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وفود زارت «القومي» والطا�شناق و«اال�شتراكي» وال�صفدي

والح�ص
«الوفاء للمقاومة» تلتقي لحود
ّ

حردان :حراك تكتل التغيير والإ�صالح ينطوي على تح ّمل للم�س�ؤولية الوطنية
«الوطني الحر» :اقتراحاتنا ترمي �إلى ك�سر حال المراوحة التي يعي�شها البلد والمواطن

رعد :ما ح�صل في القلمون يحفظ �أمن لبنان

أك���د رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان أنّ المبادرة التي أطلقها
رئ��ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع���ون وال��ج��ول��ة
التي يقوم بها التكتل على الكتل
النيابية ،تنطويان على تح ّمل
للمسؤولية ال��وط��ن��ي��ة ،ف��ي حين
«أنّ اآلخرين يته ّربون من تح ّمل
المسؤوليات في موضوع إخراج
لبنان من األزمة».
وك��ان النائب ح���ردان استقبل
في مركز «القومي» وف��دا ً من تكتل
التغيير واإلص�ل�اح ض � ّم ال��ن��واب:
ناجي غاريوس ،نبيل نقوال ،عباس
هاشم ووليد خوري ،وحضر اللقاء
إلى جانب حردان رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،رئ��ي��س المكتب السياسي
الوزير السابق علي قانصو ،عضو
الكتلة ال��ق��وم��ي��ة ال��ن��ائ��ب م���روان
ف���ارس ،م��دي��ر ال��دائ��رة اإلعالمية
العميد معن حمية ،وعضو المجلس
األعلى قاسم صالح .وقد أطلع وفد
التكتل ح��ردان وقيادة «القومي»
على مضمون مبادرته التي أطلقها
العماد عون.
وج��رى خ�لال اللقاء نقاش بين
الجانبين ش���دّد على أهمية ك ّل
طرح يساهم في خلق بيئة للحوار
وال��ن��ق��اش ب��ي��ن مختلف ال��ق��وى
السياسية ل��ل��خ��روج م��ن األزم���ة
الداخلية ال��ت��ي تعصف بلبنان،
وإنجاز االستحقاقات الدستورية
لتحصين الوضع العام في لبنان.

حردان

بعد اللقاء تحدّث النائب حردان
إل��ى الصحافيين ،فقال« :ش ّرفنا
اإلخ��وة والزمالء في تكتل التغيير
واإلص�لاح بزيارتهم ،ونقلوا إلينا
م��ب��ادرة ومقترحات التكتل التي
تتض ّمن نقاطا ً معلنة ومعروفة،
وق���د ت��ب��ادل��ن��ا اآلراء ح��ول��ه��ا ،من
الموقع الواحد والمنصة الواحدة
وال��خ��ي��ارات السياسية ال��واح��دة
وال��ق��ل��ق المشترك على مستقبل
لبنان ،آخذين في االعتبار النقاط
المطروحة ،وم��ا يمكن أن يُترجم
منها في هذه األوق��ات ،وما يحتاج
إل���ى ت��ط��وي��ر وتنضيج م��ن خ�لال
�ب في
ال��ن��ق��اش وال��ح��وار بما ي��ص� ّ

