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هاني الحلبي

يحق للبنانيين أن يسمعوا اليوم :مبارك تحرير أبنائكم المخطوفين
لدى ما ُيس ّمى جبهة النصرة التي اختلفتم حولها إن كانت إرهابية أم
ال ،بعد أن تناسى بعضهم مجازرها من الجوالن إلى إدلب ،وبعد ذبح
جندي لبناني وقتل آخر بالرصاص!! ومبارك ٌة شهادات شهدائنا علي
السيد وعباس مدلج وعلي البزال ومحمد حمية .هم في وجدان لبنان
وشرفائه ومت ّوجون في سجل الخلود .وهم دَينٌ وطني مستحق لرفع
ظالماتهم ال يتقادم حقهم ..فيزول
وت � ّره��ات ال تنتهي ي�ب� ّرر اإلره��اب�ي��ون بها فظائعهم اشتقاقا ً من
استَ َط ْعتُ ْم ِم ْن ُق َّو ٍة َو ِم ْن ِر َباطِ الْ َخيْ ِل ُت ْر ِهبُونَ ِب ِه َع ُد َّو
« َوأ َ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ْ
اللَّ ِه َو َع ُد َّو ُك ْم َو َ
آخرِي َن ِم ْن دُو ِن ِه ْم لاَ َت ْعل َ ُمو َن ُه ُم الل َّ ُه َي ْعل َ ُم ُه ْم(..األنفال
 ،”)60منها“ :لك ّن الذبح والقتل ،وإن كانا قاسيين ،لكنهما لرفع
الحيف عن المسلمين” ،و”رفضا ً إللحاق بالد الشام ببالد فارس”،
واستنكارا ً لـ”تشييع مسلميها على مذهب الروافض” ،بحيث تزوغ
بوصلة تحديد العدوَ :من هو عد ّو الله؟ و َمن هو عد ّوكم؟ وكيف يكون
إرهابهما؟ ه��ل ببيع النساء وت��داول�ه��ا بين ذك��ور القطيع اإلرهابي
المسوق بالغريزة والمال والمخدرات والفتاوى التلفيقية الشكلية؟...
كان متوقعا ً نشوء عقبات جديدة ،فكانون األول داه ٌم في الجرود
وجثة الشهيد الطيار الروسي ت ّم تسليمها أول من أمس بمهابة في
موسكو ،ما ّ
عطل ابتداع معوقات جديدة ،بخاصة أنّ مصلحة لبنان
ً
ً
حكومة وشعبا ً ومجتمعا مدنيا تفرض تحرير أبنائه بعد حوالي سنة
ونصف من خطفهم ،كذلك للخاطفين ،مهما كابروا ،مصلحة محققة
بالتخلص من عبء المخطوفين ،بعدما ب��دأت ُن� ُذر األسابيع المقبلة
تدله ّم حولهم وبالتالي تحقيق مكاسب مهما كانت ،أفضل من انعدامها
الحقاً.
وإن رأى اللواء عباس إبراهيم أنه ال يمكن تحرير المخطوفين من
دون ثمن م��ا ،كذلك ح��اول اإلرهابيون الخاطفون رف��ع شروطهم،
ف ُرفضت حتى استسلموا للقبول بمبادلة المخطوفين بسجناء تسمح
ملفاتهم القضائية بإخراجهم من سجون لبنان.
لكن برز من تحرير الجنود الـ 16اليوم عبر ودروس يلزم الواجب
المهني والوطني تحديدها :ضرورة الكتمان في التفاوض وفي التنفيذ،
إبعاد اإلع�لام ،بل ك ّم أف��واه قنوات رخيصة في سياستها السياسية
الدعائية ومعظم أداء مراسليها تحت الح ّد األدن��ى المهني والوطني
واألخ�لاق��ي الب�ت��زاز عين المتلقي وأع�ص��اب المواطن فتنفث سموم
القيمها الالوطنية في قلوبهم وعقولهم ،تحت يافطة الخبر األسرع
و”سبق أنّ كاميرانا كانت هناك” ،بين أحضان جبهة النصرة ،وحققنا
مع العسكريين نسألهم شعورهم في ه��ذه اللحظة الحميمة ،وكيف
كانت خدمة الخمس نجوم في بيت أبو طاقية أو في أوك��ار الجرود،
تتوجهون للخاطفين...؟ ففاضت ألسنة الضحايا بآيات الشكر
وبماذا
ّ
على نعمتَ ْي الخطف واإلفراج ...حتى مدخل السرايا الحكومية فيشيد
أحدهم شاكرا ً “جبهة النصرة” وأميرها القلموني أبا مالك التلي أم
الجبلي أم الشاميَ ..من يدري ما كنيته الجبهوية اآلن؟ وغداً!! ولم يرع ِو
ذاك العسكري جورج خزاقة ،المح ّرر رغما ً عنه كما يبدو ،عندما لفتت
صرت خارج عرسال” ..فك ّرر “شكره”
نظره إحدى الزميالت “أنك
َ
المشبوه ف�ي��ه .ه��ل ه��ذا مهمة ن�ص��روي��ة ج��دي��دة أس �ن��دت إل��ى بعض
“المح َّررين” ،لإلشادة بالفضل “النصروي” :ذبح رفيقهم ،وإعدام
