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هيئة التن�سيق ح�سمت خيارها
وبو�صعب ي�ؤكد :الت�صحيح �أو الإفادات
حسمت هيئة التنسيق النقابية أمرها،
وأب��ل��غ��ت ق��راره��ا ال��ق��اض��ي ب��االس��ت��م��رار في
مقاطعة التصحيح لوزير التربية والتعليم
العالي الياس بوصعب الذي ق ّرر دعوة اللجان
الفاحصة إل��ى وض��ع أس��س التصحيح عند
الساعة الثامنة والنصف من صباح غد اليوم،
مؤكدا ً أنه في حال إصرار الهيئة على موقفها
وت ّم إبالغه بذلك ظهر اليوم« ،عندها سيصار
إل��ى وض��ع ال��ق��رار المتعلق بمنح اإلف���ادات
لجميع المرشحين للشهادات الرسمية موضع
التطبيق».
وك���ان بوصعب اجتمع إل��ى وف��د موسع
من هيئة التنسيق النقابية بكامل فعالياتها
ومكوناتها وتبلغ من الهيئة قرارها باإلجماع
القاضي باالستمرار في مقاطعة التصحيح.
وقال بو صعب بعد االجتماع« :بعد استنفاد
جميع الخيارات إليجاد حل للعام الدراسي
وتأمين مصلحة الطالب ،وبعد ساعات طويلة
من الحوار مع هيئة التنسيق وزي��ارة جميع
الكتل النيابية والقوى السياسية ،وبعد عدم
التمكن من الوصول إلى أي حل لهذه المسألة،
وبعد إص��رار هيئة التنسيق النقابية على
موقفها ،وحيث أنّ مستقبل الطالب مسؤولية
وطنية معني بها وزي��ر التربية وال يمكنه
بالتالي تجاهل مصيرهم وأخذ عام كامل من
حياتهم ومستقبلهم ،وبعد إبالغي موقف هيئة
التنسيق النقابية القاضي باإلستمرار بمقاطعة
أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،قررت ما يأتي :دعوة اللجان
الفاحصة إل��ى وض��ع أس��س التصحيح عند

الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الثالثاء
(ال��ي��وم) المتحانات التعليم ال��ع��ام ،وعند
التاسعة والنصف المتحانات التعليم المهني
والتقني وفق الجدول الزمني المحدّد من جانب
المديرين العامين رئيسي اللجان الفاحصة في
التعليم العام األستاذ فادي يرق ،وفي التعليم
المهني والتقني األس��ت��اذ أحمد دي��اب .وفي
ح��ال إبالغي منهما عند الثانية عشرة ظهر
غد بعدم السير بالتصحيح عندها سيصار
إل��ى وض��ع ال��ق��رار المتعلق بمنح اإلف���ادات
لجميع المرشحين للشهادات الرسمية موضع
التطبيق» ،الفتا ً إلى أنّ القرار «حظي هذا القرار
بموافقة مجلس الوزراء».

محفوض

من جهته ،قال عضو هيئة التنسيق رئيس
راب��ط��ة التعليم ال��خ��اص نعمة محفوض:
«اتفقنا منذ يومين مع وزير التربية على أن
نلتقي ال��ي��وم عند الخامسة ،بعد أن تكون
هيئة التنسيق النقابية قد أجرت جمعياتها
العمومية ومجالس المندوبين عن كل الروابط
والنقابات ،وأبلغناه بالنتائج ،فهناك موافقة
باإلجماع على االستمرار في مقاطعة أسس
التصحيح ،فنحن ال نقبل أن ن��وض��ع بين
المطرقة والسندان إم��ا إف��ادة أو صححوا».
وأض��اف« :نحن ض ّد اإلف��ادة ومستمرون في
المقاطعة ،وبرأينا إنّ الح ّل في مكان آخر،
وه��و أن يحمل معالي ال��وزي��ر باالتفاق مع
الهيئة الملف بيده ويجول به على السياسيين
خ�لال ثالثة أو أربعة أي��ام .ثم تعقد جلسة

بو صعب متحدثا ً إلى الصحافيين

(داالتي ونهرا)

وا�صل ا�ستقبال المه ّنئين بعودته

لمجلس النواب هذا األسبوع ،وعندها نذهب
إل��ى تصحيح االمتحانات ونعطي الطالب
شهادات».
ودعا باسم هيئة التنسيق كل معلمي لبنان
في القطاعين الرسمي والخاص إلى المشاركة
في االعتصام أمام وزارة التربية اليوم ،عند
الثامنة صباحاً.

