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حمليات �سيا�سية
التغيير والإ�صالح :عون يح�ضر جل�سة الحوار
ولن يعلن تر�شحه �إلى رئا�سة الجمهورية

وفي ال ينقلب عليها
المقاومة تحتاج �إلى رئي�س ّ

حزب اهلل :قرارنا ذاتي وال ننتظر
�أحد ًا في اال�ستحقاق الرئا�سي

أكد تكتل التغيير واإلص�لاح أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة في موضوع
الرئاسة بعد مع تيار المستقبل على رغم استمرار التواصل في هذا الموضوع.
ورجح «إمكان تكرار سيناريو جلسة االنتخاب األخيرة».
وفي السياق ،أ ّكد النائب سليم سلهب «أن رئيس التكتل العماد ميشال عون
لن يعلن ترشحه إلى رئاسة الجمهورية إال إذا اتفق عليه كمرشح توافقي،
وبالتالي لن يؤمن النصاب في الجلسة االنتخابية المقبلة ،وحتى اآلن لم يتم
التوصل إلى نتيجة في موضوع الرئاسة بعد مع تيار المستقبل على رغم
استمرار التواصل في هذا الموضوع ومواضيع أخرى».
وأ ّكد سلهب «أن عون سيحضر جلسة الحوار اليوم ألنها ستكون الجلسة
األخيرة في عهد الرئيس ميشال سليمان» ،معتبرا ً «أن على الرئيس سليمان أن
ينهي مدته الدستورية في الرئاسة ويترك منصبه».

آالن عون

ورجح النائب آالن عون «إمكان تكرار سيناريو جلسة االنتخاب األخيرة ،بعد
ّ
غد األربعاء ،في حال عدم توافر أي معطى جديد».
وشدد عون على أهميّة االستحقاق بالنسبة إلى التيار الوطني الح ّر ،مشيرا ً
إلى «اختالف المعطيات بعد خروج البالد من التوتر الذي كان قائماً».
ووضع المشاورات األخيرة بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس سعد
الحريري في إطار «تواصل تكتل التغيير واإلصالح وانفتاحه على كل األفرقاء
للتشاور في االستحقاقات الراهنة وأهمها االنتخابات الرئاسية» ،مشددا ً على
«أن السعي إلى إعادة ترتيب األوضاع في لبنان أمر ضروري».

يزبك يصلي على جثمان الشهيد الموسوي
أكد حزب الله أنه ال ينتظر أحدا ً في
الخارج كي يقول ما هو المناسب وغير
المناسب في رئاسة الجمهورية ،وأشار
إلى أن المقاومة تحتاج في موقع رئاسة
وفي لها ال ينقلب عليها
الجمهورية إلى ّ
إذا تغيرت موازين القوى أو إذا اتخذت
التطورات منحا ً يختلف مع وجهتها.

الحاج حسن

وف��ي السياق ،أك��د وزي��ر الصناعة
حسين الحاج حسن ض��رورة تحقيق
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ف��ي م��وع��ده
الدستوري ،معتبرا ً «أن أمام الرئيس
العتيد مهاما ً كبيرة ومفصلية أهمها
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��ادل��ة الجيش
والشعب والمقاومة».
ورأى ال��ح��اج ح��س��ن ف��ي احتفال
تكريمي نظمته االت��ح��ادات النقابية
وال��زراع��ي��ة ف��ي مكتب ن���واب بعلبك
«أن إنجازا ً كبيرا ً تحقق في مواجهة
اإلره�����اب ،إال أن���ه ع��ل��ى رغ���م ت��راج��ع
التهديدات اإلرهابية ،يجب أن يبقى
في صلب أولوياتنا مواجهتها ألنها
تهدد اللبنانيين في أرواحهم وأرزاقهم
وأمالكهم».