آخر ،وتشريد عائالتهم ،وأهاليهم على طرق ومفارق لبنان وعلى أبواب
سياسييه؛ وهم كل ذنبهم أنهم جنود في جيش لبناني ق ّرر السياسيون
المقامرة به على أمل “ك ّمون” الهبة السعودية ،نكاية بإيران وسورية؟
مخطوف يشيد بفضل يد الذ ّباح وليس َمن كبّل يد الذ ّباح بأنه قادر على
كسرها وعلى ذبح مساجينه رأسا ً برأس وأكثر..
وما أن وطأت أقدام العسكريين مق ّر قيادة اللواء الثامن حتى أهدى
بعضهم تحريرهم إلى قائد المقاومة السيّد حسن نصرالله وإلى اللواء
عباس إبراهيم وكل َمن سعى إلخراجهم ..و”المجالس باألمانات”
وح��ده “المطلوب” أب��و طاقية تذ ّكر النائب وليد جنبالط والوزير
وائل أبو فاعور بمساعيهما ..حتى ت ّوج “المح َّرر” خزّاقة مثالً ..شكر
“النصرة” على باب السراي الحكومي بال رادع وال وازع!!!
نصت على التموين الشهري للمخيمات
كذلك فإنّ شروط االتفاق ّ
في عرسال ،وتأمين إقامات للجرحى في لبنان أو تأمين تسفيرهم إنْ
أرادوا إلى تركيا ،وتجهيز مشفى عرسال وإبقاء التواصل قائما ً بين
عرسال وجرودها ..يعني احتمال خطف اإلرهابيين لعرسال أصبح
قاب قوسين أو أدنى باعتراف الدولة ،ليلوذوا إليها شتا ًء ،وهي كانت لم
تكن مح َّررة منهم بعد ،إال باستعراضات وقتية تعبق فيها دخان آليات
بعض أفواج الجيش بينما يجول اإلرهابيون ويصولون قتالً وتفجيرا ً
وخطفا ً ألبناء عرسال أو في تصفيات سرية؟
أي تفاوض مقبل
هل يمكن تصحيح هذه العيوب وتالفي تكرارها في ّ
مع داعش قبل دخول منطقة جرود عرسال والقلمون خريطة القصف
الروسي في األسابيع المقبلة؟ ومعلوم أنه بقي لنا  9مخطوفين تكتم
تنظيم داعش عليهم ،ومع عدم وجود قناة اتصال جد ّية ُتذكر ،كما أكد
وزير الداخلية ،رغم تط ّوع المطلوب “أبو طاقية” أو بـ”إحسانه” بلعب
دور ما في الملف!!
و”كنوز” داع��ش وأخ��وات��ه في قبضة األم��ن اللبناني أكثر من أن
ُتحصى ،من مثير الفتنة أحمد األس�ي��ر ،وأمير كبتاغون سعودي،
وصوالً إلى انتحاريين للتفجير في لبنان فضالً ع ّمن كانوا ُيعدّونهم
وينقلونهم ،وليس آخرهم اللقيس الذي ضبط مؤخرا ً متنكرا ً في مطار
بيروت ،فربما لك ّل ه��ؤالء وزن ل��دى مح ّركيهم ليهت ّموا بالتفاوض
فنجبي ثمنهم تحرير جنودنا ،وتعزيز ه��ذا الرصيد ي�س� ّرع عجلة
تحريرهم .أما معرفة كيفية تسييله مفاوضات وآلية وخطة وطنية
يعرف محترف كبير كاللواء عباس إبراهيم كيف ُيطلقها ويصل بها
خواتيم الجلجلة.
يحسن بمديرية التوجيه في الجيش اللبناني والمديرية
يبقى ،أنه
ُ
العامة لقوى األم��ن الداخلي إع��ادة النظر في أص��ول التربية الجندية
وصوالً إلى تصويب عقيدة الجندي اللبناني ليقرب من سوية عقيدة
المقاوم الذي يتذ ّوق قيمة وقفة العز التي تساوي الحياة كلها ،بخاصة
بعد تصريحات بعض المح َّررين التي تستدعي المساءلة القانونية!!
في هذا الصدد أذكر ما قاله المقاوم القومي سمير خفاجة ،أحد أبطال
عملية الهروب الكبير بنفق من معتقل أنصار ليل السابع من آب صيف
العام  ،1983خالل مقابلة له عبر إح��دى قنوات العدو خالل أسره
إلذالله والتشهير به ،فكانت المفاجأة أنه افتتحها بـ”تحيا سورية”،
وأكد لليهود سقوط عملية سالمة الجليل بعد أيام من اجتياح جنوب
لبنان بدليل قصفه الجليل بالصواريخ...
هي وقفة العز فقط!! هي دقائق إلهية أثمن من نعمة الحياة نفسها
تجلو قيمنا القومية وتؤكد لعدو الحياة أنه مجرد بيت عنكبوت زائل
أمام الروح القومية المقاومة وقيَمها الثورية.
أليس عظم ًة ونبالً أن نكون في أسرِنا قادرين وبموتنا قاهرين؟!
*ناشر موقع حرمون
WWW.haramoon.org@gmail.com

