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تعديل االتفاقية األمنية مع واشنطن: تردد ان أحد الوزراء 
أثار مع السفيرة االميركية موضوع االتفاقية األمنية 
وإمكان تعديل بعض بنودها، وقد أبدت الرغبة بالبحث 

في هذه التعديالت رافضة القول ان االتفاقية ال تعدل وفق ما يقول بعض 
السياسيني اللبنانيني، ورمبا طرحت صيغة التعديل بعد التصديق على 

املوازنة.
س�يارات مصفحة.. واالس�تقرار األمن�ي: قال أحد وزراء املعارضة ان ثمة ظاهرة 
جتددت خالل األسبوعني املاضيني تتمثل باستقدام عدد من السفارات العاملة 
في لبنان سيارات مصفحة، في وقت يتزايد فيه احلديث عن مناخ االستقرار 

الذي يخيم على لبنان.
نواب التيار احلر في »أسطول احلرية«: جرى نقاش داخل قيادة التيار الوطني 
احلر في إمكانية مشاركة بعض قياديي التيار في »اسطول احلرية« الذي 
س����ينطلق من لبنان الى غزة، ويجري البحث بإرس����ال اثنني من أربعة 
أسماء طرحت لهذه الغاية وهم: النواب اميل رحمة، عباس هاشم، نبيل 

نقوال، اضافة الى القيادي بيار رفول.
انتخاب�ات مطرانية أم متديد؟: خمس��ة مطارنة موارنة بلغوا الس��ن القانونية 
احملددة باخلامس��ة والس��بعني، ويفترض باملبدأ ان يقدموا اس��تقاالتهم أمام 
البطريرك صفير لعرضها على املجمع الدائم قبل انتخاب خمسة غيرهم الكتمال 

عقد مجلس املطارنة.
واملطارنة هم فرنس��يس البيسري وبولس س��عادة )سبق لهما ان بلغا السن 
القانونية وجرى التمديد لهما سنة اضافية( وغي جنيم وسمير مظلوم ويوسف 
بش��ارة. واالجتاه الس��ائد في املجمع الدائم هو التمديد لهؤالء املطارنة سنة 

اضافية على ان تؤجل االنتخابات الى يونيو العام املقبل.
وقد وضعت مسألة االنتخابات في صفوف مجلس املطارنة في دائرة الضوء 
الرتباطه��ا ارتباطا وثيقا باملنصب األول في الكنيس��ة املارونية، الس��يما ان 

مجلس املطارنة هو الهيئة الصاحلة النتخاب البطريرك 
املاروني من بني أعضائه.

وم��ن هنا ف��إن تركيبة هذا املجلس ه��ي التي تدفع الى 
ترحيل انتخابات خمسة مطارنة جدد الى العام املقبل.

بني اليوم واألمس: يتساءل مرجع ديني: أين نحن اليوم من األمس؟ فال أسئلة 
يوجهها النواب وال أجوبة من احلكومة إال نادرا، وال استجوابات تنتهي 
بطرح الثقة، حتى وال جلسات مناقشة عامة نص عليها النظام الداخلي، 
وكأن البالد س����ائرة شيئا فشيئا نحو تعطيل املؤسسات لتبرير ادارتها 

من اخلارج.
استعادة صداقات مع املسؤولني السوريني: قيادات وسطية في احلزب االشتراكي 
عادت الى زيارة دمش��ق مع عائالتها ولقاء بع��ض الضباط الذين خدموا في 

مناطق هذه القيادات.
وعادت ش��خصيات من منطقتي البقاع الغربي واألوسط، الى زيارة سورية، 
واس��تعادة صداقات مع مس��ؤولني س��وريني أمنيني عملوا في لبنان، وهذه 
العودة جاءت بعد زيارات رئيس احلكومة س��عد احلريري الى دمش��ق ولقائه 
الرئيس بش��ار األس��د. والالفت ان بعض هذه الش��خصيات، تسير في خط 
»تيار املس��تقبل«، والتزمت به بعد االنس��حاب الس��وري، وان من بني هؤالء 
أش��خاصا من بلدة مجدل عنجر التي كانت أكثر املناطق شراسة في مواجهة 

