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حمليات  /تتمات

رعى احتفال المركز التربوي بعيده

مق�صرة في ال�سل�سلة
بو�صعب :الدولة ّ
ودعم المدر�سة الر�سمية
أكد وزير التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ف��ي كلمة خ�لال
رع��اي��ت��ه االح��ت��ف��ال بالعيد ال���ـ 44
لتأسيس المركز التربوي للبحوث
واإلن��م��اء وت��ك��ري��م المتقاعدين في
المركز ودور المعلمين ال��ذي نظمه
المركز في قاعة المدرسة الفندقية في
الدكوانة ،أنه «لو كان المركز التربوي
للبحوث واإلنماء غير موجود ،لكان
م��ن ال��ض��روري تأسيسه ،أم��ا وأن��ه
قد بلغ الرابعة واألربعين متمتعا ً
بتاريخ حافل في ميدان التخطيط
التربوي وإعداد المعلمين وتدريبهم
وإج����راء اإلح���ص���اءات وال���دراس���ات
الميدانية والبحوث التربوية ،ووضع
المناهج والكتب المدرسية وتعديلها،
ودخ���ول عصر التربية التفاعلية
والتعليم الرقمي ،وغير ذلك الكثير من
المؤتمرات والندوات والشراكات مع
المنظمات الدولية والمجتمع المدني،
فإنه ق��د استحق االهتمام والعيد،
واستحق النهوض وال��دع��م بعدما
حاول المغرضون تعطيل دوره وسلب
صالحياته».
وأك���د «األه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة لهذه
المؤسسة الرائدة في لبنان والمنطقة،
وأهمية الموارد البشرية المتمايزة
التي قدمت زه��رة سنوات العمر في
العطاء من أج��ل التربية وم��ن أجل
لبنان» ،مضيفا ً »:نحن اليوم إذ نحتفل
بالعيد ونك ّرم كبارا ً في التربية بلغوا
سن التقاعد ،فإننا أصبحنا ُملزمين
أكثر من أي وقت مضي بتأمين موارد
بشرية ج��دي��دة ومتمايزة لتتولى
المتابعة والتطوير ،والسيما أن المركز
ف��ي خضم ورش���ة تطوير المناهج
التربوية بالشراكة مع القطاع الخاص
وكلية التربية والتفتيش التربوي،

لتأمين مشروع لدعم وتطوير المناهج
وتحويلها إلى برامج تفاعلية وتدريب
األس���ات���ذة ع��ل��ي��ه��ا .وف���ي م��وض��وع
المتعاقدين الجدد في المدارس كشف
أن��ه لم يوقع حتى أي تعاقد جديد
في انتظار نتائج المقابالت التي تتم
في المناطق ،مشيرا ً إلى أنه «إن كان
مطمئنا لدقتها فإنه يمكن أن يوقع
التعاقد وإال فإنه س��وف يدفع بدل
أتعاب المتعاقدين راهنا ً وينتظر حتى
تصدر نتائج مباريات مجلس الخدمة
المدنية لملء الشواغر».
ودع��ا بوصعب المركز والتفتيش
التربوي إلى «التعاون مع الوزارة في
كل هذه الفورة التربوية وفي تطوير
االمتحانات الرسمية وفي وضع كتاب
حول فرز النفايات لكي نصل إلى األهل
من خالل التالمذة ونسهم في حل هذه
المعضلة».