حردان مستقبالً وفد «التغيير واإلصالح» بحضور أعضاء قيادة «القومي»
مصلحة لبنان واللبنانيين».
وأض������اف« :ن���ق���اط ال��م��ب��ادرة
سيدور حولها الكثير من النقاش
وال��ت��ف��س��ي��رات ،لتحقيق الغاية
منها ،ولذلك نحن نؤكد أنّ المبادرة
وال��ج��ول��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا تكتل
التغيير واإلص��ل�اح ع��ل��ى الكتل
النيابية ،تنطويان على تح ّمل
يسجل
للمسؤولية الوطنية ،وهذا
َّ
للتكتل ،وأنّ هناك كتالً وقوى تفتش
ع��ن حلول سياسية للخروج من
األزمة التي تعصف بلبنان وتزيد
من حالة التفكك والعجز».
وت����اب����ع« :ن���ح���ن سنستكمل
النقاش ،وربما ننتقل إل��ى نقاط
أخ��رى للنقاش ،وس��وف يترك هذا
األمر للمستقبل».
وختم ح���ردان« :ن��ج �دّد الشكر
للزمالء في التكتل ،ونعتبر هذه
ال���زي���ارة خ��ط��وة ل��ت��ول��ي��د ح���راك
س��ي��اس��ي ،ف��ي ح��ي��ن أنّ اآلخ��ري��ن
يته ّربون من تح ّمل المسؤوليات في
موضوع إخ��راج لبنان من األزمة،
لكننا نأمل أن نصل ،ف��ي مرحلة
قريبة ج��داً ،إلى إخ��راج لبنان من
هذا الوضع ومن هذه األزمة».

نقوال

وت��ح��دث النائب ن��ق��وال ق��ائ�لاً»:
نشكر زميلنا (ال��رئ��ي��س ح��ردان)

ال���ذي استقبلنا ف��ي بيته ،ال��ذي
نعتبره بيتا ً لك ّل اللبنانيين ،وهم
(ال���ح���زب ال��ق��وم��ي) ل��ه��م ت��اري��خ
معروف بالوطنية».
وأض��اف« :بعد المراوحة التي
نعيشها في هذا البلد ،وخصوصا ً
في الشأن السياسي ،ونظرا ً إلى
ك ّل النيران من حولنا ،رأى العماد
ميشال عون ،أنه ال ب ّد من تحريك
الوضع من خالل طروحاتنا .جئنا
إل���ى زميلنا وإل���ى ال��ح��زب حتى
نتداول معه في هذه األفكار ،لتكون
لدينا رؤية مشتركة ،مع أصحاب
التاريخ في الوطنية .ونحن وإياهم
متفقون».
وق��ال« :اقتراحاتنا ج��اءت من
منطلق وطني من أج��ل كسر حال
ال��م��راوح��ة ال��ت��ي يعيشها البلد
والمواطن هذه األيام».
وخ��ت��م ن��ق��وال متوجها ً بالشكر
على االستقبال ،آمالً أن تكون هناك
لقاءات مقبلة ،ومعربا ً عن اعتقاده
باتفاق الجانبين على ك ّل ما طرح.

انتخاب رئيس للجمهورية التي قد
طي النسيان».
تصبح في ّ
وش��دّد الصفدي على «ض��رورة
انتخاب رئيس حتى لو تطلّب ذلك
انتخاب مجلس نيابي جديد يتو ّلى
بدوره انتخاب رئيس للجمهورية»،
مؤكدا ً أنه «يلتقي مع العماد عون
ع��ل��ى م��ب��دأ أس��اس��ي ي��رت��ك��ز على
الشراكة الوطنية المتوازنة حتى
ال يشعر أيّ فريق بالتهميش» ،الفتا ً
إلى «الحاجة إلى إجراء إصالحات
دستورية وسياسية واقتصادية
ألنّ من دونها يبقى لبنان مهدّداً»،
لكنه اعتبر أنّ «الوقت قد ال يكون
مؤاتيا ً اليوم وأن ال إصالح من دون
إجماع وطني وفي ظروف هادئة».
واعتبر كنعان ،من جهته ،أنّ
«الحوار ال��ذي نجريه يولد أفكارا ً
جديدة تؤدي إلى الهدف المنشود»،
موضحا ً أنّ العماد ع��ون «انطلق
من وج��ود مخاطر محدقة بلبنان
وبالتالي ال ب ّد من تحصين الوضع
الداخلي والعودة إلى الشعب».