خليفة

وأكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني
إي��ل��ي خليفة «أنّ هيئة التنسيق متمسكة
بموقفها ،ومن يريد من األساتذة أن يتراجع
ويذهب إلى التصحيح فليتحمل مسؤوليته».
وعن دع��وة األح��زاب األساتذة إلى العودة
إلى التصحيح ،قال« :كل شيء تغير منذ األمس
حتى اليوم واألحزاب أوضحت موقفها ،ودعمت
ك ّل القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية
للمعلمين وهيئة التنسيق ،ونشكرها على هذا
الموقف ،الذي حافظ على اإلطار الديمقراطي
لهيئة التنسيق».

مؤتمر صحافي

وعقدت الهيئة مؤتمرا ً صحافيا ً بعد ظهر
أم���س ،ن��ف��ى خ�لال��ه رئ��ي��س راب��ط��ة التعليم
األساسي محمد أي��وب «ما ت��ردد عن شرخ ما
حصل داخ��ل الهيئة» ،مشدّدا ً على أنّ «قرار
الهيئة واحد موحد وهو مقاطعة وضع أسس
التصحيح والتصحيح قبل إقرار السلسلة».
من جهته أعلن رئيس الهيئة حنا غريب

«أنّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتمعت
بنصاب كامل وق���ررت باإلجماع االستمرار
بمقاطعة التصحيح وأسس التصحيح حتى
إقرار السلسلة» ،مجدّدا ً رفض الهيئة «إعطاء
اإلفادات».
وأك��د رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة
محمود حيدر أنّ «موظفي اإلدارة يلتزمون
قرار الهيئة ،االستمرار بعدم التصحيح حتى
إقرار السلسلة» ،وأعلن عن تنفيذ إضراب عام
وشامل اليوم وغدا ً في السراي والمحافظات
واألقضية والبلديات واإلدارات والوزارات.
وكان وزير التربية عقد في مبنى ال��وزارة
اجتماعات متتالية مفتوحة ح��ول موضوع
تصحيح االمتحانات الرسمية ،مع كل من
مديري الثانويات ومندوبي رابطة التعليم
الثانوي وأع��ض��اء اللجان الفاحصة وهيئة
التنسيق النقابية.
وناقش مجلس المندوبين المركزي الذي
انعقد ف��ي قصر األونيسكو التوصية التي
رفعتها إليه الهيئة.
وأك��د الحزب التقدمي االشتراكي حرصه
على مستوى الشهادات الرسمية اللبنانية،
ورأى أنّ إصدار اإلفادات عوضا ً عن التصحيح
«سيشكل ضربة لمستوى التربية اللبنانية
بشكل عام وسيترك انعكاساته السلبية على
األساتذة والطالب والدولة والمجتمع بشكل
عام .لذلك يدعو الحزب األساتذة والمعلمين
العودة عن قرار مقاطعة التصحيح والمباشرة
بهذه المهمة الوطنية التي تطاول ما يزيد على
 108آالف طالب وطالبة لبنانية».