�إ�ضراب محامي بيروت وطرابل�س

«الق�ضاء الأعلى» :قرار قا�ضي العجلة قابل للطعن
ن ّفذ محامو طرابلس إضرابا ً أمس احتجاجا ً على قرار
قاضي األمور المستعجلة في طرابلس بشأن امتحانات
االنتساب إلى النقابة المذكورة كما امتنع محامو بيروت
عن حضور الجلسات تضامنا ً مع زمالئهم في طرابلس.
وبالتزامن أصدر المكتب اإلعالمي لمجلس القضاء
األعلى بيانا ً حول هذا الموضوع أشار فيه إلى أن قرار
قاضي األمور المستعجلة
«الذي صدر بالصورة الرجائية ،جاء تبعا ً الستدعاء
تقدم به نقباء محامين سابقون ،وقد قضى بحفظ أوراق
امتحانات االنتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس».
وأك��د أن «ال��ق��رار المذكور قابل للطعن من كل جهة
تعتبر نفسها متضررة منه ،فال داعي للخوض فيه خارج
األطر المرسومة قانوناً» ،مشددا ً على أن «القضاء على
بيّنة من واجباته وصالحياته وعلى مسافة واحدة من
الجميع ،وهو يؤكد حرصه الشديد على القيم التي ترعى
عالقته بنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس».
وكان نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم تحدث
أمام محامين توافدوا إلى مكتبه قائالً« :نقابتنا ليست
نقابة للتصعيد ،ولسنا من هواة تعطيل العمل القضائي
أو إحقاق الحق في الوطن ،ال بل على العكس ندعو إلى
تفعيل العمل القضائي والتسريع بالمحاكمات وإحقاق
الحقوق وتأمين العدالة ،ولكنْ ثمة خطوط حمراء ال

يمكننا أن نسكت عنها ،وهي المبادئ والقوانين النقابية
واألعراف التي يتجاوز عمرها المئة سنة ،وأن القرار الذي
صدر عن قاضي األمور المستعجلة والتدخل بالشؤون
الداخلية للنقابة هو ما دفعنا إلى إعالن اإلضراب نحن
ونقابة بيروت».
أضاف »:لقد قمت بالتنسيق مع نقيب المحامين في
بيروت انطونيو الهاشم المتواجد حاليا ً في باريس،
ودعونا مجلسي نقابتي بيروت وطرابلس لالنعقاد
واتخذنا هذا الموقف ،وعلى األثر فإن االتصاالت لم تهدأ.
ونشكر رئيس المجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد
على تواصله معنا لحل هذا الموضوع وإنهائه».
وت��اب��ع« :ي��ج��ب ال��رج��وع ع��ن ال��ق��رار ال���ذي اتخذه
القضاء ،ألنه غير قانوني وغير محق ونعتبره سابقة
خطيرة في التدخل بعمل النقابة لن نسمح بها .وإننا لن
نسمح بتدخل القضاء بنقابات المهن الحرة وشؤونها
الداخلية ،خصوصا ً تلك التي لديها امتحانات للدخول
إليها».
وردا ً على س��ؤال ق��ال« :لقد ت��س� ّرع بعض النقباء
وتقدموا بطعن بالنتائج أمام القضاء» ،معتبرا ً أن «هذا
الموضوع يجب أن يعالج في البيت الداخلي في مجلس
النقابة في الجمعية العمومية وهذه هي األعراف التي
سارت عليها نقابة المحامين وسنكمل مسيرتنا وفقها».

كندا نقلت  164نازح ًا �سوري ًا �إلى تورونتو

تم نقل  164ن��ازح�ا ً س��وري�ا ً من
لبنان الى «تورونتو» في كندا على
متن طائرة عسكرية كندية وصلت
أمس الى مطار بيروت.
تأتي ه��ذه الرحلة ف��ي إط��ار ما
ك��ان��ت ق��د أع��ل��ن��ت ع��ن��ه الحكومة
الكندية أنها ستستضيف ما بين 7

و 9آالف نازح الى لبنان.
وأش��رف��ت سفيرة ك��ن��دا ميشيل
كاميرون الى جانب عدد من أركان
ال��س��ف��ارة ع��ل��ى عملية ن��ق��ل ه��ؤالء
النازحين الى كندا ،ومعظمهم من
العائالت واألطفال.
وعُ لم أن طائرة عسكرية كندية

أخ���رى ستصل ال���ى ل��ب��ن��ان خ�لال
األيام القليلة المقبلة لنقل عدد آخر
من النازحين السوريين في لبنان،
على أن يتوالى بعد ذلك تنظيم نقل
ع��دد آخ��ر منهم على متن طائرات
سترسلها الحكومة الكندية لهذه
الغاية.