فياض

وأك��د عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض «إننا ال ننتظر أحدا ً
في الخارج كي يقول لنا ما هو المناسب
وغير المناسب في رئاسة الجمهورية،
وإن قرارنا ذاتي ،ونحن أسياده ،وهو
فقط نتاج تفاهمنا مع حلفائنا وتقديرنا
للمصلحة الوطنية».
ودع��ا فياض ف��ي احتفال تأبيني
في بلدة كفركال الجنوبية الجميع إلى

«م��ق��ارب��ة استحقاق انتخاب رئيس
الجمهورية على قاعدة تحويله إلى
ف��رص��ة لتغيير ال���واق���ع السياسي
والمؤسساتي المتعثر ،بدل أن يشكل
ترجمة الستسالم اللبنانيين للواقع
المريض ،ال��ذي يشكو منه الجميع»،
مشيرا ً إلى «أن هذا األمر ال يتم إال في
إطار وفاقي تفاهمي تعبّر عنه اإلرادة
الوطنية بمعظم مكوناتها» ،آمالً «أن
يتم الوصول إلى هذه اللحظة في أسرع
وقت ممكن».
وشدد فياض على «أن هذا الرئيس
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ل��ت��زم �ا ً بمعادلة
المقاومة ،وأمينا ً على منجزاتها ،ومؤمنا ً
بأن قوة لبنان هي في قوته وقدرة بنيه
على صون سيادته وحماية أرضه ،وأن
يبني على ما أنجز على هذا الصعيد،
وأن يمضي قدما ً في المسار ذاته».

الموسوي

وأك��د النائب ن��واف الموسوي أن
الكتلة وحلفاءها ي��ؤ ّي��دون المرشح
الوفي للمقاومة «الذي نطمئن إلى ثبات
وفائه في الظروف كلها أيا ً كانت وجهة
التطورات في أي لحظة سياسية».
وق���ال« :المقاومة تحتاج ف��ي موقع
وفي لها ال ينقلب
رئاسة الجمهورية إلى ّ
عليها إذا تغيّرت موازين القوى أو إذا
اتخذت التطورات منحى يختلف مع
وجهتها أو إذا تغيرت مصالح البعض
في بعض المواقع».
في الشأن المطلبي ،شدد الموسوي
على أن «الكتلة ستقارب الصيغة
المعدلة التي قدمتها اللجنة إلى رئيس
المجلس النيابي ،وكذلك باإلنجاز الذي
تحقق بشمول ضريبة أرباح المصارف

التي ال تقتطع م��ن أرب���اح المودعين
ب��ل م��ن أرب���اح ال��م��ص��ارف الصافية،
ومتمسكة بالضريبة التي وضعت
ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري أال وه��ي
التحسين العقاري ،وبفرض الغرامات
المالئمة على االعتداءات على األمالك
البحرية» ،وق��ال« :لذلك حين سنقرأ
ه��ذه الصيغة التي عدلت سنحرص
على االلتزام بهذه الثوابت ،ألن القضايا
التي استشهد اللبنانيون من أجلها في
أي موقع كانوا غالبيتهم العظمى من
محدودي الدخل ومن الفقراء وبعضهم
من الطبقة الوسطى ،ولذلك ال يجوز
أن يبقى الفقير في لبنان وح��ده من
يجب أن يدفع ضريبة ال��دم من أجل
تحرير بلده ،وأيضا ً أن يدفع من دخله
المحدود ضريبة تمويل الخزينة لسداد
االلتزامات المشروعة والضرورية تجاه
المواطنين المستحقين».

يزبك

كما شدد رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك على أن
المقاومة جاهزة للرد ولن تتخلى عن
شعبها مهما كانت استفزازات العدو
اإلسرائيلي والمتواطئين معه ليمنعوا
شعبنا من التصرف بمائهم وأرضهم.
ودع��ا خ�لال تشيع الشهيد حسين
محمد عباس الموسوي في بلدة النبي
شيت ،الفريق اآلخ��ر إل��ى «ال��ك��ف عن
الرهان على الخارج واعتبار سالح حزب
الله مشكلة في إج��راء االنتخابات»،
وأض��اف« :إننا تواقون للقاء والتفاهم
واالجتماع لكن ليس على حساب سيادة
لبنان واستقالله وإن هذا الخط ال يمكن
ألحد أن يزيحنا عنه».