 ...وهيئة التنسيق النقابية خالل مؤتمرها الصحافي

الجي�ش نفذ عملية ع�سكرية في جرود عر�سال
والعليا للإغاثة تفقدت الأ�ضرار في المنطقة
استمر الجيش اللبناني في تشديد سيطرته
ع��ل��ى منطقة ع��رس��ال ومحيطها ح��ي��ث نفذ
مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في
مشاريع القاع ومحيط الهرمل.
كما نفذت وحدة من اللواء الثامن في الجيش
بعد ظهر أمس عملية عسكرية في جرود عرسال
قرب خربة نوح ،أسفرت عن استرداد ماللة مع
أسلحتها بالكامل عائدة للجيش كان قد استولى
عليها المسلحون ،وع��ادت بالماللة إلى مركز
متقدم في الحصن الذي كان قد استعيد األسبوع
الماضي من المسلحين.
والتقى قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد
اللواء الثامن وقائد الفوج المجوقل ،يرافقهما
عدد من ضباط الوحدتين اللتين شاركتا في
االشتباكات التي جرت بين الجيش والجماعات
اإلرهابية في منطقة ع��رس��ال ،حيث أطلعاه
على األوضاع الميدانية في المنطقة وزودهما
التوجيهات الالزمة.
وتسلم اللواء اللوجستي في الجيش عبر
مرفأ بيروت أم��س 84 ،آلية ن��وع هامفي ،في
حضور ع��دد من ضباط الجيش وأعضاء من
مكتب التعاون الدفاعي األميركي.
وت��أت��ي ه��ذه الدفعة الجديدة م��ن اآلليات
العسكرية ضمن إط��ار برنامج المساعدات
األميركية المقررة للجيش اللبناني وااللتزامات
واالتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

اإلغاثة وإعادة اإلعمار

وسمح وجود الجيش الذي يفرض األمن في
البلدة ومحيطها للمواطنين بتفقد منازلهم التي
تعرض الكثير منها للتخريب والحرق والسرقة
على يد المجموعات اإلرهابية التي اتخذت من
عرسال رهينة ،كما وفرت للمؤسسات المعنية

إلى «أنّ ما حصل في عرسال ممنوع أن يتكرر
في أي منطقة أخرى في لبنان».
من ناحية أخ��رى ،أع��رب تكتل الجمعيات
المدنية ال��ذي يضم عشر جمعيات خيرية
عن استعداده للمشاركة في عمليات المسح
ل�لأض��رار وال��م��س��اه��م��ة ف��ي ال��ت��ع��وي��ض على
المتضررين .وذك��رت المديرية العامة لألمن
ال��ع��ام جميع ال��رع��اي��ا ال��س��وري��ي��ن بوجوب
تدوين صفة (نازح أو غير نازح) ،مع ذكر رقم
التسجيل لدى المفوضية العليا لالجئين في
حال وجوده وذلك عند تقدمهم من مراكز األمن
العام الحدودية إلتمام معامالتهم اإلداري��ة
والقانونية.

العسكريون المخطوفون

قهوجي خالل لقائه في اليرزة قادة اللواء الثامن والفوج المجوقل
بالدخول وإح��ص��اء الخسائر في الممتلكات
للتعويض على المتضررين والعمل على إعادة
اإلعمار.
وفي هذا السياق ،جال األمين العام للهيئة
العليا لإلغاثة ال��ل��واء محمد خير ومحافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر في عرسال يرافقهما
ممثلون عن الدوائر الحكومية لتفقد األوضاع
في البلدة ،وأش��ار خير إل��ى «أنّ رئيس تيار
المستقبل النائب سعد الحريري قدم هبة إلى
عرسال» .وقال« :نحن نساعد وال نعوض على
المتضررين وهذا ضمن القانون ،ومستعدون
لزيارة أي منطقة تضررت ،ونحن إلى جانب
األهالي» ،الفتا ً إلى «أنّ قائد الجيش العماد

(مديرية التوجيه)

جان قهوجي سيرسل فرقا ً من الجيش لتبدأ
عملية المسح» .وأض��اف« :إننا نقوم بجولة
تفقدية في البلدة لوضع خطة لدفع المساعدات
ل�لأه��ال��ي ب��أس��رع وق����ت» ،م��ش��ي��را ً إل���ى «أنّ
الحكومة ستتخذ سلسلة قرارات بالنسبة إلى
النازحين» .وشدّد على «أنّ ملف المحتجزين
من القوى األمنية والجيش هو في أياد أمينة»،
متمنيا ً «عدم الدخول في هذا الملف حتى يصل
إلى خواتيم سعيدة».
وكشف خير «أن��ه سيتم دفع التعويضات
للمتضريين من التفجيرات السابقة ابتداء من
نهار الخميس».
ولفت محافظ بعلبك  -الهرمل بشير خضر