الح�ص يت�صل بابراهيم مهنئ ًا
وب�أر�سالن مطمئن ًا
اتصل الرئيس الدكتور سليم الحص بالمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم مهنئا ً بـ«نجاح عملية تحرير العسكريين» ،وطالبه
بـ«االستمرار بجهوده الحثيثة إلطالق العسكريين المخطوفين الباقين،
لتستكمل الفرحة الوطنية بتحرير ك ّل العسكريين المخطوفين».
وشكره على ك ّل «الجهود التي بذلها ويبذلها» ،متمنيا ً له «التوفيق
واستمرار النجاح».
كما اتصل الرئيس الحص برئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب
طالل أرسالن ،مطمئنا ً إلى «سالمته بعد حادث السير الذي تعرض له».

لم يشأ وزير سابق
الر ّد على سؤال
النائب وليد جنبالط
عما إذا كانت «جبهة
النصرة» ال تزال
إرهابية بعد إطالق
العسكريين اللبنانيين
الذين احتجزتهم
لسنة ونصف السنة
في جرود عرسال،
واكتفى بالقول إنه
يحيل هذا السؤال إلى
أبناء طائفة الموحدين
الدروز في قرى جبل
السماق في إدلب،
وخصوصا ً بلدة قلب
لوزة ،حيث يستطيع
جنبالط أن يأخذ
الجواب الشافي عن
سؤاله...