حلفاء سورية في لبنان.
أردوغان في لبنان: تقول مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان س����يخصص جزءا هاما من زيارته الى لبنان املقررة في 

يوليو املقبل للقاء فعاليات شعبية واقتصادية لبنانية غير رسمية.
ويالحظ ان نشاطا تركيا يجري في لبنان، سواء على املستوى الرسمي 
أو على املستوى الشعبي. وهذا النشاط التركي يركز على منطقة الشمال، 

وبخاصة على عاصمته مدينة طرابلس.

أخبار وأسرار لبنانية
14 آذار تطالب بتعديل جوهر الحوار

وتحديد سقف زمني له

جعجع يدعو من القاهرة لحصر 
قرار الدفاع في المؤسسات 

بيروت � محمد حرفوش
تعك���ف دوائر قصر بعبدا على التحضير الجتماع 
هيئة احلوار الوطني في 17 اجلاري وسط جدل يتعلق 
بالتوقيت وبروتوكول التعامل مع القيادات االعضاء في 
الهيئة وبعد أن أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع قبل مدة انه ال يستطيع تلبية 
الدعوة في املوعد احملدد الرتباطه بعمل آخر )سفر على 
االرجح( وبعدما تردد ان الرئيس فؤاد السنيورة سيكون 
غير قادر على احلضور في املوعد نفسه بداعي السفر 
ايضا، فإن رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان � 

الداعي � الى االجتماع، لم يغير شيئا حتى اآلن.
وفيما تتمس���ك قوى 8 آذار مبوعد انعقاد اجللسة 
نهار اخلميس املقبل ترى مصادر في 14 آذار ان املوقف 
املطلوب هو: اما تعديل املوعد وإما ان يتم تعديل في 
صيغة االجتماع نفسه، كأن يكون لقاء عاما مختصرا 

مثال.
أم���ا على صعيد املضمون فاملؤش���رات توحي بأن 
االجتماع معرض للتأزمي بفعل استمرار اخلالف حول 
مسألة االس���تراتيجية الدفاعية فقوى 8 آذار تتمسك 
بعنوان فصل سالح حزب اهلل عن االستراتيجية الدفاعية 

أي اعتبار ان سالح احلزب شيء واالستراتيجية شيء 
آخر اي السالح خارج النقاش.

أما موقف 14 آذار فينطلق من أن ما هو مطروح على 
طاولة احلوار في االصل هو سالح حزب اهلل، وموقف 
14 آذار ان االصل في البحث هو سيادة الدولة واالدوار 
السيادية للدولة. وان االستراتيجية الدفاعية هي خطة 
سيادة الدولة في موضوع احلرب والسلم مع اسرائيل، 
وهي خطة س���يادة الدولة على كامل ارضها.. ولذلك 
لن تقبل 14 آذار مبا تسميه »الفصل املزور« وستعيد 
تأكيد أن ذلك السالح موضوع خالف ونزاع ارتضينا 
حله باحلوار، ول���م نوافق وال نوافق على ان يفرض 
فرضا أو ان يعطى شرعية غير موجودة، والى جانب 
رفض الفصل، تتمس���ك 14 آذار بطرح استراتيجيتها 
حلماية لبنان وفقا خلطة النقاط الس���بع التي اقرها 

مؤمترها الثالث.
املصادر 14 آذارية تؤكد أن املطلوب هو اعادة تثبيت 
جوهر احلوار والتشديد على أن يكون للحوار سقف 
زمني معني ال ان يكون اجتماعا مفتوحا لكن من دون 
جدوى، او فليكشف الرئيس وفريق 8 آذار عما يريدانه 

من احلوار«.