المعار�ضة التي( ...تتمة �ص)1
وب �ش��رت بمثلها ل�س��وري��ة ،وه��ا ه��ي تبحث عن
قشة تتسلقها لتخرج كنملة مبلولة من المستنقع
ال �ي �م �ن��ي ،ف�ي�ج�ي��ب ش ��ارح� �ا ً ال �ط��ري��ق العسكري
ال��ذي سيفرض الرحيل على الرئيس السوري،
ب��أن المعارضة ستفرض ذل��ك وه��ي تقاتل ولن
تسمح ل��ه بالبقاء ،إذن المعارضة تعرض وما
لم يستجب الرئيس السوري للعرض فهي آتية
بالحل العسكري ،ورغ��م أن ه��ذا يناقض قولها
بأن ال ح ّل لألزمة في سورية إال الحل السياسي،
يصير السؤال الطبيعي ،أن المعارضة منذ أول
األزمة وهي ترفع هذا الشعار ،فال المناشدة وال
التهويل وال الضغوط أفلحت ،لكن وال الطريق
العسكري يبدو متاحاً ،إذا كان ثمة بقية عقل في
رؤوس المجتمعين ،وه��ا هم رعاتهم الدوليون
ي �ص��رف��ون ال �ن �ظ��ر وي �ق��ول��ون إن ال م �ن��اص من
التعايش مع بقاء الرئيس السوري ،ألن ال بديل
ممكن واقعياً ،فالمعارضة التي لم تستطع الفوز
بالحل العسكري خالل سنوات مضت ،وظروفها
العسكرية والسياسية ت ��زداد س ��وءا ً ك��ل يوم،
كيف تكون تملك عقالً طبيعيا ً وتتحدث عن حل
عسكري ،بينما يخشى مؤيدو ه��ذه المعارضة
من أن تكون هي ضحية الحل العسكري إذا ُتركت
لخفة عقلها تدير شؤونها بنفسها.
 تستطيع المعارضة أن تنقذ عقلها من تهمةالخبل ،إذا حيّدت نفسها عن نظريات الجبير ،رغم
ك��رم الضيافة في ال��ري��اض ،وتقول إن بيانها لم
يتضمن إشارة للحل العسكري ،وفي هذه الحالة
تبقى طريقة وحيدة لرحيل الرئيس السوري هي

أعرب رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،في تصريح أمس ،عن سروره
بإطالق سراح  25مختطفا ً من قرى وبلدات الخابور منذ  23شباط الماضي»،
مثنيا ً على جهود المطران افرام اثنيل الذي تمكن من إطالق سراح دفعتين األولى
في  7تشرين الثاني لـ  37مخطوفاً ،وفي  24تشرين الثاني لـ  100مخطوف»،
وأعلن أننا «ما زلنا ننتظر أن يتوقف هذا التعامل المشين مع المكون المسيحي»،
الفتا ً إلى أن ما زال لدى تنظيم الدولة اإلسالمية حوالي  105مختطفين لم يبت
مصيرهم.
واعتبر افرام أن «المسيحيين المشرقيين ما زالوا رهائن في السياسة واألمن»،
الفتا ً الى «ان تفجير كنيسة كاثوليكية في قلب عدن في اليمن دليل جديد على أن
فكر اإللغاء واألصولية ورفض اآلخر حجرا ً وبشرا ً مستمر وال من يتصدّى له وال
من يواجهه».
ورأى «أن خطف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم ما زال وصمة عار
على كل هذه األنظمة المتربّعة على فراغها وعلى جهلها ،وهذه التنظيمات التي
تدّعي تغييرا ً وثورة».
ولمناسبة يوم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،شدّد «على حقوقنا وحرياتنا
دائماً ،حق كل إنسان وكل جماعة في حرية الفكر والعمل والدين والتعبير
والعبادة ،وفي حرياتها السياسية والتمثيلية».

توقيف مطلوب ْين بجرائم �سلب و�سرقة

بوصعب متحدثا ً في االحتفال
وجميع المخلصين العاملين من
أجل تحسين نوعية التعليم وإعداد
األجيال اللبنانية القادرة على التفوق
واإلبداع».
وأوض����ح ب��وص��ع��ب أن «ال��م��رك��ز
عمل ويعمل في ظروف صعبة وعلى
الرغم من ضعف اإلمكانات المادية
لديه فقد تابع التطوير التربوي من
أجل تطوير المناهج وجعلها تفاعلية،
فالدولة مقصرة ابتداء بسلسلة الرتب
والرواتب وصوال ً إلى عدم توفير الدعم
للمدرسة الرسمية ،لكن يبقى لدينا
العنصر البشري وال��ك��ف��اءات وثقة
المجتمع الدولي بنا ،ومن خالل ذلك
نستطيع تأمين التمويل والنهوض
بالمناهج وتطويرها ،خصوصا ً أن
خيرة األساتذة يذهبون إلى التقاعد
وال يتم تأمين بديل عنهم».
وكشف أن البنك الدولي مستعد