الصفدي

جنبالط

وكان وفد من التكتل ض ّم النواب
اب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان ،وحكمت دي��ب،
وسيمون أبي رميا ،التقى النائب
محمد الصفدي الذي اعتبر أنّ أه ّم
ما في المبادرة هو تحريك مسألة

عزى «القومي» بوفاة ياغي وح ّيا المقاومة في عيدها

لقاء الأحزاب يطالب الحكومة بتكليف الجي�ش
تحرير عر�سال وجرودها من الإرهابيين
أك����د ل���ق���اء األح�������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
أنّ تحرير ع��رس��ال وج��روده��ا من
ال��ج��م��اع��ات اإلره���اب���ي���ة ي��ج��ب أن
يكون في الدرجة األول��ى مسؤولية
الحكومة ،التي طالبها باتخاذ قرار
رس��م��ي واض����ح بتكليف الجيش
ال��وط��ن��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ه��ذه المهمة
والتنسيق مع المقاومة لمنع دخول
المسلحين الفارين من الجرود إلى
والتحصن فيها وأخ��ذه��ا
ع��رس��ال
ّ
رهينة».
وحيا اللقاء ،إث��ر اجتماعه أمس
في مق ّر «جبهة العمل اإلسالمي في
لبنان» ،بعد الوقوف دقيقة صمت
على روح عميد الداخلية في الحزب
السوري القومي االجتماعي صبحي
ياغي ،وفي»أجواء االحتفاالت بعيد
المقاومة والتحرير ال��ذي أنجز فيه
المقاومون وجماهير شعبنا عملية
تحرير معظم األراض��ي المحتلة في
الجنوب والبقاع الغربي من رجس
االح��ت�لال الصهيوني وعمالئه من
دون أي شرط وال ثمن مقابل ،رجال
المقاومة البواسل الذين يصنعون
ه���ذه األي�����ام إل���ى ج��ان��ب الجيش
ال���س���وري ،ن��ص��را ً ج��دي��دا ً بتحرير
جبال القلمون اللبنانية ـ السورية
من احتالل اإلرهابيين التكفيريين»،
مؤكدا ً «أنّ هذه المعركة لتحرير أرض
لبنانية محتلة هي واجب وطني تقوم
ب��ه المقاومة ،بالنيابة ع��ن جميع
اللبنانيين».
وأش���ار ال��ل��ق��اء إل��ى أنّ «تحرير
عرسال وجرودها يجب أن يكون ،في
الدرجة األول��ى ،مسؤولية الحكومة
المطالبة بتسخير ك ّل طاقاتها إلنجاز
هذه المهمة الوطنية وإزال��ة الخطر
اإلرهابي الجاثم على أرض لبنان،
ويهدّد استمراره جميع اللبنانيين».
وطالب الحكومة بـ«جعل هذه المه ّمة
أولوية أساسية والعمل على اتخاذ
قرار رسمي واضح بتكليف الجيش
الوطني اللبناني مهمة تحرير عرسال
وج��روده��ا والتنسيق مع المقاومة
لمنع دخول المسلحين الفارين من
والتحصن فيها
الجرود إلى عرسال
ّ
وأخذها رهينة ،وبالتالي الحيلولة
دون أن يحصل لعرسال ما حصل
سابقا ً لمخيم نهر البارد».
وحذر اللقاء من «النتائج السلبية
المترتبة على التردّد في اتخاذ مثل
هذا القرار الوطني» ،محمالً «فريق
 14آذار وفي المقدمة تيار المستقبل
ورئيسه سعد الحريري مسؤولية
المماطلة وال��ت��س��وي��ف ف��ي عرقلة