القاهرة � خديجة حمودة
دعا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع الشعب 
اللبناني الى االلتفاف حول حكومته وس����لطته الشرعية وإلى حصر 

قرار الدفاع عن البالد في املؤسسات الدستورية وخاصة احلكومة.
وأكد جعجع في مؤمتر صحافي عقب لقائه الرئيس املصري حسني 
مبارك في القاهرة أمس أهمية أن تتمكن احلكومة اللبنانية من تقدير 
املوقف بش����كل مستمر وعلى النحو املالئم واتخاذ القرارات املناسبة 

للدفاع عن البالد.
وق����ال ان الوضع في لبن����ان ال يحتمل أي تالع����ب أو أي خطوة 
غير مدروس����ة أو ليست في مكانها الصحيح مؤكدا أهمية أن تتم كل 
اجلهود من داخل الدولة ومنس����قة داخل األطر الشرعية واملؤسسات 

الدستورية.
وح����ول مضمون محادثاته في القاهرة ق����ال جعجع انه بحث مع 
الرئي����س مبارك كل ما يتعلق بعملية الس����الم ككل في املنطقة التي 
اعتبرها »مرتبطة مباش����رة بعملية املصاحلة الفلسطينية«، معربا 
عن أس����فه لعدم امتام هذه املصاحلة »رغم اجلهود املصرية احلثيثة 

واملكثفة وكذلك جهود بعض األطراف العربية«.
ورأى جعجع أن هناك من يح����اول تعطيل وامتام هذه املصاحلة 
مضيفا »أنه من دون املصاحلة لن يكون هناك تقدم فعلي في عملية 
الس����الم في الشرق األوسط وعليه ستظل األوضاع غير مستقرة في 

املنطقة وسنظل ندور في احللقة املفرغة اجلارية حاليا«.
وأع����رب عن تقديره ملصر على جميع أش����كال الدعم التي تقدمها 
للبنان ووقوفها على الدوام مع لبنان في السراء والضراء. وأضاف ان 
اجتماعه مع الرئيس مبارك تركز حول األوضاع على الساحة اللبنانية 

»خاصة في ظل اجلو االقليمي املضطرب في هذه اآلونة«.

مكاري ل� »األنباء«: ما بعد العقوبات على إيران أكثر إحراجًا للبنان
بيروت � زينة طبارة

رأى نائ����ب رئيس املجلس 
النيابي فريد مكاري ان مرحلة ما 
بعد العقوبات على ايران ستكون 
املرحلة األصعب على املستوى 
احلكومي، وذل����ك العتباره ان 
االنتقال الى مرحلة تنفيذ القرار 
القاضي مبعاقبة  الدولي 1929 
ايران ستكون محرجة للدولة 
اللبناني����ة، مبعنى آخر يعتبر 
مكاري ان لبنان سيكون ملزما 
بتنفيذ القرار املذكور وبتطبيق 
مفاعيله ومندرجاته كاملة كونه 
عضوا غير دائم في مجلس األمن 
وعضوا في األمم املتحدة، السيما 
انه امتنع عن التصويت تعبيرا 
عن موقفه احليادي خالل جلسة 
التصويت على العقوبات، مؤكدا 
الساعة ليست هناك  انه حتى 
ص����ورة واضحة حي����ال ما قد 
اللبنانية من  تتخذه احلكومة 
خطوات في كيفية تعاملها مع 

هذا التحدي اجلديد.

أخرى صديقة كانت أو حليفة، 
امنا احكام اجلي����رة والترابط 
اجلغرافي بني لبنان وسورية 
قد تفرض على الدولتني مزيدا 
من االتفاقيات مقارنة مع دول 
أخرى، معربا ف����ي املقابل عن 
أمله في أن تك����ون االتفاقيات 
اجلديدة عادلة للطرفني اللبناني 
والسوري وان يكون تنفيذها من 

على الدولتني اللبنانيبة والسورية 
ايجاد حل سريع وشامل ونهائي 
لهذا امللف ووجوب تقدميه على 

غيره من امللفات.