�إفرام :الم�سيحيون الم�شرقيون
ما زالوا رهائن في ال�سيا�سة والأمن

الفوز عليه في صناديق االق �ت��راع ،فهل قصدت
المعارضة في بيانها الدعوة لمرحلة انتقالية تنتهي
باالحتكام لصناديق االق �ت��راع .وه��ذا المضمون
وارد صراحة في بيان فيينا وفي مبادرة الرئيس
السوري للحوار والحل السياسي منذ ثالثة أعوام،
ولو كان هو القصد لكان قوله علنا ً ومباشرة أقصر
الطرق لتأكيد صحة ادعاء المعارضة ،لكونها َمن
يمثل أغلبية الشعب ال�س��وري ،ولقالت ببساطة،
إنها تدعو لحوار فوري مع الحكومة السورية ينتج
حكومة وحدة وطنية تقف وراء الجيش في الحرب
على اإلره��اب وتدمج بأشكال مناسبة الفصائل
المسلحة المقاتلة ضد اإلره��اب في إطار عمليات
الجيش ،على أن تنهي ه��ذه المرحلة بانتخابات
نزيهة وشفافة تعتزم المعارضة الفوز بها وتثق
من حجم شعبيتها لتحقيق هذا الهدف ،فلماذا لم
تقل؟
 ببساطة ألن هذه المعارضة تعرف أن أحدا ًلن يصدقها إن قالت ،وتعرف أنها ستنتهي إن
فعلت ،وألنها كذلك فهي منتج انتهت صالحية
استخدامه ،ويجب أن تتحول عبرة لمن يعتبر،
ومثالً لمن يفكر ببيع وطنه لألجنبي ،ومسخرة
لألجيال القادمة ع��ن حكاية شخصيات وقوى
فقدت عقلها وال تعرف أو ال تعترف.
 بالمناسبة لم ت��رد في بيان المعارضة أيإشارة لجملة ،أولوية الحرب على اإلرهاب ،التي
شكلت ،وف�ق�ا ً لبيان فيينا ،ش��رط م�ش��ارك��ة َمن
يدعون تمثيل المعارضة في أي عملية سياسية.
ناصر قنديل

أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة في بالغ
أن إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تمكنت في
محلة البسطة من توقيف كل من :ع.ز( .مواليد عام  ،)1988وم.ح( .مواليد عام
 )1987لبنانيان ،على متن دراجة آلية نوع «أبريو» ،لون كحلي ،وهي من دون
أوراق ومن دون لوحات تسجيل ،كانا يحاوالن بيعها في المحلة ،وقد تبين أنها
مسروقة.
وبالتحقيق معهما ،اعترفا بإقدامهما على سرقة الدراجة المذكورة ،إضافة إلى
قيامهما بأوقات سابقة بسرقة نحو  25دراجة آلية من مناطق مختلفة من مدينة
بيروت ،منها :محيط المدينة الرياضية ،برج أبي حيدر ،سليم سالم ،زقاق البالط،
البسطة.
كما تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم السلب والسرقة ،والموقوف األول
مطلوب للقضاء بموجب خالصة حكم بجرم سرقة مركبة أو سيارة تقضي بحبسه
مدة خمس سنوات ،واعترفا بتعاطيهما المخدرات.
لذلك ،وبناء على إشارة القضاء المختص ،عممت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي صورتهما ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما
الحضور إلى مركز فصيلة البسطة الكائن في محلة البسطة ،أو االتصال على الرقم
 01/633808إلجراء المقتضى القانوني.