أم���ا ع��ل��ى خ��ط ال��م��ف��اوض��ات م��ع خاطفي
ّ
العسكريين ،فال يزال الغموض ّ
الملف في
يلف هذا
ظ ّل انقطاع أي تواصل حتى اآلن مع الخاطفين،
حيث اعتبر رئيس بلدية عرسال علي الحجيري
«أنّ ما حصل هو أقل الخسائر وأن ال رغبة بالقتال
مجدّدا ً ضد أحد» .ووعد الحجيري بالعمل على ما
أسماه التوسط مع خاطفي العسكريين ،مؤكدا ً
«أن ال خوف على حياتهم» فيما رفض اللواء
خير التعليق على الموضوع وتركه بيد الحكومة
والجهات المعنية.
وأمس أكد مصدر رفيع في «جبهة النصرة»
في منطقة القلمون السورية لوكالة أنباء
«األناضول» الحرص على إنهاء ملف األسرى
م��ن عناصر الجيش وق��وى األم��ن اللبناني.
بينما أك��د المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهم في تصريح «أن��ه ال جديد في
شأن اإلفراج عن أسرى الجيش وعناصر قوى
األمن الداخلي».

طاولة م�ستديرة حول التوا�صل االغترابي

نا�صر :ال�ستثمار �أي عمل ي�صب في م�صلحة المغترب ولبنان
ب��دع��وة م��ن ال��ح��رك��ة الثقافية ف��ي لبنان
وجمعية لبناني ،نظمت ط��اول��ة مستديرة
بعنوان «التواصل االغترابي واجب وطني»،
شارك فيها المدير العام للمغتربين هيثم جمعة،
رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
أحمد ناصر ،األمين العام للشؤون الخارجية
في مجلس النواب بالل شرارة وعدد كبير من
السفراء والشخصيات االغترابية واالجتماعية
واإلعالمية.
استهل اللقاء بكلمة للمدير العام للمغتربين
هيثم جمعة الذي دعا إلى «إيجاد إطار جامع
للتعاون بين المغتربين وال��دول��ة ،وال سيما
ّ
الحق برعاية دولته له
أنّ للمغترب اللبناني
ّ
عبر الرعاية والمتابعة من كل النواحي التي
يعانيها ،ال سيما األم��ور االقتصادية وما يه ّم
الحالة االغترابية عموماً».
وأك��د جمعة ض��رورة «إي��ج��اد أرض صلبة
للعمل المناسب لتحديد ق���درة الجاليات
على المشاركة عبر الحدود الوطنية تحقيقا
للتنمية» ،داعيا ً إلى «إشراك الجاليات وضمن
خطة عمل في كل الشؤون الوطنية اجتماعيا ً
واقتصاديا ً وثقافيا ً وسياسيا ً وتربوياً ،واإلفادة
من تجارب اآلخرين ،من دول وجاليات».

كما شدّد على ضرورة «تأليف لجنة تنسيق
حكومية أهلية مع الجاليات ،والدفع نحو بناء
جسم اغترابي متين يبعد التشرذم والتفرقة».
وألقى رئيس جمعية لبناني فادي نسر كلمة
باسم الجهات المنظمة ،مؤكدا ً «تبني توصية

ناصر وجمعة خالل اللقاء االغترابي

الرئيس نبيه بري حول ضرورة دعم االغتراب
اللبناني للمؤسسات العسكرية التي تشكل
عصب الدولة وعمودها الفقري».
وختم مقترحا ً إط�لاق حملة «دم��ك غالي
علينا» في بالد االغتراب لدعم الجيش والتي

تهدف إلى «جمع التبرعات المالية لدعم الجيش
وعائالت الشهداء ،وتنظيم وقفات تضامن مع
المؤسسة الوطنية في مختلف البلدان ،وتوحيد
اللبنانيين أينما وجدوا في العالم حول بلدهم
األم ومؤسساتهم الوطنية ،وتثبيت فكرة أنّ
االغتراب يستطيع أن يوحد اللبنانيين حول
قضاياهم الوطنية».
ثم ألقى رئيس الجامعة أحمد ناصر كلمة
تحدث فيها عن الواقع االغترابي ،داعيا ً إلى
«تعزيز الثقة بين لبنان المقيم والمغترب ،وإلى
استثمار أي عمل يصب في مصلحة المغترب
ولبنان».
من جهته ،شدّد ش��رارة على «أهمية رعاية
الدولة للجسم االغترابي وتحسين التعامل معه
عبر بناء الثقة المتبادلة بين الدولة ،من جهة،
والمغتربين ،من جهة أخرى».
وك��ان��ت م��داخ�لات للقنصل رم���زي حيدر،
والقنصل سهام ح��ارات��ي ،وعضو المجلس
ال��ع��ال��م��ي ع��ب��اس ف����واز ،ورئ��ي��س المجلس
االقتصادي االغترابي نسيب ف��واز ،والسفير
اللبناني في الباراغواي حسن ضيا ،والسفير
السابق لطيف أبو الحسن .ومن المقرر أن تصدر
التوصيات في وقت الحق.