ال حاجة للمجلس األعلى

أما جله���ة املجل���س األعلى 
اللبناني � السوري فأكد مكاري انه 
مازال متمسكا بقناعاته بوجوب 
املذك���ور وذلك  إلغ���اء املجلس 
العتب���اره أن الدولتني اللبنانية 
والسورية لم تعودا بحاجة اليه 
في ظل انتقالهما الى اعتماد مسلك 
الديبلوماسية في العالقات بينهما 
وفي ظل انش���اء كل بلد لسفارة 

متثله لدى اجلانب اآلخر.
هذا، ورأى مكاري ان املس���ار 
اجلدي���د ب���ني لبنان وس���ورية 
يتخذ املنح���ى األحادي ويعطي 
انطباعا بالنقص من خالل عدم 
تبادل الزيارات بني املس���ؤولني 
من الدولتني، مؤكدا ان كالمه هذا 
غير مقصود ب���ه اطالقا افتعال 

ولفت م����كاري في حديث ل� 
»األنباء« الى ان التفاهم واحلوار 
هما العنوانان الوحيدان اللذان 
يجب عل����ى اجلميع اعتمادهما 
للوص����ول ال����ى ح����ل يرضي 
جمي����ع االطراف، مع العلم بأن 
موق����ف احلكومة اللبنانية من 
األمر يجب ان يكون مبنيا على 
املوقف االيجاب����ي للجمهورية 
االيرانية الذي جتس����د بتهنئة 
الس����فير اللبناني ل����دى األمم 
املتحدة نواف س����الم من قبل 
س����فيرها هناك محمد خزاعي 
اللبناني باالمتناع  القرار  على 

عن التصويت.
على صعيد آخر وتعليقا على 
االتفاقيات اجلديدة التي ستبرم 
بني اجلانبني اللبناني والسوري 
خالل اجتماعات املدراء العامني 
مع نظرائهم في دمش����ق، علق 
مكاري بأن االتفاقيات اجلديدة 
مع س����ورية تبرم كم����ا تبرم 
غيره����ا من االتفاقيات مع دول 

قبل اجلانبني وليس من اجلانب 
اللبناني وحده.

ترسيم الحدود

وردا على سؤال حول ما آلت 
إليه املناقش���ات في امللفات التي 
يجب إعادة البحث فيها كترسيم 
احلدود واملعتقلني اللبنانيني في 
السجون السورية واملجلس األعلى 
اللبناني � الس���وري، اكد مكاري 
رغبة اجلانب السوري في ترسيم 
احلدود اللبنانية � السورية، امنا 
اخلالف حول نقطة البدء بالترسيم 
قد أخر تنفيذ الترسيم، معربا عن 
اعتقاده بأن هذا امللف سيقفز الى 
حيز التنفيذ في وقت قريب امنا 
ليس انطالقا من النقطة التي رغبت 
فيها احلكومة اللبنانية، معتبرا 
في املقابل ان البدء بالترسيم من 
نطقة معينة اخرى خير من عدم 

البدء فيه اطالقا.
اما جلهة املعتقلني واالسرى في 
السجون السورية رأى مكاري انه 

ازمة او اثارة ما هو ساكن، امنا 
اراد من خالله تس���ليط الضوء 
على اخللل املوجود لعل االمور 
تعود وتأخذ في املستقبل القريب 
مجراه���ا الطبيعي للوصول الى 
م���ا يطمح إلي���ه اللبنانيون في 
العالقات املمي���زة احلقيقية بني 
البلدين وذلك العتباره ان العالقات 
بني الدول خاصة املتجاورة منها 
يتم فيها تبادل الزيارات كتعبير 
عن االحترام املتبادل الذي تكنه 

كل دولة لألخرى.
وختم مكاري مذكرا مبوقفه 
االيجابي من العالقات مع سورية 
معتب���را ان ه���ذه االخيرة دولة 
جارة وان هن���اك مصلحة لدى 
الشعبني اللبناني والسوري في 
العالقات وأمتنها  حتقيق اطيب 
بينهم���ا، معربا ف���ي املقابل عن 
اسفه لوجود بعض من يتعاطى 
مع سورية بشكل انفرادي بعيدا 
عن دور املؤسس���ات والقنوات 

الديبلوماسية.