�أرج�أ جل�سة انتخاب الرئي�س �إلى  16الحالي والتقى �أبو فاعور ونواب الأربعاء

بري :بين الدموع وال�شموع ح�صلت ف�ضيحة �سيادية ...ومبروك لأهالي الع�سكريين
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أهمية اللقاءات
واالتصاالت الجارية في إطار تعزيز المناخ التوافقي في
البالد» ،مشدّدا ً على أنّ «الحوار يبقى المسار الصحيح
لمعالجة المشاكل ،وأنّ التوافق هو الخيار الطبيعي في
مقاربة ك ّل القضايا واالستحقاقات المطروحة».
وفي تعليق له على ما حصل بعد إطالق العسكريين،
نقل عنه ن��واب األربعاء قوله« :بين الدموع والشموع
حصلت فضيحة سيادية ،ومبروك ألهالي العسكريين».
وجدّد بري التأكيد على «ضرورة اإلسراع في معالجة
أزمة النفايات ،وأنه ال يجوز أن نبقى في دائرة االنتظار».
وك��ان بري استقبل ،في إط��ار لقاء األربعاء ،النواب:
علي عمار ،بالل فرحات ،إيلي عون ،حسن فضل الله ،علي
فياض ،كامل الرفاعي ،علي بزي ،علي خريس ،عبد المجيد
صالح ،ياسين جابر ،ميشال موسى ،نوار الساحلي ،إيلي
عون ،وليد خوري ،هنري حلو وقاسم هاشم».
كما التقى وزير الصحة وائل أبو فاعور ،موفدا ً من النائب
وليد جنبالط ،في حضور الوزير علي حسن خليل ،وجرى
عرض للمستجدات.
وق��ال أب��و فاعور بعد اللقاء« :ال��واض��ح أنّ التسوية
المطروحة اليوم هي تسوية أفضل الممكن وأفضل ال ُمتاح،
وإذا كانت ال ترضي ك ّل األطراف السياسية وك ّل المصالح
السياسية أو ك ّل األمزجة السياسية فهي بالح ّد األدنى ربما
تكرس ميزانا ً جديدا ً في البالد من التمثيل السياسي العادل
لك ّل القوى السياسية ،وتكرس التوازن السياسي المطلوب
لكي تسير عجلة الدولة ،باإلضافة إلى ملء الشغور في
رئاسة الجمهورية وإطالق عمل الحكومة ومجلس النواب،
وبالتالي الدخول إلى مرحلة سياسية جديدة .ربما قد
تكون هناك مالحظات أو اعتبارات سياسية أو شخصية
لدى عدد من األطراف السياسية بالنظر إلى هذه التسوية،
لكنّ أي تسوية يجب أن تستقطب تنازالت معينة من ك ّل
األطراف ،ونحن من هذه األطراف».
وأضاف« :أما التصرف بمنطق «أنا ومن بعدي الطوفان»
فأعتقد أنه بات يقود البالد إلى منزلقات خطيرة وخطيرة
ج��داً .وليس من باب التهويل يخشى وليد جنبالط ،إذا
لم تسر هذه التسوية ،أن نكون ال سمح الله ندخل في
المجهول الدستوري والسياسي ،ونخشى أن يكون أي
ّ
نحض ك ّل
مجهول من أي نوع آخر أمني أو غير ذلك .لذلك
القوى السياسية على اإلقبال على هذه التسوية المقترحة
مع ك � ّل اآلراء المختلفة ،وإذا ك��ان هناك من طروحات
وتحسينات وآراء فيمكن أن تطرح ولكن تحت ظالل هذه
التسوية التي نعمل ألجلها بك ّل اقتناع وبكل إصرار».