3

الحريري :ال انتخابات نيابية قبل الرئا�سية
جنبالط :مر�شحنا حلو ولتكن م�س�ألة �أ�صوات

الحريري وجنبالط وأعضاء كتلتيهما في بيت الوسط
أك��د الرئيس سعد الحريري أنه
«ال يمكن ال��ق��ب��ول ب��االس��ت��م��رار في
الشغور الرئاسي» ،مشدّدا ً على أن ال
انتخابات نيابية قبل إجراء انتخابات
الرئاسة .وأعلن «االستمرار في الحوار
مع ك ّل األفرقاء للوصول إلى التوافق
على رئيس للجمهورية» .فيما أكد
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ع��دم تخليه ع��ن مرشحه
للرئاسة النائب هنري حلو داعيا ً إلى
أن تكون المسألة مسألة أصوات.
ورأى ج��ن��ب�لاط ب��ع��د زي���ارت���ه
الحريري أم��س على رأس وف��د من
اللقاء الديمقراطي أنّ الحريري عاد
في ظروف بالغة التعقيد ،معتبرا ً أنّ
«وجوده معنا اليوم في لبنان يشكل
عامالً أساسيا ً ورادع��ا ً لح ّل مشاكل
كبيرة».
وأشار إلى أنه «بعد امتحان عرسال
قد تأتي علينا امتحانات أخرى غير
عرسال ،لكن بوجوده معنا وبتفعيل
الحكومة ،وبعد أن نجد صيغة إن
شاء الله النتخاب رئيس للجمهورية،
ألنه ال يجوز أن يبقى لبنان من دون
انتخاب رئيس ،نواجه االستحقاقات
االقتصادية والسياسية والمعيشية».
وإذ أشار إلى «أنّ المحيط العربي كله
مهدّد وتسوده الفوضى العارمة»،
أع��رب عن اعتقاده أن��ه «حتى اآلن،
بجهود الشيخ سعد وجهود غيره من
الخيرين ،وال سيما المملكة العربية
السعودية ،هناك مظلة تحمي لبنان.
لكن علينا أيضا ً أن ال نكتفي بأن نقول
بأنّ هناك مظلة ،علينا نحن أصحاب
الشأن ،أن نعزز ونثمن ونساعد في
تثبيت تلك المظلة».
وردا ً على س��ؤال ،أجاب جنبالط:
«إنّ مرشحنا كلقاء ديمقراطي هو
ال��ن��ائ��ب ه��ن��ري ح��ل��و ،وه���و مرشح
ثابت ومبدئي ،فقط كي ال يقال إننا
على استعداد للتسوية» .وقال« :في
اللحظة التي نتخلى فيها عن هنري
حلو بتسوية ،يفقد وليد جنبالط
واللقاء الديمقراطي أي صدقية تجاه
الخط الذي بنيناه مع الغير ،والقائم
على االعتدال والوسطية» .وأضاف:
«لتكن مشكلة أص��وات ،نحن لدينا
 16صوتاً ،ونأمل أن يزيدوا» ،متمنيا ً
على «بعض الفرقاء الذين لم يعطونا