نائب رئيس مجلس النواب يرى أن المسار الجديد بين لبنان وسورية يعطي انطباعًا بالنقص في تبادل الزيارات

 فريد مكاري 

)محمود الطويل(مرشح املعارضة كمال اخلير يدلي بصوته  .. ومنافسه كاظم اخلير املرشح املدعوم من تيار املستقبل مقترعا في املنية

زحمة ملفات لبنانية: فرعية »باهتة« في المنية.. وكباش حول الموازنة اليوم
بيروت � عمر حبنجر

أغل���ق االس���بوع اللبناني 
املنصرم على معركة انتخابية 
نيابي���ة فرعي���ة باهتة ويطل 
الطالع على جملة  االس���بوع 
استحقاقات محلية تبدأ اليوم 
بجلس���ة جديدة للموازنة في 
مجلس الوزراء، وغدا الثالثاء 
موعد القمة الرئاسية اللبنانية � 
السورية في دمشق، اما اخلميس 
فهناك احملطة اجلديدة للحوار 
الوطني في القصر اجلمهوري، 
بغياب الرئيس فؤاد السنيورة 
وس���مير جعجع وب���ني هذه 
االس���تحقاقات اضراب عمالي 
وجلس���ة نيابية تش���ريعية 
وتداعي���ات متواصل���ة لقرار 
التصويت  لبنان االمتناع عن 
حول العقوبات على ايران في 

مجلس األمن.

الجميل والخيار اإليجابي

وفي غضون ذلك قال رئيس 
اجلمهورية االس���بق ورئيس 
ام���ني اجلميل  الكتائب  حزب 
امس ان خي���ار امتناع لبنان 
عن التصويت في مجلس األمن 
انتصارا ألن كل االطراف  كان 
تفهمت موقف لبنان بوقوفه على 
احلياد، من هذه األزمة في األمم 
املتحدة، مشيرا الى ان مستقبل 
لبنان واستقراره ووحدته كل 
هذا مرتبط مبوقف لبنان من 
ازمات املنطقة والتطورات في 
العالم ألن موقعه مميز باإلضافة 
الى ان توازناته الداخلية هشة 
الداخلي���ة تتأثر  وعناص���ره 

مباشرة مبا يحصل.
وأضاف اجلميل إلذاعة لبنان 
احلر ام���س ان التصويت في 
مجلس الوزراء 14 × 14 هو خير 
دليل على التوازنات الداخلية، 
مش���يرا الى ان ه���ذا االخراج 
طبيعي وليس مصطنعا وكل 
التسويات في لبنان واالتفاقيات 
التي تتم مدروس���ة على هذا 
األساس، داعيا الى اعتماد عقيدة 
احلياد اإليجابي جتاه األزمات 
اخلارجية م���ع تأكيد الوقوف 
العربي في  الى جانب املوقف 
الصراع مع اسرائيل. وتطرق الى 
اتفاقية الهدنة مع اسرائيل وقال 
ان هذه تشكل ارضية صاحلة 
لالستفادة منها وهي منصوص 

وبحكم تطبيق الدستور ذهبنا 
الى انتخابات فرعية، فور االنتهاء 
من االنتخابات البلدية. واشار 
الى انس���حاب مرشحني اثنني 
رسميا ليصبح عدد املرشحني 

16 مرشحا بشكل رسمي.
عمليا لم يبق س���وى اثنني 
كاظم وكم���ال اخلير والباقون 
انسحبوا عمليا بعد انتهاء مهلة 

سحب الترشيحات.
العملية  ان  ب���ارود  وق���ال 
االنتخابية سارت كما هو متوقع 
تنظيميا وأمنيا. اما عن نسب 
االقبال على االقتراع فقد فضل 
وزير الداخلية عدم التطرق اليها 