لقاء األحزب مجتمعا في مقر جبهة العمل اإلسالمي
صدور مثل هذا القرار عن الحكومة،
وبالتالي مواصلة توفير الغطاء
السياسي لإلرهابيين التكفيريين من
داعش والنصرة واإلمعان في سياسة
إنكار خطرهم وتهديدهم لبلدة عرسال
والمناطق اللبنانية المحيطة بها،
وذلك تنفيذا ً لقرار أسياده في الرياض
الذين يقفون وراء مواصلة دعم قوى
اإلرهاب التكفيري في سورية ولبنان
والعراق واليمن ،سعيا ً وراء تحقيق
مشروعهم الوهابي التكفيري الذي
يصب في خدمة المشروع األميركي
ّ
الصهيوني إلخضاع العرب وتكريس
الهيمنة االستعمارية على ثرواتهم
وتصفية قضية فلسطين».
وث ّمن اللقاء «المبادرة الجدية التي
طرحها العماد ميشال عون للخروج
من األزم��ة « ،داعيا ً جميع األط��راف
السياسية إلى «التمعن في المبادرة
ودراس��ت��ه��ا بجدية وع���دم إضاعة
الفرصة التي توفرها للخروج من
الحلقة المفرغة والحيلولة دون انزالق
البالد إلى مستنقع الفراغ القاتل الذي
يقود إلى تحلّل المؤسسات وانفالت
الوضع عن سيطرة الجميع».
ورأى أنّ «ف��ي األزم���ات الكبرى
كالتي يشهدها لبنان يجب اجتراح
الحلول وع��دم االحتماء بالدستور،
ف��ال��دس��ت��ور وج���د م��ن أج���ل لبنان،
وبالتالي فعندما يتطلب األمر تعديالً
دستوريا ً إلنقاذ لبنان واللبنانيين
يصبح القيام به واجباً».
وح � ّذر من «خطورة إق��دام تنظيم
داع��ش اإلره��اب��ي على تدمير اآلث��ار
التاريخية لمدينة تدمر خاصة» ،الفتا ً
إلى أنّ «هذا التنظيم ال يقيم أي اعتبار
لحضارة الشعوب وهو كان قد أقدم
على تدمير حضارة العراق ألنه معاد
لك ّل القيم اإلنسانية والحضارية».

لقاء صيدا

كما عقد لقاء األحزاب اللبنانية في
صيدا اجتماعه الدوري في مق ّر قيادة
التنظيم الشعبي الناصري برئاسة
النائب السابق أسامة سعد ،وصدر
عن اللقاء بيان توجه في مستهله «في
عيد المقاومة والتحرير في  25أيار
 2015بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين،
وبالتحية إلى أرواح جميع الشهداء»،
وحيا «أبطال المقاومة».
وندّد اللقاء بـ«المشروع األميركي
في منطقتنا والذي يهدف إلى تفتيتها
وتقسيمها إل���ى دوي��ل�ات مذهبية
وطائفية ،تمهيدا ً لتوفير الحماية
الكاملة للكيان الصهيوني».
ون �دّد أيضا ً بـ«استمرار العدوان
على الشعب اليمني» ،داعيا ً اليمنيين
«ب��ك� ّل أطيافهم إل��ى ال��ب��دء بالحوار
السياسي الذي يقود األمن واالستقرار
لليمن».
وأكد «أهمية اإلنجاز الذي حققته
المقاومة ف��ي القلمون ض�� ّد القوى
اإلرهابيةوالتكفيرية»،داعيا ًاللبنانيين
إل��ى «ال��م��زي��د م��ن اليقظة والتالحم
لمجابهة المخططات المشبوهة التي
تهدف إلى تدمير الوطن».
وتابعاللقاءالخطواتالتيقامتبها
القوة األمنية المشتركة عند مدخل حي
الطوارئ ،ورأى أنّ «المطلوب استكمال
باقي الخطوات المتفق عليها مع القوى
واألح��زاب في صيدا» ،وأك��د «موقعه
الثابت بالوقوف خلف الجيش الوطني
داعما ً له في معركته التي يخوضها
ض ّد اإلرهابيين والتكفيريين».
وت��وج��ه اللقاء م��ن ق��ي��ادة الحزب
السوري القومي االجتماعي وآل ياغي
بأح ّر التعازي بوفاة العميد صبحي
ياغي.