وردا ً على سؤال حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية ،أجاب« :أوال ً سليمان فرنجية
ال يحتاج إلى التوقيع أو االعتراف بمسيحيته ومارونيته،
وهو واحد من المرشحين األربعة األقوياء الذين قيل عنهم
أقوياء وت ّم االتفاق عليهم في بكركي ،وبالتالي هذا أمر
يجب أن يخلق مناخا ً مسيحيا ً إيجابياً .عندما كنا نطرح
مرشحين آخرين ك��ان يقال لماذا تهربون من األقطاب
الذين التقوا في بكركي؟ اليوم هناك طرح ألحد األقطاب
وهو يمثل تحالفا ً سياسيا ً مقابل تسوية في الحكومة وفي
إجراء استحقاقات أخرى تعيد إنتاج التوازن في البالد.
ال أحد يطرح فرنجية أو الفوضى ،ولكن هذه الفرصة هي
الفرصة ال ُمتاحة والموجودة اليوم ،وهي أفضل الممكن،
فلماذا ال ُنقبل عليها وتحصل ك ّل القوى السياسية على ك ّل
الضمانات السياسية التي تريدها؟».
وح��ول ما يُقال ب��أنّ فرنجية مقابل قانون الستين،
قال« :هذا ليس صحيحا ً على اإلطالق .ليس في التسوية
المقترحة أنّ سليمان فرنجية مقابل قانون الستين.
فرنجية مقابل حكومة وحدة وطنية وإجراء االستحقاقات
الدستورية في مواعيدها ،ولجنة قانون االنتخاب بدأت
نقاشها في مجلس ال��ن��واب ،وعندما نصل إل��ى صيغة
جديدة نجري االنتخابات على أساسها ،وهذا ال يعني أنّ
هناك من يريد مقايضة قانون الستين برئيس جمهورية،
وبالتالي سليمان فرنجية من  8آذار وعندما يتكلم البعض
يتكلم وكأنّ فرنجية من  14آذار ،ولكن الحقيقة أنه من 8
آذار».
وعن تصريح العماد عون بأنّ على  8آذار أن تختار إذا
كان الرئيس من  8آذار ،أجاب« :األمر متاح لـ  8آذار من أجل
أن تتوافق ،فهي توافقت على مرشح هو العماد عون سابقا ً
ولم يتم التوافق عليه وطنياً ،اليوم هناك مرشح آخر من
 8آذار ربما نستطيع أن نستنبط توافقا ً وطنيا ً حوله ،فما
هي المشكلة»؟
وأكد أبو فاعور أنّ «هناك مداوالت تجري ،لكنّ توقيت
اإلعالن ال أعرفه ،ولكن أتصور أنه أصبح هناك مناخ عام
غالب في البالد يفيد بأنّ هذه التسوية يجب أن تسير وإال
كما قلت فنحن ندخل في مجهول ال نعرف إلى أين يمكن
أن يؤدّي».
من جهة أخرى ،أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجلسة الـ  32النتخاب رئيس الجمهورية التي كانت
مق ّررة أمس ،إلى ظهر األربعاء في  16الحالي ،بسبب عدم
اكتمال النصاب القانوني.
وكان قد حضر إلى المجلس  39نائباً ،علما ً أنّ نصاب

زا�سيبكين يزور حكيم ودريان:
لإنهاء م�أ�ساة ال�شعب ال�سوري
زار السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،في دار
الفتوى وبحث معه األوض��اع والتطورات .وقال
زاسيبكين بعد اللقاء« :كان هناك تأكيد مشترك
على ضرورة بذل ك ّل الجهود لوقف مأساة الشعب
السوري ،وهناك مساع وجهود تبذلها روسيا في
سبيل إيجاد تسوية سياسية».
كما زار زاسيبكين وزي��ر االقتصاد والتجارة
آالن حكيم وع��رض معه العالقات االقتصادية
والسياسية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل
التجاري بينهما.