دعوا لإقرار ال�سل�سلة باعتبارها حق ًا للموظفين

«التنمية والتحرير» :النتخاب رئي�س توافقي
أعلن نواب كتلة التنمية والتحرير سلسلة مواقف تجاه
االستحقاقات التي تواجه البالد ،فأكدوا على ضرورة انتخاب
رئيس توافقي ق��ادر على ل� ّم الشمل ،لمواجهة التحديات
وتجنب أعباء الفراغ ،ودعوا إلقرار سلسلة الرتب والرواتب
باعتبارها حقا ً للموظفين في الدولة.

قبيسي

وخالل احتفال إعالن نتائج مسابقة العالِم حسن كامل
الصباح الفيزيائية الذي أقامته ثانوية حسن كامل الصباح
الرسمية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي في
النبطية ولجنة الصباح الوطنية في القاعة الكبرى للمركز،
قال النائب هاني قبيسي« :إن السياسة التي نمارسها على
مساحة الوطن هي سياسة حب وانفتاح وتواصل وحوار
تحت راية ونهج القيادة الحكيمة لرئيس المجلس النيابي
نبيه بري ال��ذي يسعى بشكل دائ��م لترجمة ثوابت اإلمام
الصدر».
وأوضح أن العالقة مع الحزب التقدمي االشتراكي»ليست
عابرة ،والعقدة المربوطة بين الرئيس بري والنائب وليد
جنبالط لم يفقه أحد على حلها على الساحة اللبنانية حتى
اآلن ،ونحن نقول إن هذه العقدة ستزداد شدة وقوة وصالبة
لتنقذ لبنان في كل االستحقاقات».
وأك��د أهمية إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب وق��ال« :إن
السلسلة هي حاجة للموظفين ومن خالل تكريمنا لألستاذ
علي فايق فإن إقرارها حق لموظفي اإلدارة وللسلك العسكري
واألمني في الدولة ،هي حق لكل الموظفين ،ألنه من حق
الموظف أن يكون مكتفيا ً براتب محترم يحافظ من خالله على
كرامته ولقمة عيشه الحالل ،سنسعى بشكل دائم إلقرار هذه
السلسلة مهما حاولوا ترشيقها أو تنحيفها».

جابر

وألقى النائب ياسين جابر كلمة أكد فيها «أن لبنان يجب أن

يعود إلى وحدته وإلى التركيز على بناء المستقبل» ،مشيرا ً
إلى «أننا في هذه األيام نرى تغيرا ً في الجو السياسي ،ونرى
حكومة تتخذ قرارات وهذا مطلوب ،نرى نجاحا ً لخطط أمنية
وهذا جيد جداً ،ونرى بداية تعيينات في المراكز الشاغرة
وهذا ممتاز» ،متمنيا ً «أن نرى قريبا ً انتخاب رئيس جمهورية
جديد ألن البالد بحاجة إلى تكوين سلطة تواجه التحديات
الضخمة التي تواجه لبنان والمنطقة ،وإن شاء الله تكون
األيام المقبلة أفضل ألجلكم وألجل جيلنا الصاعد».

قاسم هاشم

وأمل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم
هاشم «الخروج من دائرة المراوحة التي تحيط باالستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،وأن تتوج االت��ص��االت الجارية على أكثر من
صعيد بالتفاهم على شخصية توافقية قادرة ،بما تحمل من
مواصفات ،وأن تجمع وتلم شمل اللبنانيين ،وهذا ما يخدم
لبنان ويؤ ّمن مصلحته الوطنية الحقيقية».
وقال في تصريح بعد لقائه فاعليات بلدية واجتماعية في
منطقة العرقوب« :إن من يتح ّمل مسؤولية تعطيل جلسات
انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الفريق ذات��ه ،وذلك
الستمراره على المكابرة والتعنت في طروحاته ومقاربته
لالستحقاق الرئاسي ،وإصراره على مرشحه في ظل انقسام
واحجام ال تسمح بتحقيق إرادته ورغباته األحادية».