مجل�س الجنوب� :إنجازات كبيرة
بميزانية �ضئيلة
حاصبيا ـ سعيد معالوي
ال��ح��دي��ث ع��ن مجلس الجنوب
يطول ويطول ألنه ربما المؤسسة
اإلنمائية الوحيدة ف��ي ه��ذا البلد
ال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��ال��ش��أن اإلن��م��ائ��ي
على مختلف الصعد ،على امتداد
مساحة الجنوب والبقاع الغربي
وراش��ي��ا ،وه��و ش��ك��وى ض��ي��م ك� ّل
ال��ن��اس ف��ي المناطق ال��ث�لاث ،وال
يزال حتى اليوم منذ انطالقته في
السبعينيات وبعد أن جاء سماحة
اإلمام ال ُمغيَّب السيد موسى الصدر
برؤية مستقبلية شملت األُس��س
كافة لبناء بلد ومجتمع على قاعدة
التنمية ،ف��ك��ان مجلس الجنوب
ثمرة نضجت تنمويا ً بمشاريع على
مستوى الجنوب والبقاع الغربي
�ح ال��ق��ات��ل في
وراش��ي��ا ،رغ��م ال��ش� ّ
ميزانيته.
ثماره ناضجة به ّمة وسهر وجهد
رئيسه الدكتور قبالن قبالن وهو
المسؤول في المجاالت كافة ،ففي
ك ّل بلدة وقرية هناك مشاريع من
خزينة ه��ذا المجلس ،في المجال
التربوي واألشغال والكهرباء وك ّل
ما تتطلبه البنى التحتية ،والهدف
م��ن ذل��ك واض��ح وه��و أن يتشبت
أبناء هذه المناطق بأرضهم ،وهذا
أحد أهم أذرع المقاومة في مواجهة
العدو «اإلسرائيلي».
ك�� ّل ذل��ك يتم بمتابعة رئيس
حركة أم��ل رئيس مجلس النواب
الرئيس نبيه بري وبجهد مؤسسي

ي��ؤ ّم � ُن��ه ال��ك��ادر ال��ب��ش��ري العامل
في ه��ذا المجلس فهناك أكثر من
 95في المئة من ط�لاب المناطق
الثالث يتلقون تعليمهم في مدارس
ومعاهد بناها مجلس الجنوب،
بينما تستفيد نسبة كبيرة من
ال��س��ك��ان م��ن ال��م��ش��اري��ع المائية
والكهربائية التي نفذها المجلس،
ف��ض�لاً ع��ن ال��م��س��ال��خ وال��م�لاع��ب
الرياضية ،إضافة إلى إعادة إعمار
ك� ّل ما دم��ره العدو «اإلسرائيلي»
على م��دى س��ن��وات ،بما ف��ي ذلك
شبكات الطرقات الرئيسة والفرعية
والداخلية.

ويؤكد قبالن «أنّ التجربة كانت
ناجحة مع أنّ موازنة المجلس لم
تتجاوز المليار ومئة مليون ليرة
سنويا ً منذ ال��ع��ام ألفين ،مقابل
الكلفة الباهظة الملقاة على عاتقه
ورق��م معدله السنوي الطبيعي
 60مليار ليرة وبالتالي الموازنة
قليلة جدا ً مقارنة بحجم المشاريع
والخدمات المطلوبة منه».
ويضيف« :نحن نفتخر بخوضنا
هذا الغمار وقد نجحنا فيه ،حيث
ي��ج��ب أن ن��ن��ج��ح ووف���رن���ا األم��ن
االجتماعي للمناطق التي تقع في
إطار عمل مجلس الجنوب».

لجنة الأ�سير �سكاف زارت جرحى المقاومة
وخيمة �أهالي الع�سكريين المخطوفين
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف خيمة
أهالي العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات
اإلرهابية في وسط بيروت ،للتضامن مع قضيتهم ومع
عائالتهم التي تناضل منذ أكثر من عام لتحرير أبنائها.
كما زار وفد من اللجنة برئاسة جمال سكاف منزل
الجريح في المقاومة حسين عاصي ،وكان في استقبال
الوفد عائلة عضو المجلس المركزي في ح��زب الله
الشيخ حسن بغدادي.
ورحب بغدادي بالوفد معتبرا ً أنّ «قضية األسرى في
ّ
السجون اإلسرائيلية هي مركزية لدى المقاومة» ،وهنأ

اللجنة على افتتاحها النصب التذكاري لألسير يحيى
سكاف في المنية.
وحيّا جمال سكاف باسم الوفد المقاومة بقيادة
السيد حسن نصر الله وعوائل الشهداء والجرحى،
كما حيا الجيش اللبناني وشهداءه وجرحاه ،مؤكدا ً
«أننا اليوم نعيش بكرامة وعز وشرف بفضل دمائهم
ال��ذك��ي��ة وت��ض��ح��ي��ات��ه��م» ،وأك���د س��ك��اف أنّ «قضية
العسكريين المختطفين واألس���رى اللبنانيين في
السجون اإلسرائيلية يجب أن تلقى الدعم والمساندة
من اللبنانيين كافة.