كما تركز البحث حول الفرص المتاحة لتنشيط
وتفعيل حركة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ف��ي المرحلة
الراهنة ،وخصوصا ً في ظ ّل تقلص التبادل التجاري
بين روسيا وتركيا .كما جرى التطرق إلى تعزيز
القطاع السياحي بين البلدين ،وال سيما السياحة
الدينية».
وتبادل الجانبان األفكار وبحثا األوضاع العامة
التي تم ّر بها المنطقة ولبنان ،حيث أك��د حكيم
«أهمية لبننة االستحقاق الرئاسي» ،مشدّدا ً «على
ال��دور اإليجابي الذي تلعبه روسيا في لبنان في
هذه المرحلة الدقيقة».

قهوجي :لن ن�ساوم على �أي �إرهابي
ثبت �ضلوعه في قتل الع�سكريين
تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي ،قاعدتي
ب��ي��روت والقليعات الجويتين ،حيث ج��ال على
أقسامهما واطلع على سير العمل فيهما ،ثم اجتمع
إل��ى الضباط والعسكريين وأع��ط��ى توجيهاته
الالزمة.
وهنأ قهوجي «العسكريين بتحرير بعض رفاقهم
من التنظيمات اإلره��اب��ي��ة» ،وشكر «ك � ّل الجهات
واألشخاص الذين ساهموا في هذه العملية ،كما
هنأ عائالت العسكريين المح َّررين بعودة أبنائهم
إليهم».
وأكد «العمل بك ّل السبل ال ُمتاحة لتحرير باقي
العسكريين المخطوفين وع��ودت��ه��م إل��ى كنف

عائالتهم ومؤسستهم» ،مشدّدا ً على أنّ «الجيش
لم ولن يساوم على أي إرهابي ثبت ضلوعه في قتل
العسكريين».
ولفت إل��ى أنّ «ال��ظ��روف التي رافقت ما جرى
باألمس ،لن تؤثر إطالقا ً على قرار الجيش الحازم
في مواصلة التصدي للتنظيمات اإلرهابية على
الحدود الشرقية ،وصوال ً إلى التحرير الكامل لهذه
المنطقة وعودتها إلى السيادة اللبنانية».
وخ��ت��م قهوجي م��ؤك��دا ً «ج��اه��زي��ة المؤسسة
العسكرية للحفاظ على مسيرة السلم األهلي
وحماية المؤسسات ،ومواكبة مختلف االستحقاقات
الدستورية والوطنية».

بري مترئسا ً لقاء األربعاء النيابي في عين التينة
الجلسة يتطلب  86نائباً ،وكك ّل جلسة ،حضر نواب
«القوات» و«الكتائب» وكتلة «التنمية والتحرير».
وبعد أن دخل النواب إلى قاعة الجلسة وبعد انتظار
نصف ساعة إضافية ،تال أمين عام مجلس النواب عدنان
ضاهر بيان التأجيل الصادر عن رئاسة المجلس.
وبعد اإلع�لان عن رف��ع الجلسة ،عقد النائب جورج
عدوان مؤتمرا ً صحافيا ً في المجلس النيابي أكد خالله

«رفض القوات أي تسوية تتعلق بأشخاص» ،مؤكدا ً «أنّ
التسوية التي تتمسك بها القوات هي العودة إلى الدولة
والقانون والدستور» .كما رفض «ما يُحكى عن تسويات
دولية» .وقال« :إنّ اللبنانيين هم أخبر بمصلحة بالدهم»،
مؤكدا ً االلتزام «بمشروع  14آذار وليس باألشخاص».
وأضاف« :يدنا ممدودة ألي تسوية شرط أن تكون إلنقاذ
بلدنا من خالل العودة إلى الدولة والدستور والقانون».