قبل اقفال الصناديق.
املتنافسان كاظم  املرشحان 
صالح اخلير وكمال اخلير تفقدا 
مراكز االقتراع وحث كل منهما 
انصاره ع لى االقتراع. وقال كاظم 
اخلير في احدى محطاته: ادعو 
اهلنا في املنية والضنية للنزول 
بكثافة ال���ى صناديق االقتراع 

الختيار من يرونه مناسبا.
وأضاف: املعركة منافس���ة 
رياضية سياسية، فخوضوها 
بكل روح رياضية، ونحن هنا 

عائلة واحدة.
املرش���ح كم���ال اخلير قال 
بدوره، ان املنية والضنية اهل 
واحباء، ومتن���ى على االهالي 
الى صناديق االقتراع  النزول 
وانتخاب من يرونه مناس���با، 
ومن يفوز يكون الشعب اختاره 
ومن يختاره الشعب فنحن نقبل 
به. الناب احمد فتفت وبعد ان 
أدلى بصوته في »سير الضنية« 
اكد ان املعركة سياسية، وشجع 

الناخبني على االقتراع.
أما النائب قاسم عبدالعزيز 
اعل���ن والوزي���ر محمد  الذي 
الصفدي وقوفهما على احلياد 
في هذه املعركة، مؤكدا ان احلياد 
ليس نتيجة خ���الف مع تيار 
املستقبل، امنا استجابة لرغبة 
عائلة علم الدين، أسرة النائب 
الراحل، بأن يكمل شخص منها 
والية النائب الراحل هاشم علم 
الدين. بدوره النائب الس���ابق 
جهاد الصمد متنى لو تس���نى 
التوافق على املرشح بشير علم 
الدين )شقيق النائب املتوفى(، 
الفتا الى ان املعركة جرت نزوال 

عند رغبة الناس.

كاظم اخلير، وآخر املنسحبني 
كان د.أحم���د عبيد الذي اعلن 
انسحابه من دارة نائب رئيس 
مجلس النواب فريد مكاري في 
أنفه، بحضور رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري الذي كان 
بضيافة مكاري، كما انسحب 
خمسة مرشحني آخرين لصالح 
كاظم اخلير ايضا، الذي التقى 
الرئيس احلريري في جامعة 
البلمن���د ش���اكرا دع���م تيار 

املستقبل له.

حرارة انتخابية

وتركزت احلرارة االنتخابية 
في منطق���ة »املنية« فيما كان 
الوضع أقل سخونة في توأمها، 
النائب احمد  الضنية، منطقة 
فتفت، حيث لم تتعد نس���بة 
االقبال 9% في املنية حتى الظهر 

مقابل 4% في الضنية.
الداخلية زياد بارود  وزير 
الذي انتقل الى الش���مال امس 
ملتابعة العملية االنتخابية عن 
كثب، وقال في تصريح له ان 
اج���راء االنتخابات في املنية � 
الضنية اليوم اشارة واضحة الى 
التزام الدولة باملهل الدستورية، 

التخلي عن اصالحات مؤمتر 
باريس3 في اطار اغفال املرحلة 

السابقة.
وعلى ه���ذا الصعيد، متنى 
االس���اقفة املوارن���ة في ختام 
خلوتهم ف���ي بكركي ان يقود 
االستقرار في البالد الى حتريك 
االقتص���اد، وان تكون الدولة 
بأجهزتها اكث���ر فاعلية، فتقر 
الش���واغر في  املوازنة ومتأل 

االدارة.
في هذه األثناء، جرت امس 
الفرعية للمركز  االنتخاب���ات 
النيابي الذي خال بوفاة النائ ب 

اعتبره شخصيا مدماكا اساسا 
لبناء لبنان وحمايته من االخطار 
والعواصف. واستطرد قائال: 
متاما كما نح���ن عابرون على 
ارض لبنان الباقية، فإن واجبنا 
جميعا ان نرسخ املناصفة التامة 
بني املس���يحيني واملسلمني في 
لبنان لكي تبقى رسالة لبنان 
ال���ى العال���م رس���الة العيش 
املش���ترك واحلوار واالعتدال 

ألجيال وأجيال.