عسيران

من ناحية ثانية ،رأى النائب علي عسيران «أن التعيينات
اإلداري��ة غاية في األهمية لطالما قررنا أن نعيد الحياة إلى
اإلدارة اللبنانية» ،آمالً في «أن تستمر الحكومة بتعيين من
يلزم في مختلف المراكز الشاغرة».
وقال« :إن األمل معقود لدى جميع اللبنانيين بالوصول
النتخاب رئيس للجمهورية يحوز على الثقة والثقل لنتمكن
من جمع الشمل ،وبعث الطمأنينة لدى المواطنين».

دعا لخطة �إنماء في المناطق المحرومة

وهاب :نريد رئي�س ًا قوي ًا ال يريد �شيئ ًا لنف�سه

لفت رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إلى «أننا
نريد رئيسا ً قويا ً ال يريد شيئا ً لنفسه» ،ورف��ض أن يأتي
«رئيس جمهورية للبنان من 14آذار»،
و أن «هذا أمر محتوم» ،مشيرا ً إلى أنه «لدينا رئيس تكتل
«التغيير واإلص�لاح» العماد ميشال عون بإمكانه أن يكون
رئيسا ً توافقياً ،وأن يش ّكل مشروع حماية للبنان في مواجهة
اإلرهاب ومشروع إصالح وتغيير في لبنان».
وخالل استقباله وف��ودا ً شعبية من مناطق الجبل كافة
تتقدمها هيئات روحية أ ّمت دارته في الجاهلية ،دعا وهاب
الجميع إل��ى «التحدث في ه��ذا الموضوع بشكل ج �دّي»،
مطالبا ً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «باإلقالع
عن المزحات التي يقوم بها في موضوع انتخاب رئاسة
الجمهورية ،وكأن االنتخابات هي للتسلية ،وإال ستمتد فترة
انتخاب رئيس الجمهورية إلى أيلول» ،الفتا ً إلى «الجهود
التي تقوم بها الحكومة الحالية على أكثر من صعيد ،بخاصة

موضوع التعيينات ومنها تعيينات المحافظين التي كانت
خطوة ممتازة وبمبادرة من وزير الداخلية نهاد المشنوق»،
موضحا ً أن «هذه التعيينات يجب أن تترافق مع خطة جدية
إلنماء المناطق ،ال سيما المناطق المحرومة في عكار والجنوب
والبقاع والجبل وفي المناطق اللبنانية كافة».
وكشف وهاب عن «المصاريف السرية لبعض األجهزة
األمنية التي ُتدفع وبمئات الماليين من الليرات اللبنانية
لبعض الصحافيين لتلميع صورة بعض األجهزة التي رأسها
«ورم��ان» من خالل المقاالت التبخيرية والتي تعتقد بأن
اإلعالم يمكن أن يفيدها ،وهذا األمر يعود لها إذا كان من مالها
وليس من مال اللبنانيين».
وأعلن وهاب أن «لديه الئحة كبيرة بأسماء مَن يتم الدفع
لهم من المصاريف السرية» ،معتبرا ً أن «تلك المصاريف بدل
أن تستعمل لكشف بعض شبكات اإلره��اب ،وكل العمليات
األمنية التي تهدد اللبنانيين ُتدفع للصحافيين بالماليين».

عريجي :فرنجية لن يح�ضر جل�سة الحوار
والم�ستجدات تحدد ح�ضوره جل�سة � 7أيار
أوضح وزير الثقافة روني عريجي ،أن «موقف رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية لناحية الرئيس العتيد ،هو أن يكون رئيسا ً قويا ً بمعنى
الحيثية الشعبية التي تسمح له بلعب دوره ،ويرى هذه الصفات في رئيس
تكتل «التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال عون» ،مشيرا ً إلى أن «فرنجية
لن «يدخل حاليا ً في البحث عن أسماء أخرى».
ولفت في حديث إذاعي إلى أنه «بالنسبة إلى جلسة الحوار ال اعتقد أن فرنجية
سوف يحضر .أما بالنسبة إلى جلسة االنتخاب في  7أيار فهو لن يحضر أيضاً،
أما ماذا سيستجد من اآلن ولغاية هذا الموعد فهو ما يحدد الموقف من حضور
الجلسة».