وإل��ى كليمنصو ،توجه وفد من
التكتل ض�� ّم ال��ن��واب :آالن ع��ون،
سيمون أب��ي رم��ي��ا ،وليد خ��وري،
ون��اج��ي غ��اري��وس ،ح��ي��ث التقى
تيمور وليد جنبالط ،في حضور

الوزيرين أك��رم شهيب ووائ��ل أبو
فاعور والنائبين هنري حلو وعالء
الدين ت��رو ،أمين السر العام في
الحزب التقدمي االشتراكي ظافر
ن��اص��ر وم���ف���وض اإلع��ل��ام رام���ي
الريس.
وبعد اللقاء ق��ال ع��ون« :جرى
التصارح في أم��ور عدة لها عالقة
ب��ال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي ،فهم لهم
مرشحهم ونحن عبّرنا عن رأينا
في الموضوع» .وأضاف« :حاولنا
مناقشة كيفية التسليم بفكرة
االستحقاق الرئاسي بأنه وطني
ولكنه مسيحي أيضاً ،لكننا لم نصل
إلى اتفاق كامل .كما بحثنا موضوع
التعيينات األمنية ،ولم نتفق على
ك ّل شيء لكنّ الحوار قطع شوطا ً
في تحسين العالقة».
وش����دّد ع���ون ع��ل��ى أنّ «ه��ن��اك
تواصالً وتنسيقاً ،وتحريكا ً لبعض
األفكار ونحتاج إلى جهد إضافي
للتسليم بأفكار جديدة للخروج
من الجمود» ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك
تنسيقا ً على المستوى الحكومي في
موضوع التعيينات األمنية ولمسنا
مرونة عند الحزب االشتراكي ،أما
الموضوع الرئاسي فلم يُح ّل».
أم��ا شهيب ،فاعتبر أنّ
«المس
ّ
بالدستور خطير حالياً» ،مؤكدا ً
«التمسك باتفاق الطائف» .ورأى
ّ
أنّ «المشكلة ليست في الدستور بل
في تطبيقه ومالمسة الدستور في
رأينا تحتاج مرحلة أخرى».
وف���ي م��وض��وع ال��رئ��اس��ة ،ق��ال
شهيب« :حاليا ً لدينا ً مرشحنا وإن
ت� ّم التوافق في مرحلة معينة قد
ندعم مرشحا ً آخر».

الطاشناق

وال��ت��ق��ى وف���د م��ن التكتل ض� ّم
ال���ن���واب إدغ����ار م��ع��ل��وف،ع��ب��اس
هاشم ،ونبيل نقوال ،األمين العام
لحزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان ووزير الطاقة والمياه
آرت���ور نظريان ف��ي مركز الحزب
في برج حمود .وشدّد المجتمعون
على أهمية المبادرة التي أطلقها
عون «في هذا الوقت بالذات حيث
ال��م��راوح��ة ه��ي س��ي��دة ال��م��وق��ف».
واعتبروا أن «ال ب ّد من فتح ثغرة في
جدار األزمة وأخذ المبادرة بجدية
وال��ج��واب عليها ف��ي شكل علمي
وتقني».

لحود
وفد كتلة الوفاء للمقاومة عند ّ
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب محمد رع��د «أنّ م��ا حصل
في القلمون إنجاز للبنان ليحفظ
أم��ن��ه واس��ت��ق��راره وي��ض��ع مناطقه
في أعلى مستوى من األم��ان التام
بعد التخلص من ك ّل االرهابيين في
جرود عرسال» ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا
األمر متروك لقرار الحكومة اللبنانية
المطلوب منها أن تتحمل المسؤولية
وتتحرك بحكمة».
ك�لام رع��د ج��اء بعد زيارته على
رأس وف��د من الكتلة ض� ّم النائبين
نوار الساحلي وعلي ع ّمار والنائب
السابق أمين ش��ري ،الرئيس إميل
ل��ح��ود ف��ي دارت���ه ف��ي ال��ي��رزة ،في
حضور نجله النائب السابق إميل
لحود ،لمناسبة ذكرى التحرير.
وق��ال رع��د بعد اللقاء« :تبادلنا
التهاني مع الرئيس لحود في عيد
ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر ال���ذي نحن
على مقربة أي��ام منه ،وه��ذا العيد
ال��ذي حصل فيه أه��م إنجاز وطني
للبنان ال��ذي تحقق في عهده ،معه
ن��خ��رج م��ن زواري����ب ال��ت��ردي على
مستوى الجمهورية القائمة إلى أفق
االستراتيجية البعيدة المدى ،ونفكر