ت�أجيل «نيويورك»( ...تتمة �ص)1
المقابل الرابع عشر من آذار في أزم��ة ثقة ال تبدو أنها
قصيرة األجل ،ألنّ زعيم الفريق الرئيس سعد الحريري
ال يبدو قادرا ً على التراجع عن ترشيح فرنجية الستيعاب
المضي فيه ،فاختار
تشققات فريقه ،وال ب�ق��اد ٍر على
ّ
تأجيل العودة إلى بيروت مخرجاً.

الرئاسة تحتاج إلى السلة الكاملة

ال ي��زال اللقاء بين العماد ميشال ع��ون وال��وزي��ر سليمان
فرنجية في الرابية محور اهتمام المعنيين في الملف الرئاسي
وسط تكتم على مضمونه ومدى تأثيره على مبادرة الرئيس
سعد الحريري بعد جمودها في األيام األخيرة ،بينما يبدو أن
الظروف لم تنضج بعد إليصال رئيس إلى بعبدا ،بل تحتاج إلى
سلة كاملة ومتكاملة للحل.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «اللقاء لم يفشل ولم
ينجح ،بل كان عملية تصويب للمواقف وتأكيد على ضرورة
االستمرار بوحدة تكتل التغيير واإلص�ل�اح وتحالف البيت
الواحد وض��رورة استمرار المشاورات بين الطرفين وعكس
أجواء االرتياح وليس أجواء التشنج ،كما قال البعض وتراجعت
االرتدادات التي حصلت ووضع الح ّد لعدم الذهاب باتجاه تأزم
الوضع» ،وأشارت المصادر إلى أن «الرابية تترك لفرنجية أن
يأخذ المواقف المناسبة بعد هذا اللقاء ،وهو لن يسير بعكس
الخط السياسي الذي ينتمي إليه وضد التيار المسيحي بشك ٍل
عام؛ ومدرك أيضا ً أن الوضع المسيحي اليوم ال يتحمل االنقسام
والشرذمة».
ورف��ض��ت ال��م��ص��ادر وض��ع المسألة ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي إط��ار
قانون االنتخاب فقط ،بل هي قضية االتفاق على سلة كاملة
متكاملة تبدأ برئيس الحكومة والحكومة وقانون االنتخابات
واالنتخابات النيابية».
وإذ أك��دت على أن التواصل دائ��م ومستمر بين حزب الله
والرابية ،لفتت المصادر إلى دور حزب الله األساسي بعدم
تمرير تسوية ال ترضي المسيحيين ال سيما حليفه العماد
عون.

الرئاسة بفريق متماسك

وأكدت مصادر نيابية في كتلة الوزير فرنجية لـ«البناء» أن
«لقاء فرنجية  -عون أظهر عمق التحالف بينهما وأسكت كل

األصوات واألقالم «النشاز» التي نالت من الثقة بين الطرفين،
وأظهرت أن فرنجية ال ولن يعمل للوصول إلى رئاسة الجمهورية
على حساب فرط التحالف مع عون طوال عشر سنوات ،بل يريد
وموحد».
أن يصل بفريق متماسك
ّ
وأش��ارت المصادر إلى أن «اللقاء دل أيضا ً على أنه مهما
حصل فإن فريق  8آذار موحد ،قبل المبادرة كان هذا الفريق
أمام المرشح الواحد ،أما بعدها فأصبح أمام مشروع مرشحَ ين
من خط سياسي واحد ،وهما عون وفرنجية على أن يتم اختيار
أحدهما الحقا ً وفقا ً للظروف والتطورات وطبيعة االتفاق على
سلة حل األزمة».
وش��ددت المصادر على أن «التواصل مستم ّر بين فرنجية
والرئيس سعد الحريري» ،وأكدت أن «المبادرة تع ّثرت ،لكنها
لم تسقط بانتظار الحوارات الثنائية داخل فريقي  8و 14آذار».