أص��وات��ه��م ف��ي ال��م��رة الماضية أن
يصوتوا لهنري حلو هذه المرة ،يكون
األم��ر أفضل ،ألن��ي أعتقد أنّ ه��ذا هو
الح ّل األفضل .أما إذا أرادت المكونات
الكبرى شخصا ً آخ��ر ،فلتكن مسألة
أصوات».
وأكد أنّ «الفراغ في مجلس النواب
يضرب ك � ّل مؤسسات ال��دول��ة ،فال
يجوز أن نذهب إل��ى حالة شبيهة
بالحالة العراقية».
وم��ن زوار ال��ح��ري��ري المهنئين
بعودته إل��ى لبنان النائب ميشال
المر ،رئيسة بعثة االتحاد األوروبي
في لبنان أنجيلينا أيخهورست التي
اعتبرت أنّ ع��ودة الحريري «مؤشر
إيجابي للبنان في وقت يتعين فيه
على كل األطراف أن يتحدوا ويعملوا
معا ً لمعالجة ك��ل التحديات التي
يواجهها» .وقالت« :اتفقنا على أهمية
الحفاظ على استقرار لبنان ،وشدّدنا
على ضرورة أن يسود صوت االعتدال.
وأك���دت ل��دول��ة ال��رئ��ي��س الحريري
االل��ت��زام الثابت لالتحاد األوروب���ي

بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في
هذه األوقات المليئة بالتحديات».
وع���رض ال��ح��ري��ري م��ع السفير
القطري علي بن حمد المري األوضاع
العامة وآخر المستجدات والعالقات
الثنائية بين البلدين .والتقى كالً من
المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،والمدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
والمدير ال��ع��ام ألم��ن ال��دول��ة اللواء
ج��ورج قرعة وع��رض معهم الوضع
األمني.
كما استقبل رئيس أساقفة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر الذي
اعتبر مجيء الحريري إل��ى لبنان
«ه��دي��ة ،نأمل أن تكون فرصة لكي
يعود الحوار إل��ى قواعده وأساسه
لنصل إلى النتائج المرجوة».
كما التقى وف��دا ً من منطقة وادي
خالد ،وآخر من بلدة عرسال أكد له
الحريري تبرعه بـ 15مليون دوالر
للبلدة.

ّ
«التقدمي» :لتنقية النفط
رئي�س
من روائح ال�صفقات
أعلن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط أنّ النفط هو ملك
الشعب اللبناني وال ب ّد من تنقيته من روائح الصفقات التي تحوم حوله قبل
انطالقه .وفي موقفه األسبوعي لجريدة «األنباء» االلكترونية ،رأى جنبالط أنّ
قرار الحكومة تطويع نحو عشرة آالف جندي في المؤسسات العسكريّة واألمنيّة
يتطلب أيضا ً البحث في سبل
المختلفة« ،قرار هام على المستوى األمني ولكنه
ُ
تأمين الموارد الماليّة له ،وهي التي أصبحت موضع نقاش عقيم بعد السجال
الذي رافق ملف سلسلة الرتب والرواتب».
ودعا إلى إطالق «أوسع مشروع تنموي» في بلدة عرسال «على أن ُتنفذ تلك
الخطط اإلنمائيّة لتحقق تح ّوال ً نوع ّيا ً وليس تجميل ّيا ً لرفع الغبن عن أهلها الذين
يتحملون ليس فقط األوضاع المعيشيّة الصعبة ،إنما أيضا ً يهتمون بنحو مئة
ألف نازح سوري».
ودع��ا جنبالط إل��ى التفكير جديا ً في مسألة إقامة مخيمات للنازحين
السوريين« ،لما لها من إيجابيّات أمنية فضالً عن كونها تساهم في تنظيم
المساعدات لهم».
وكان جنبالط التقى في دارته في كليمنصو وفدا ً من حزب الطاشناق برئاسة
األمين العام هاغوب ختشاريان ،وضم الوزير السابق سيبوه هوفنانيان،
النائب هاغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية في الحزب أوهانس
تسلكيان .وت ّم خالل االجتماع عرض للتطورات الراهنة.