في مستقبل هذا الوطن الذي ال نرى
سبيالً له إال ً عبر التشاور الوطني
والمراجعة النقدية الجادة توصالً
إل���ى وف���اق وط��ن��ي ي��ؤس��س ل��دول��ة
حازمة وقوية وقادرة على مواجهة
التحديات واألعاصير».
وردا ً على سؤال ،أشار رعد «إلى
أنّ م��ا ح��ص��ل ف��ي ال��ق��ل��م��ون إن��ج��از
للبنان ليحفظ أم��ن��ه واس��ت��ق��راره
ويضع مناطقه في أعلى مستوى من
األم��ان التام ،بعد التخلص من ك ّل
اإلرهابيين في جرود عرسال ،وهذا
األمر متروك لقرار الحكومة اللبنانية
المطلوب منها أن تتحمل المسؤولية
وتتحرك بحكمة».
وعن المبادرة التي أطلقها رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح النائب
ميشال عون اعتبر رعد «أنها مبادرة
تتلمس إي��ج��اد م��خ��ارج واق��ع��ي��ة
للوصول إلى إنهاء األزمة اللبنانية،
ونحن نتعاطى معها بجدية كبيرة
ونتمنى ع��ل��ى جميع ال��ف��رق��اء أن
يتعاطوا معها بجدية أيضاً».
الحص
كما زار الوفد الرئيس سليم
ّ
في عائشة بكار وقال رعد بعد اللقاء:
�ص ،رئيس
«م��ن دارة الرئيس ال��ح� ّ

حكومة التحرير ال���ذي حصل في
لبنان العام  ،2000نتوجه بأسمى
آيات التهاني لك ّل اللبنانيين ولك ّل
الشرفاء واألح���رار في ه��ذا العالم،
لنقول لهم أنّ المقاومة التي تثبت
ج���دواه���ا ف���ي م��ق��ارع��ة االح��ت�لال
والعدوان والغزو ض ّد وطننا وأمتنا،
هذه المقاومة تبقى الرهان من أجل
بناء وطننا وب��ن��اء دولتنا القوية
والقادرة».
ودع��ا اللبنانيين إل��ى «ض��رورة
ال��ت��ش��اور وال��م��راج��ع��ة ال��ج��ادة في
وضعهم الوطني المهدّد بفعل إرهاب
تكفيري وتربص إسرائيلي .التشاور
الوطني وإع��ادة النظر والمراجعة
الشاملة في المواقف والبرامج قد
تفضي إلى توافق وطني ينقذ البالد
مما هي عليه اآلن من حال متردية
تنذر بمخاطر تهدّد المصير الوطني».
كما دع��ا إل��ى «الترفع م��ن زواري��ب
المذهبيات والطائفيات ودهاليز
السمسرات والمغانم والمكتسبات
الخاصة لحساب المصلحة الوطنية،
لنبني وطنا ً يليق بأهلنا وشعبنا
وش��ه��دائ��ن��ا وب��ت��ض��ح��ي��ات جيشنا
الوطني الباسل».