الكباش حول الموازنة اليوم!

الى ذل���ك، يواصل مجلس 

هاشم علم الدين والتي سرعان 
ما حتولت الى مواجهة سياسية 
بني قوى 8 آذار وقوى 14 آذار، 
في عقر دار االخيرة في املنية 

والضنية.
املعركة االساسية املباشرة، 
بني »اخليري���ن« كاظم اخلير 
وكمال اخلي���ر، كاظم مدعوم 
من تيار املس���تقبل وقوى 14 
آذار وكمال مدعوم من قوى 8 

آذار.
كما شارك في املعركة عدد 
من املرشحني املستقلني الذين 
انسحب بعضهم باكرا لصالح 

الوزراء اليوم مناقشة مشروع 
املوازنة العامة املثير للنقاش. 
وقد نف���ى وزير االعالم طارق 
متري وجود كباش سياس���ي 
املوازنة، مؤكدا  حول مشروع 
انه جرى االتفاق على االرقام 

منذ زمن.
وعن اجلول���ة اجلديدة من 
احلوار اخلمي���س املقبل، قال 
متري ان الرئيس سليمان اكد 
املوعد في آخر جلسة ملجلس 

الوزراء.
لكن وزير املال السابق جهاد 
ازعور أعرب ع���ن تخوفه من 

عليها في اتف���اق الطائف وقد 
تبنتها البيانات الوزارية وهي 
لم تقم بني اصدقاء بل بني اعداء. 
وقال اجلميل: املسيحيون اعطوا 
االكثرية ل� 14 آذار في االنتخابات 
النيابي���ة االخيرة ونحن على 
خالف سياسي مع املسيحيني 
لدى الط���رف اآلخر وبنظرهم 
انهم هم من يخلق التوازن، امنا 
نحن عل���ى خالف معهم ولكن 
نرفض ان يصل الصراع بيننا 
الى الشارع، ودعا الى املصاحلة 

املسيحية.

للمناصفة والعيش المشترك

وف���ي ه���ذا الس���ياق جدد 
الرئي���س س���عد احلري���ري 
التأكيد على التمسك بالعيش 
املشترك واملناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني. واضاف في احتفال 
وضع حجر االساس ملستشفى 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
في البلمند )شمال لبنان(: نحن 
من جهتنا ملتزمون بتكريس 
العيش املش���ترك ف���ي املجال 
السياس���ي عب���ر تثبيت مبدأ 
املناصفة الذي ارساه الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري والذي 

ارتدادات امتناع لبنان عن التصويت في مجلس األمن مستمرة.. وقمة سورية - لبنانية غدًا

معلومات عن زيارة نصراهلل لتركيا قريبًا بدعوة من أردوغان
بيروت: ذكرت شبكة »إن.تي.في« االخبارية التركية ان انباء 
ترددت في أنقرة بشأن توجي��ه رئي��س ال��وزراء الترك��ي 
رج����ب طي�ب اردوغ��ان دع��وة ال����ى األمي��ن الع��ام ل� 
»ح��زب اهلل« الس��ي��د حسن نصراهلل لزيارة تركيا بناء على 
توصي��ة من رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة »حماس« خالد 

مشعل.
ولفتت الش��بكة الى »ان هذه االنباء اشارت الى ان نصراهلل 

س��يزور تركيا قريبا، وس��يخرج من لبنان في حماية احلرس 
الث��وري االيران��ي، خوف��ا م��ن أن تق��وم اسرائيل باغتياله«، 
مشيرة الى ان مشعل اقنع اردوغان بأن هذه اخلطوة »سترفع 
من شعبية اردوغان في الشارعني العربي واالسالمي، وستزيد 
إحراج اس��رائيل بعد االعتداء على قافلة اسطول احلرية«، ولم 
تصدر اي تعليقات من احلكومة التركية على هذه التصريحات 

سواء بالتأكيد او النفي.