عودة الحريري مرتبطة بإنضاج المبادرة

وأك��دت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن
«الرئيس الحريري لم يضرب موعدا ً لعودته إلى بيروت وهو
لن يعود إال عندما تنضج المبادرة التي قدّمها بترشيح فرنجية
والتي لم تطلق بعد في األصل وما يجري اآلن ال يتعدّى التواصل
مع فرنجية لتحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي».
ولفتت المصادر إلى أن «فرنجية سيذهب إلى التشاور مع
حلفائه ،والحريري أيضا ً سيعمل على إقناع حلفائه بانتظار أن
تنضج األمور».

الراعي :المبادرة ج ّد ّية

وأشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن
«المبادرة هي مبادرة جدية وليست صادرة عن فرد ،كما أنا
أعلم ،ولذلك يجب على كل اللبنانيين أن يتطلعوا إليها وأن
يلتقوا ويقرروا معا ً ويصبح القرار وطنياً ،بكل ما للكلمة من
معنى ،ولكن المهم هو أن المبادرة جدية ويجب على اللبنانيين
االستفادة منها واتخاذها بجدية».

جونز :التوقيت المناسب الختيار رئيس

وفي السياق ،استقبل الرئيس أمين الجميل أمس في بكفيا،
القائم باألعمال األميركي السفير ريتشارد جونز الذي أكد أن
«المؤسسات اللبنانية بحاجة ألن تعمل وتتجدّد ،ألن الرئاسة

شاغرة منذ زمن طويل .الوقت اآلن هو للعمل من أجل إنتاج حل
لبناني لهذه المشكلة؛ وبذلك يستعيد لبنان سيادته ويلعب
دوره في محاربة التطرف في المنطقة».
وأضاف جونز« :ندعم اآللية اللبنانية وعلى اللبنانيين أن
يختاروا مَن سيكون رئيسهم ،ولكن نعتقد أن الوقت اآلن ،هو
التوقيت المناسب لالختيار».

الخارجية اإليرانية :الرئاسة شأن لبناني

وأكد أحد المسؤولين في وزارة الخارجية اإليرانية لوكالة
أنباء الطالب اإليرانيين «ايسنا» أن «إي��ران تؤكد دائما ً على
أن المستقبل السياسي في سورية يحدّده الشعب السوري،
وموضوع الرئاسة في لبنان هو شأن لبناني ،وإيران لم تتدخل
فيه سابقاً ،ولن تتدخل في المستقبل ،ألنها تعتقد أن انتخاب
رئيس الجمهورية في لبنان يجب أن يكون بعهدة الشعب
اللبناني بعيدا ً عن التدخالت األجنبية أيا ً كان مصدرها».
وأضاف« :وزير خارجيتنا محمد جواد ظريف لم يحاور أو
يفاوض وزير خارجية السعودية عادل الجبير حول آلية أو
تفاصيل انتخابات رئاسة الجمهورية أو المرشحين لمنصب
الرئاسة في لبنان».

دعوة إلى بري لزيارة السعودية

وفي ظل الحديث عن التسوية الرئاسية في لبنان ،برزت أمس
الدعوة السعودية الرسمية لرئيس مجلس النواب نبيه بري
لزيارة المملكة والتي نقلها إليه السفير السعودي في لبنان علي
عواض عسيري من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور
عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ،ووعد بري بتلبيتها .

حملة تضامن مع «المنار»

وشهد فندق الكورال بيتش  -الجناح في بيروت أمس حملة
تضامن مع قناة «المنار» في مواجهة القرارات االستنسابية
التي تحمل في طياتها أهدافا ً وغايات معروفة ،حضرها حشد من
السياسيين واإلعالميين والحقوقيين ،وشخصيات دبلوماسية
وحزبية واجتماعية وروحية .وأكدت المواقف والكلمات رفض
استباحة الحرية اإلعالمية في لبنان وانتهاك السيادة اللبنانية
وشجب ق��رار إدارة «عربسات» حجب ّ
بث القناة عبر قمرها
الصناعي.
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