ال�سيد :نزاهة ومناقبية �أبو غيدا
�أرفع من �أن تطاوله «قذارات» ريفي
اعتبر اللواء الركن جميل السيد «أنّ مزاعم من يسمى بوزير العدل
أشرف ريفي ،خالل مقابلته أول من أمس على تلفزيون لبنان من أنّ قاضي
التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قد تعرض وخضع لضغوط حزبية
لمنعه من االستماع إلى إف��ادة اللواء السيد ،كشاهد في قضية الوزير
السابق ميشال سماحة ،إنما هي مجرد ادعاءات كاذبة سبقها أيضا ً ادعاء
ريفي كذبا ً بأنّ اللواء السيد لم يتم االستماع إليه ،في حين أنّ اإلعالم كله
كان شاهدا ً على حضوره إلى المحكمة حينذاك ،بما فيه المطالعة التي
قدمها مفوض الحكومة(أول من) أمس أمام محكمة التمييز العسكرية
وأكد فيها هذا األمر».
وقال اللواء السيد ،في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي« :ليس مستغربا ً
من ريفي ال��ذي ما إن خلع ب��زة الضابط حتى ب��دا منه وج��ه «األزع��ر»
الحامي لقادة المحاور الذين ورطهم ظلما ً في حروب طرابلس ،والذي
كان قد تورط قبل ذلك في تبني شاهد الزور السوري هسام هسام وغيره،
بحسب تحقيقات اللجنة الدولية في اغتيال الحريري ،وبحسب اعترافه
بذلك لصحيفة الديار عام  ، 2008وبالتالي فإنه ليس مستغربا ً أيضا
من ريفي ،الذي هتك باألمس أعراض القضاء والقضاة علنا ً في اإلعالم،
أن يط ّل إعالميا ً بوجهه األصفر ويتهم القاضي أبو غيدا ،زوراً ،بالخضوع
للضغوط الحزبية بينما المشهود لهذا القاضي نزاهته ومناقبيته بما
يجعله أرفع من أن تطاوله «قذارات» ريفي ولسانه».
على صعيد آخر ،أعلن المكتب اإلعالمي للسيد في بيان ،أنّ محكمة
المطبوعات أصدرت في جلستها يوم االثنين الماضي برئاسة القاضي
روك��ز رزق ،حكما ً في الدعوى المقدمة من اللواء السيد «ض � ّد جريدة
«الشرق» وصاحبها الصحافي عوني الكعكي ،إلقدامه في العام 2012
على نشر مقال تضمن افتراءات وأخبارا ً كاذبة في ّ
حق اللواء السيد في
قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري واالنتحاري المفترض أحمد أبو
عدس».
وأدان الحكم الكعكي «بجرم نشر أخبار كاذبة لإلساءة إلى الغير،
المعاقب عليه في المادتين  2و 3معطوفتين على المادة  26من قانون
المطبوعات ،وكذلك بإدانة الكعكي بجرم نسبة أمور إلى اللواء السيد في
ّ
الشك به للنيل من كرامته وشرفه ،والمعاقب عليه بالمادة 20
معرض
معطوفة على المادة  26من القانون نفسه».
وقضى الحكم بتغريم الكعكي بمبلغ  22مليون ليرة لبنانية ،منها
عشرة ماليين تعويضا ً للواء السيد عن األضرار الالحقة به.

جبري التقى ال�سفير الإندوني�سي:
عدو الأمة هو الكيان ال�صهيوني
استقبل األمين العام لحركة األمة الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري وأعضاء
الهيئة اإلدارية في «الحركة» ،سفير إندونيسيا في لبنان أحمد خازن خميدي،
ورئيس شورى جمعية «نهضة العلماء» في إندونيسيا المستشار الشيخ سيف
الدين أمتسر مع وفد من الجمعية ،وذلك في المقر الرئيسي للحركة بيروت.
وعرض المجتمعون ،وفق بيان للحركة« ،مخاطر المجموعات اإلجرامية
التي أُلص َقت ظلما ً وزورا ً بدين اإلسالم وأهله ،فاإلسالم بريء من اإلجرام
والمجرمين ،فهو رحم ًة للعالمين ،ليخرج الناس من الظلمات إلى النور»،
وأكدوا «أنّ الوحدة بين المسلمين هي الطريق الوحيد لنبذ الفتن ،والقضاء
على الظواهر الغريبة عن مجتمعاتنا ،فعدو األم��ة هو الكيان الصهيوني
الغاصب لفلسطين والمقدسات».