حزب اهلل :لموقف ر�سمي وا�ضح
في مواجهة الإرهاب
دع��ا ح��زب الله إل��ى اتخاذ موقف رسمي واض��ح في
مواجهة اإلره��اب ،الفتا ً إلى «إننا نعيش في لبنان أعزاء
بفضل شهدائنا» .ورأى الحزب أنّ المعركة التي فتحت في
سورية هي لمصلحة الكيان «اإلسرائيلي».
وفي هذا السياق ،أكد وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن أنّ «الجماعات اإلرهابية التكفيرية التي تذبح
األط��ف��ال وتقتل ال��ن��س��اء واألس����رى وال��ت��ي تفتي بقتل
المسلمين والمسيحيين واألكراد وال يعنيها العدوان على
الشعب الفلسطيني ،لن تستطيع أن تخفف من عزيمتنا
ولن تستطيع السيطرة على األمة».
وخالل ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الرقيب في
الجيش حسين حمزة في حسينية بلدة الخضر ،قال:
«على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أن تحصن القرار
الوطني م��ن ناحية اإلج��م��اع على مواجهة اإلره���اب»،
الفتا ً إلى أنّ الموقف الرسمي «يجب أن يكون واضحا ً
في مواجهة اإلره��اب من قبل الحكومة ومجلس النواب،
كما يجب دعم المؤسسات العسكرية واألمنية بالموقف
السياسي واإلع�لام��ي ،والدعم والرفد بالعدة والعديد
والعتاد ،فالجيش هو األساس في حفظ الوطن والوحدة
الوطنية».
وأكد الحاج حسن «التمسك بالوحدة الوطنية والجيش
والسلم األهلي وبوحدة اللبنانيين في مواجهة ك ّل التحديات

سواء التحدي الصهيوني أو التحدي اإلرهابي».

السيد

واعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد
إبراهيم أمين السيد «أنّ المعركة التي فتحت في سورية
هي في الحقيقة لمصلحة الكيان «اإلسرائيلي» ،لذلك كان
وجودنا في سورية من أجل فلسطين».
وخالل احتفال تأبيني في بلد قصرنبا قال السيد« :اآلن
هناك ثالث معارك مفتوحة في سورية وغ��زة والعراق
تقتضي ط��رح ش��ع��ارات ومنها ط��رح ش��ع��ارات السنة
والشيعة وشعارات أخرى ،قالوا إنها ض ّد النظام السوري
أو ض ّد النظام العلوي أو إنها ض ّد الشيعة هي لمصلحة
من؟ إنها لمصلحة الكيان «اإلسرائيلي» ،حيث تتطلب
المعركة طرح شعارات من نوع آخر».

رعد

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
خالل احتفال تأبيني في ميفدون« :إننا نعيش في لبنان
أعزاء بفضل شهدائنا الذين قدّموا كل وجودهم من أجل
أن نأمن ،ومن أجل أن يصان بلدنا ،ومن أجل أن نعيش
بكرامتنا ،ومن أجل أال يتجرأ علينا عدو يريد إذاللنا وقهرنا
أو سلبنا حقوقنا».

لجنة الدفاع بحثت في ت�أمين
التجهيزات الملحة للجي�ش
تابعت لجنة ال��دف��اع الوطني
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات درس
مشروع القانون الوارد بالمرسوم
رقم  10256الرامي إلى اإلجازة
للحكومة ع��ق��د ن��ف��ق��ات م��ن أج��ل
تحقيق ع��ت��اد ت��ج��ه��ي��زات بنية
تحتية ملحة لمصلحة الجيش،
وذل��ك خ�لال جلسة عقدتها ظهر
أمس في المجلس النيابي برئاسة
النائب سمير الجسر ،وحضور

نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل.
وق���ال ال��ج��س��ر ب��ع��د الجلسة:
«درس���ت لجنة ال��دف��اع الوطني
واألمن في جلستها اليوم وبحضور
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل مشروع القانون الوارد
بالمرسوم رق��م  10256الرامي
إلى اإلج��ازة للحكومة عقد نفقات
من أجل تأمين العتاد وتجهيزات

البنى التحتية الملحة لمصلحة
الجيش اللبناني ،وبعد مناقشة
هذا المشروع بحضور المعنيين
والفنيين في قيادة الجيش ،تقرر
اس��ت��ك��م��ال درس ه���ذا ال��م��ش��روع
في الجلسة المقبلة من األسبوع
المقبل إلع���ادة النظر ف��ي مسألة
التنسيب ل��ي��ك��ون االت��ف��اق وف��ق�ا ً
للمشروع المعتمد من قبل وزارة
المالية».