الف�صائل الفل�سطينية تتفق على خطة �أمنية
لحماية عين الحلوة وترف�ض الأمن بالترا�ضي
أك��د مصدر فلسطيني إث��ر اجتماع الفصائل الفلسطينية ف��ي السفارة
الفلسطينية في بيروت «أن الفصائل اتفقت على تحصين الوضع األمني في
مخيم عين الحلوة ورفض سياسة األمن بالتراضي التي شهدها المخيم في
أعقاب االغتياالت التي حصلت حديثاً» .وأضاف المصدر إنه «في أعقاب اتفاق
السفارة ،فإن اللجنة السياسية المركزية للقوى والفصائل الفلسطينية سوف
تلتقي ظهر االثنين المقبل (اليوم) في مكتب مسؤول األمن الوطني الفلسطيني
في لبنان في منطقة البركسات في مخيم عين الحلوة اللواء صبحي أبو عرب،
لوضع تص ّور حول إقامة خطة أمنية جدية شاملة وفاعلة لمخيم عين الحلوة
على أن تكون مهمة حفظ األمن على أرضه للقوة األمنية الفلسطينية التي تتشكل
من كل الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية» ،مشيرا ً إلى أنه «سيُصار إلى
زيادة عدد القوة وعديدها وتفعيل دورها لتصبح  150عنصراً ،فيما عددها
«وستوسع مهمتها في تنظيم السير ودخول
اليوم  75عنصراً» ،وتابع المصدر:
ّ
وخروج الطالب إلى مدارس األون��روا في المخيم ،فتصبح قوة ردع تتصدى
للمخلين بأمن المخيم».
وكشف المصدر أن من ضمن بنود الخطة التي ستق ّر «توزيع كاميرات مراقبة
في كل أحياء المخيم وربطها بغرفة عمليات مركزية لقيادة القوة األمنية على
أن تتولى كل من حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس الممثلتين في القوة ،دفع
ثمن التكاليف ،فضالً عن تسيير دوريات نهارا ً وليالً في أحياء المخيم كافة بما
فيها الصفصاف حيث معقل جماعة الشهابي ،والطوارئ حيث معقل جند الشام
بقيادة هيثم الشعبي والطيري حيث وجود عناصر بدر» ،مؤكدا ً «أال خيمة بعد
اليوم فوق رأس أحد».
وقال« :إن حكمة العقالء في المخيم والقادة األمنيين في لبنان ،أفضت إلى
تنفيس االحتقان الذي كان سائدا ً في المخيم بين عصبة األنصار من جهة
وبين جماعات الشهابي وبدر من جهة ثانية» ،مشيرا ً إلى أن «العصبة تتمتع
بنفوذ معتدل في الوسط اإلسالمي ونفوذ عسكري قوي إذ يبلغ عديد عناصرها
المسلحة  300عنصر بينما المرتبطون بفكر القاعدة وكتائب عبدالله عزام
يتراوح عددهم ما بين  200إلى  250عنصراً».
وكشف المصدر أن لقاء عقد منذ أيام بين عصبة األنصار ممثلة بالناطق
باسمها الشيخ أبو شريف عقل ،وأحد قيادييها الشيخ طه شريدي ،مع الشهابي
في منزل األخير ،بهدف توحيد موقف القوى اإلسالمية في المخيم وإبعاده عن
تجرع أي كأس مرة ،بعدما اتهمت العصبة الشهابي وبدر بإرسال المدعو علي
عبد الجابر الغتيال شريدي».

