربي ،وذلك لالحتماء من
الحرائق المحيطة به».
واع��ت��ب��ر أن «م��ح��ارب��ة اإلره���اب
تكمن في ثالثية :األول��ى التماسك
الوطني ،والثانية االحتراف األمني،
والثالثة الشجاعة الفقهية».
وت��اب��ع« :ببساطة م��رة أخ��رى
وباختصار منذ سنة وحتى اآلن
ش��ه��دن��ا م��زي��دا ً م��ن اإلض��ط��راب��ات
واالن��ق��س��ام��ات ،ولكننا ل��م نشهد
م��زي��دا ً م��ن التنسيق ،وه��و أقصى
ما نستطيع أن نطلبه من بعضنا
بعضا ً ألن��ه الوحيد ال���ذي يحقق
للدول العربية ما نريده من أمن
واس��ت��ق��رار .وب��اخ��ت��ص��ار ،وللمرة
الثالثة ليس هناك من جواب على
ه��ذا التمدد اإلره��اب��ي ال��ذي يدعي
الدين لبوساً ،وليست له حدود إال
بالعودة واإلص���رار والتأكيد على
العروبة».
وك���ان ال��م��ش��ن��وق ال��ت��ق��ى وزي��ر
الداخلية في مملكة البحرين الفريق

المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب
الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة .وبحسب «الوكالة الوطنية
ل�لإع�لام» «ت��م��ح��ورت المحادثات
على ح��رص الحكومة اللبنانية
على العالقات بين البلدين وبين
الشعبين واعتبار ما تعرضت له
العالقات سحابة صيف عابرة ال
تؤثر على الوسائد التاريخية بين
اللبنانيين والبحرينيين».
ك��م��ا ع��ق��د ال���وزي���ر ال��م��ش��ن��وق
محادثات مع وزير الداخلية األردني

الفريق أول حسين هزاع المجالي
واستكمل وزير الداخلية والبلديات
ما كان قد بدأه خالل زيارته األردن
الشهر الماضي بالتشاور في شأن
التعاون األمني بين األردن ولبنان.
وأكد الوزير األردني حرص الملك
عبدالله الثاني على استقرار لبنان.
وأبلغ الوزير اللبناني بالتعليمات
الملكية القاضية بفتح كل األبواب
للتدريبات العسكرية على مختلف
أنواعها.

حذر من ت�شكيل محور �إقليمي �ضد �إيران

«تجمع العلماء» :ال�صراع في المنطقة
بين محور المقاومة و�آخر مرتبط ب�أميركا
أكدت الهيئة العامة في تجمع
العلماء المسلمين ف��ي بيان إثر
إجتماعها الشهري أمس« ،ضرورة
العمل على درء كل أشكال الفتنة
وب���خ���اص���ة ال��ف��ت��ن��ة ال��م��ذه��ب��ي��ة
بين السنة وال��ش��ي��ع��ة» ،مباركة
«الخطوات التي تقوم بها الهيئة
اإلدارية لعقد مؤتمر علمائي موسع
ت��دع��و ل��ه المرجعيات الروحية
اإلسالمية الرسمية ويحضره أكبر
عدد ممكن من العلماء إلصدار موقف
موحد م��ن الجماعات التكفيرية
واالتفاق على ميثاق شرف إسالمي
يلتزم به كل العاملين لإلسالم في
الساحة اللبنانية».
وح��ذر المجتمعون م��ن «سعي
إح��دى ال���دول الخليجية لتشكيل
محور إقليمي تحت عنوان مواجهة
الخطر اإليراني موحية أنه محور
سني في مواجهة محور شيعي».
وأكدوا أن «الصراع الدائر في المنطقة
اليوم هو صراع سياسي بين محور
مقاومة لكل أنواع االحتالالت ومحور
مرتبط بالواليات المتحدة األميركية
وس��اع لتكريس احتالل الصهاينة
ألراض��ي��ن��ا المقدسة ف��ي فلسطين
وجوارها».

الهيئة العامة لتجمع العلماء
وإذ رف��ض��وا «رف���ض���ا ً ق��اط��ع��ا ً
ودان����وا ال��ت��دخ��ل ال��س��اف��ر لسفير
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة
ف��ي ال��ش��أن اللبناني ال��داخ��ل��ي»،
دع��وا وزارة الخارجية اللبنانية
«لدعوته وتأنيبه وأخذ تعهد منه
بعدم التدخل الحقا ً في الشؤون
اللبنانية» ،مؤكدين أن «المقاومة
هي شرف وعزة لبنان ،وكلما كان
حانقا ً منها كلما تأكدنا أنها على
حق».

وشدد المجتمعون على دعمهم
«المطلق للجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ف��ي ال��م��ف��اوض��ات التي
تجريها م��ع ال��والي��ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ب��خ��ص��وص مسألة
االس���ت���خ���دام ال��س��ل��م��ي ل��ل��ط��اق��ة
ال��ن��ووي��ة» ،م��ؤك��دي��ن «ض���رورة
التمسك بهذا الحق وعدم التنازل
ع��ن��ه» .ورح��ب��وا ب��ـ«االن��ت��ص��ارات
ال��ت��ي يحققها الجيش العراقي
البطل على الجماعات التكفيرية».

قوات االحتالل توا�صل مناوراتها في المزارع
واصل جيش االحتالل «اإلسرائيلي» لليوم الثالث على
التوالي ،تنفيذ مناورات واسعة في مزارع شبعا المحتلة،
واستعملت فيها المدفعية الثقيلة والدبابات وسالح الجو.
وت��ردد دوي القذائف المدفعية حتى القرى الحدودية
المحاذية لمزارع شبعا المحتلة.
وبالتزامن شهدت أج��واء القطاعين الغربي واألوس��ط
وصوال ً إلى قرى وبلدات قضاء صور ،تحليقا ً مكثفا ً للطائرات
الحربية «اإلسرائيلية» على علو متوسط.
على صعيد آخر ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه

أن بتاريخ  2015/3/12ما بين الساعة  12:00والساعة
 ،20:00ستقوم وحدة من الجيش في محيط مناطق :مزرعة
حنوش  -ح��ام��ات ،قرطبا ،ح��دث الجبة ،ب��إج��راء تمارين
تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
«وبتاريخ  2015/3/13اعتبارا ً من الساعة  9:00ولغاية
الساعة  ،16:00ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية
حنوش  -حامات ،بإجراء مناورة قتالية تتخللها رمايات
بالذخيرة الحية بواسطة األسلحة المتوسطة والثقيلة».