الم�شنوق :تقدم جدّ ي نحو االتفاق على انتخاب رئي�س
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «وجود تقدم جدي في البحث حول إمكانية االتفاق على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية» ،لكنه لفت إلى أنّ «األمور ال تزال في حاجة إلى المزيد من التشاور».
وقال في حديث تلفزيوني« :يجب أال ننسى أنّ هناك قوى تمثيلية رئيسية في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية
لم تقل رأيها النهائي بعد ،مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وربما قوى أخرى لها شروط ومتطلبات».
أضاف« :إنّ أزمة عمرها سنة ونصف لن تنتهي خالل أيام أو أسابيع ،والجزم والحسم يجب أن ينتظر معطيات
لم تتحقق بعد ويجب أن نعطي األمور مزيدا ً من الوقت».
وختم« :ك ّل األطراف مستعجلة لكن لن تتم األمور خالل أيام أو أسبوعين ربما تحتاج إلى أسابيع وهذا أمر
عادي».

ن�شاطات
 استقبل رئيس الحكومة تمام
سالم ،في السراي الحكومية ،نائبه
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل
وجرى عرض األوضاع والتطورات.
كما التقى النائب السابق طالل
المرعبي وب��ح��ث معه ال��ت��ط��ورات
العامة في البالد وشؤونا ً إنمائية
تخص منطقة عكار.
ّ
ومن زوار السراي :وفد من تجمع
ش��رك��ات ال��ن��ف��ط ب��رئ��اس��ة م���ارون
الشماس.
 ع��رض رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده
النائب سليمان فرنجيه مع السفير
الصيني جيانغ جيانغ التطورات
الراهنة ،باإلضافة إل��ى العالقات
بين لبنان وال��ص��ي��ن ،ف��ي حضور
أنطوان مرعب.
 بحث عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب ياسين جابر مع
منسقة األم��م المتحدة ف��ي لبنان
سيغريد ك��اغ ال��وض��ع ال��راه��ن في
لبنان والمنطقة.
 اس��ت��ق��ب��ل��ت ع��ق��ي��ل��ة رئ��ي��س
مجلس النواب رن��ده بري في عين
ال��ت��ن��ي��ة ،وف����دا ً م��ن ن���ادي عقيالت
الديبلوماسيين ال ُمعتمدين في
ل��ب��ن��ان ،ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س��ة ال��ن��ادي
عقيلة السفير ال��م��ال��ي��زي غ��ادري
بالشاندرانُ ،ترافقها عقيلة سفير
الجزائر كريمة ب��وزي��ان وع��دد من
أعضاء النادي الديبلوماسي.
 التقى رئيس حزب الكتائب
ال��ن��ائ��ب س��ام��ي ال��ج��م��ي��ل السفير
ال��ب��ري��ط��ان��ي ه��وغ��و ش���ورت���ر ،في

سالم وعسيري
حضور نائب الرئيس الدكتور سليم
ال��ص��اي��غ ،ال��ن��ائ��ب س��ام��ر س��ع��اده
والمستشار جان بيار قطريب.
 زار السفير ال��س��ع��ودي في
لبنان علي ع��واض عسيري رئيس
مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة وع���رض معه ال��ت��ط��ورات،
وهنأه باإلنجاز المتعلق بإطالق
العسكريين .وعما إذا كان البحث
ت���ط���رق إل�����ى م����وض����وع رئ���اس���ة
الجمهورية ،أج��اب عسيري« :هذا
شأن داخلي لبناني ،ونحن نشجع
أي توافق لبناني ـ لبناني ونشجع
اللحمة بين اللبنانيين ،ونتمنى أن
يكون هناك إنجاز ألنّ التطورات

في المنطقة تتطلب أن يكون لبنان
حصنا ً».
ُم َّ
كما زار عسيري رئيس الحكومة
تمام سالم ،في السراي الحكومية،
ونقل إليه تهاني المملكة تحرير
العسكريين.

 في إط��ار جوالته السياسة،
زار نائب رئيس التيار الوطني الحر
للشؤون السياسية الوزير السابق
نقوال صحناوي ،المعاون السياسي
للرئيس نبيه بري ،وزير المالية علي
حسن خليل في مكتبه في الوزارة،
وتطرقا إلى آخر تطورات الساحة
المحلية واإلقليمية.