الحل بقانون انتخاب على �أ�سا�س الن�سب ّية

قان�صوهّ :
تر�شح جعجع �أعاد فتح
ملف الحكم والنظام من جذوره

رأى عضو تكتل «نواب بعلبك  -الهرمل» النائب عاصم قانصوه ،خالل لقاء
ّ
«ترشح رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير
في منزله في بعلبك أمس ،أن
جعجع لرئاسة الجمهورية أعاد فتح ملف الحكم والنظام في لبنان من جذوره»،
مشيرا ً إلى أن «هذا النظام الذي أنشئ عام  1920للموارنة طرأت عليه متغيّرات
وتح ّوالت منذ االستقالل» .وأكد أن «الصيغة المتفق عليها بفكر ميشال شيحا
بإبقاء لبنان بلد خدمات وسياحة ،وعدم االهتمام بالزراعة والصناعة أوصل
إلى طبقة رأسمالية جشعة وبنوك مستفيدة أوصلتنا إلى  60مليار دوالر د ْين،
بمعظمها سندات خزينة من البنوك لهذه الطبقة».
وقال إن «الحل هو بقانون انتخابي جديد على أساس النسبية ولبنان دائرة
واحدة ،واعتبار اللبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات».
وختم« :في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية ،ومنعا ً للشغور ،أتمنى أن
تكون هناك انتخابات جديدة لرئاسة الجمهورية ،على أساس نظام رئاسي
وانتخاب رئيس جمهورية من الشعب ،وليس من مانع أن يكون الرئيس مارونيا ً
لدورة أو دورتين ،وبعدها يحق ألي لبناني أن يترشح لرئاسة الجمهورية على
أساس النسبية ويُنتخب من الشعب».

طيران العدو يخرق الأجواء
خرقت صباح أمس طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء
اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ،ونفذت طيرانا ً فوق مناطق الجنوب والهرمل،
سير الضنية ،ثم غادرت األجواء بعد الظهر من فوق بلدة كفركال .وحلق الطيران
الحربي المعادي على علو متوسط في أج��واء القطاعين الغربي واألوس��ط.
وأفادت الوكالة الوطنية أن الطيران المعادي حلق أيضا ً على علو متوسط في
أجواء البقاع.

قطع طريق معروب والقوى الأمنية تفتحه
قام عدد من األهالي بقطع طريق عام بلدة معروب ،على خلفية قيام دورية
لقوى األمن الداخلي في مخفر جويا بإزالة مخالفة (تع ٍد على أمالك الدولة -
مشاع) في حي باب الزقاق في معروب.
وبعد اتصاالت أجراها القيمون في البلدة ،عملت القوى األمنية على إزالة
المخالفة في حين فتحت القوى األمنية الطريق كلياً.

تر�أ�س القدا�س العالمي في �سيدة لورد

الراعي :ن�صلي ليعم ال�سالم لبنان و�سورية
أكد البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي أن البابا
فرنسيس لطالما نادى بإيجاد حلول
سلمية لما يتخبط به الشرق األوسط،
عبر اللجوء إلى الحوار لحفظ العدالة
والكرامة لكل إنسان ،مشددا ً على أن
المسامحة والحوار والمصالحة هي
ركائز السالم في الشرق األوسط وفي
العالم.
واعتبر الراعي خالل ترؤسه القداس
العالمي في سيدة لورد لمناسبة الحج
العالمي لفرسان مالطا أن العجيبة
الحقيقية هي إيقاظ اإليمان فينا في
كل ي��وم وشفاء ال��روح ،الفتا ً إل��ى أن
سالم القلب والمصالحة مع الذات هو
العيش بانسجام مع الرب ومع اآلخر،
ال سيما أن السالم هو ثمرة العدالة
والكرامة اإلنسانية.
وتابع الراعي« :نصلي من أجل أن
يعم السالم لبنان وسورية واألراضي
المقدسة وال��ع��راق ومصر والعالم،
نصلي من أجل أن تستمر المسيحية،
الحاضرة منذ ألفي سنة ،في تغذية
المجتمعات الشرق أوسطية بالقيم
اإلنجيلية مثل قدسية الحياة البشرية،
وكرامة اإلنسان ،والحريات العامة

الراعي في كنيسة اللورد
وال��ح��ق��وق األس��اس��ي��ة ،والتضامن
وال��ت��راب��ط ،وثقافة العدل والسالم،
وال����وح����دة ف���ي ال���ت���ن���وع ،وح��ق��وق
المواطنة ،واحترام االختالف ،ومعنى
الديمقراطية ،والحوار والمشاركة في
حكم الدولة ،واالنفتاح ،واالعتدال».
وق���ال« :ل��ي��س ص��دف��ة أن يحتفل

المسلمون والمسيحيون في لبنان
كل سنة بعيد البشارة في الخامس
والعشرين من آذار باعتباره عيدا ً
رسمياً ،على أمل أن تحذو حذونا في
مثل ه��ذه المبادرة البلدان األخ��رى،
التي تحتاج االنقسامات فيها إلى أم
مثلها لكي تهدأ».