توضيح

سقط سهوا ً في مقابلة األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان المنشورة في «البناء» أول من أمس ،أنّ العالقة بين الشعب
األرمني وإيران بدأت منذ العام  2000والصحيح أنها تعود إلى 2000
عام ،فاقتضى التوضيح.

 ...ومع الحص

الم�شنوق يناق�ش وعون في التعيينات الأمنية:
رهاني دائم ًا على م�س�ؤوليته ووطنيته
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح النائب العماد ميشال
ع��ون ،أم��س في دارت��ه في الرابية،
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق الذي قال للصحافيين بعد
اللقاء« :تعرفون الظروف الصعبة
التي تم ّر بها البالد ،لسنا في حاجة
إلى تكرارها ،سواء في الداخل أو في
المنطقة المحيطة».
وأض�����اف»:ت�����ع�����ودت ف���ي ك�� ّل
المفاصل الرئيسية أن أتشاور مع
العماد عون ألنّ لدي ثقة في االعتماد
على مسؤوليته الوطنية وقراءته
الدقيقة للظروف التي يم ّر بها البلد
والمنطقة».
وتابع« :بحثنا في ك ّل التعيينات
األمنية ،تعيين قائد للجيش وقائد
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي والمجلس
العسكري والمجلس القيادي لقوى
األمن الداخلي وفي أمور أخرى تتعلق
بشعبة المعلومات .ه��ذه مرحلة
أمنية صعبة سنجرب التصرف
خاللها بدقة وج��دي��ة ومسؤولية،
واألول���ى بهذه المسؤولية والدقة
والرصانة هو دولة الرئيس العماد

عون مستقبالً المشنوق
م��ي��ش��ال ع���ون .ف��م��ن الطبيعي أن
آتي إليه وأتشاور معه في ك ّل هذه
العناوين».
ولم يشأ المشنوق أن يدخل في
تفاصيل اللقاء واكتفى بالقول« :كان
رهاني دائما ً على مسؤولية وجدية
ووطنية العماد عون .نتمنى أن نكمل
على ه��ذا النحو ألنّ ه��ذا الربح هو

لصالح البالد».
وردا ً على سؤال أكد المشنوق أنّ
«المسؤولية تفترض الحفاظ على
الحكومة والحوار مستمر».
وأشار إلى أنّ «الحديث عن عرسال
ت ّم في هذا السياق بطبيعة القراءة
المشتركة نفسها ودور الحكومة في
اتخاذ القرارات حول ما يحدث».

قان�صوه يبحث وحمدان ت�شكيل «جبهة قومية»
زار أمين الهيئة القيادية في
ح��رك��ة الناصريين المستقلين
«ال��م��راب��ط��ون» العميد مصطفى
حمدان ،عضو القيادة القومية في
ح��زب البعث العربي االشتراكي
النائب الدكتور عاصم قانصوه،
للبحث ف��ي ال��ت��ط��ورات المحلية
وال��ع��رب��ي��ة ،وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ف��ؤاد
وح���س���ن وم��ح��م��د ق��ل��ي�لات عن
«ال��م��راب��ط��ون» ،و أك���رم يونس،
واص���ف ش����رارة ،ع��م��اد المولى،
وج��م��ـ��ال م��وص��ل��ي ع��ـ��ن ح��زب
البعث.
وت��ق� ّرر خ�لال اللقاء «استمرار
ال��ب��ح��ث وال��ح��ـ��وار ،وص���وال ً إل��ى
تشكيل جبهة قوميـة عربيـة
تـواكـب م��ج��ري��ات األح����داث في
ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة،

قانصوه مجتمعا ً مع وفد «المرابطون»
وت��س��اه��م ف���ي دع����م ال��م��ش��روع
ال��ن��ه��ض��وي ال���ق���وم���ي ال��ع��رب��ي

وال��ت��ص��دي للهجمة اإلره��اب��ي��ة
التكفيرية».