رحل  49موقوف ًا �إلى �سورية
الأمن العام ّ

مداهمات في بيروت وطرابل�س واعتقال مطلوبين
وا�شتباكات مع م�سلحين �سوريين في جرود عر�سال
واصلت القوى العسكرية واألمنية عملياتها في مالحقة
المطلوبين في العديد من المناطق ،واعتقلت عددا ً منهم .فيما
اشتبكت مع عناصر مسلحة في طرابلس خالل مداهمات
جرت في منطقة المنكوبين ،وتصدّت لمجموعات سورية
مسلحة في جرود عرسال.

اشتباكات مع مسلحين سوريين

وأفادت المعلومات الواردة من البقاع الغربي أن مسلحين
أطلقوا النار على عدد من الشبان من عرسال خالل مرورهم
في منطقة الرهوة بجرود عرسال ،ما أدى إلى إصابة  3من
الشبان.
وذكرت مصادر أمنية أن اشتباكات وقعت في منطقة إجر
الحرف في جرود بريتال عند السلسلة الشرقية بين القوى
األمنية ومسلحين سوريين ،حاولوا التسلل إلى األراضي
اللبنانية ،نفت قوى األمن الداخلي ،عبر «تويتر» ،خبر توقيف
أحد عناصرها في البقاع.

طرابلس

وفي طرابلس أفيد عن وقوع إشكال في منطقة المنكوبين
بين عناصر قوى األمن الداخلي وعدد من الشبان على خلفية

إزالة مخالفات ،وسجل سقوط جريح .غير أن مصادر شمالية
ذكرت أن قوى األمن قامت بعملية دهم بمنطقة المنكوبين
واعتقلت المطلوب خ .أ.

توقيف  7مطلوبين في بيروت

وفي إطار مالحقة المطلوبين للعدالة ،دهمت قوى الجيش
أول من أم��س ،أماكن ع��دد منهم في منطقة الحي الغربي
– صبرا ومحلتي الرويس وب��رج البراجنة في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،وأوقفت  7مطلوبين بموجب مذكرات
توقيف ،وضبطت بحوزتهم كمية من األسلحة الحربية
الفردية والذخائر العائدة لها ،إضافة إلى أعتدة عسكرية
متنوعة .وأعلنت قيادة الجيش أنه جرى تسليم الموقوفين
مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

ترحيل موقوفين إلى سورية

«رحلت ليالً
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام أنها
ّ
المجموعة الفلسطينية السورية المؤلفة من  49شخصا ً
التي أوقفت في مطار بيروت .وقد رافقت قوة من األمن العام
الموقوفين حتى جديدة يابوس إذ سلمتهم إل��ى الجانب
السوري».

ال�سفارة ال�سعودية تعيد فلول �إرهابييها
الفارين من �سورية �إلى بالدهم عبر مطار بيروت
ذكر مركز شتات االستخباري أنه «بعد سيطرة الجيش
السوري على أج��زاء واسعة من مناطق القلمون ،التي
كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة وفي مقدمها
«جبهة النصرة» ،أفادت مصادر «أن عشرات المسلحين
السعوديين فروا إلى جرود عرسال ،وأنهم انتقلوا بعد ذلك
إلى سفارة بالدهم في بيروت».
وأش��ار المركز ،استنادا ً إلى معلومات حصل عليها،
«أن عشرات السعوديين الذين كانوا يقاتلون مع «جبهة
النصرة» هربوا إلى لبنان ،قبل أن يسلموا أنفسهم للسفارة
السعودية التي أ ّمنت عودتهم إل��ى بالدهم عبر مطار
بيروت».
ووفقا ً لهذه المعلومات فإن «السفارة السعودية طلبت
من السلطات اللبنانية تسهيل دخول أي سعودي يهرب
من سورية ويتخلى عن انضمامه للجماعات المسلحة
فيها».
وكانت السعودية قد أصدرت الشهر الماضي قانونا ً
يج ّرم أي سعودي يلتحق بأي جماعة تقاتل في الخارج

ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى  20عاماً ،واعتبر القانون
تنظيم «القاعدة» وحركتي «داع��ش» ،و»جبهة النصرة»
الذين يقاتلون في سورية حركات إرهابية ،وأعطت
السلطات السعودية فترة عفو لمن قاتل في سورية انتهت
في منتصف آذار الماضي.
وتساءلت مصادر عربية هل إن إعفاء بندر بن سلطان
وغياب أو تغييب وزير الخارجية سعود الفيصل وقبول
مجرمي ال��ح��رب يُعفي حكام المملكة واستخباراتها
من المساءلة في المحاكم الدولية لدورهم في إرس��ال
اإلرهابيين إلى سورية منذ بداية األزمة ،وتزويدهم بالمال
والسالح لتدمير سورية ومحاولة إسقاط نظامها الوطني،
بزعم دعم اإلصالح والحرية والديمقراطية ،غير الموجودة
بتاتا ً في السعودية ،إذ يسود نظام ملكي تحكمه أسرة
آل سعود منذ مئات السنين ،وتقوم بتوفير المناخات
المواتية إلنتاج اإلرهابيين التكفيريين الذين يجري
تربيتهم وتنشئتهم في المدارس على الفكر الوهابي الذي
يرفض اآلخر ويك ّفره.

�ضبط � 59صندوق �أدوية مهربة من �سورية
وتوقيف مهربها في م�ستودع للنازحين في عر�سال
البقاع ـ أحمد موسى
تتأكد الشبهات يوما ً بعد يوم عن
ال��دور ال��ذي يستظ ّل فيه ويتخفى
«ع��ص��اب��ات التكفير واإلره����اب»،
مستغلين مخيمات ال��ن��زوح في
البقاع ،خصوصا ً داخل التجمعات
الكبيرة ،حيث عرسال المقر ونقطة
االرتكاز اإلرهابي والتفلت التكفيري،
مستفيدين من الوضع اإلنساني
للنازحين ،حيث يستعملونهم
ك��س��ت��ارة لفعل اإلره����اب والقتل
واألعمال غير المشروعة قانوناً.
وفي هذا السياق ،ووفق مصادر
أم��ن��ي��ة ،وب��ع��د رص���د وم��ت��اب��ع��ة
دقيقة تعمل عليها وحدة التقصي
والمعلومات في قوى األمن الداخلي
وشعبة المعلومات ح��ول وج��ود
«مستودعات تحوي الكثير من المواد
المهربة داخل شقق ومستودعات
النازحين في عرسال» ،ووفق تلك
المصادر لـ»البناء» ،فقد «توافرت
معلومات ومعطيات ع��ن وج��ود
كمية من األدوية مهربة من سورية
إلى بلدة عرسال» ،فجرت عملية
رصد ومتابعة «معقدة ودقيقة»،
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات
قامت «وح��دة التقصي والدّهم في
شعبة المعلومات وبمواكبة قوة

من فصيلة وحدة الدرك اإلقليمي في
فصيلة عرسال بمداهمة مكان وجود
ه��ذه األدوي���ة ،داخ��ل مستودع في
إحدى الشقق السكنية التي يقطنها
نازحون سوريون وتوقيف مهرب
هذه األدوي��ة ويدعى ع.ر( .مواليد
 ،1974س���وري) .حيث تبين أن
األدوية هي عبارة عن  59صندوقا ً
من أصناف مختلفة من األدوية .وقد
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب
مكافحة الجرائم المالية وتبييض

األموال للتوسع بالتحقيق».
وسألت مصادر عن حجم الخرق
ال���ذي وص���ل إل���ى أم��اك��ن ال��ن��زوح
واستغاللهم وال��دور الذي يؤدونه
وإمكانية وجود مستودعات مماثلة
تحوي كميات من األسلحة والدور
ال���ذي ستلعبه ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات
التكفيرية اإلرهابية وأثرها على
المنطقة ،ما انعكس خوفا ً وقلقا ً
على أهالي عرسال.

