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حمليات �سيا�سية

«داع�ش» ّ
يهدد بذبح الع�سكريين المخطوفين
والأهالي يتوعدون الحكومة� :سنريكم وجهنا الآخر
ق��ب��ي��ل ان��ع��ق��اد ج��ل��س��ة مجلس
ال�������وزراء أم����س ،واص����ل خ��اط��ف��و
العسكريين ضغوطهم على أهاليهم
الذين سرعان ما تحركوا وتوعّ دوا
الحكومة بالتصعيد ف��ي ح��ال لم
تقبل بالمقايضة .فيما تابع الوزراء
والنواب تهدئة روعهم مؤكدين أنّ
الحكومة ج��ادة في المفاوضات من
دون مراوغة.
فمنذ الصباح الباكر انهالت على
أهالي العسكريين المحتجزين لدى
«داع���ش» االت��ص��االت م��ن أبنائهم،
تحثهم على تكثيف الضغوط على
الحكومة لتزخيم مفاوضاتها والقبول
ب��م��ب��دأ ال��م��ق��اي��ض��ة ،وإال فسيكون
مصيرهم الذبح.
وع��ل��ى ال��ف��ور استنفر األه��ال��ي،
وانضموا من القلمون وضهر البيدر
وفنيدق ،إلى االعتصام المركزي في
ساحة رياض الصلح ،حيث أعلنوا
أنهم ينتظرون قرارات جدية وقبوال ً
صريحا ً من الحكومة في جلستها
عصر أم��س ،بمبدأ المقايضة ،وإال
فالتصعيد آتٍ .
وبعد لقائه األه��ال��ي ف��ي ري��اض
الصلح ،أكد وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
فاعور أنّ «األهالي ال يريدون تعطيل
أي من المؤسسات ،وال يستهدفون
أيا ً من المصالح التجارية أو أيا ً من
أص��ح��اب ال��م��ح�لات ال��م��وج��ودة في
المنطقة ،وأنهم أيضا ً ال يستهدفون
ش� ّرا ً السراي الحكومية أو المجلس
النيابي ،بل هدفهم أن تكون الصرخة
مسموعة من المكان الذي فيه حركة
سياسية».
وت��وج��ه أب��و ف��اع��ور برسالة إلى
الخاطفين قال فيها« :أوالً ،ال تحملوا
األهالي وزرا ً ال يستطيعون احتماله،
فالضغط على األهالي والتهديد بذبح
أبنائهم ال يجدي نفعا ً ألنّ األهالي
وأبناءهم ليسوا من يملكون القرار.
ثانياً ،الدولة اللبنانية جادة وجدية

أهالي العسكريين أمام خيمتهم في وسط بيروت
في مسألة المفاوضات ،لكن هناك
حلقة مفقودة في التفاوض يجري
عالجها ،فالدولة جدية وجادة وتريد
أن تصل الى نتيجة في هذا الملف».
وأع��ل��ن أب���و ف��اع��ور «أن����ه حتى
اللحظة لم يتم إنجاز الكثير ،كانت
هناك مقدمات إيجابية يجري العمل
عليها وتوقفت .نأمل في استعادة
هذا الجو اإليجابي والدخول فعليا ً
في مفاوضات واضحة» ،معتبرا ً «أنه
لن يكون هناك سبيل إال المقايضة
إليجاد ع�لاج لهذا األم��ر» .وإذ شدّد
أبو فاعورعلى «أنّ الدولة اللبنانية
ال تريد أن تراوغ ،بل تريد خط اتصال
جديا ً ومفاوضات جدية» ،أكد «أنّ
ذبح العسكريين المخطوفين سيؤدي
إل��ى تدمير المفاوضات والمساعي
لحلحلة الملف».

ا�ست�شهاد ع�سكري وجرح �آخر في الريحانية
والجي�ش ي�شتبك مع �إرهابيين في عر�سال

تشييع الشهيد عيسى في الريحانية

(مديرية التوجيه)

شهيد جديد للجيش يسقط على أيدي اإلرهابيين غدرا ً في
عكار ،في وقت كان زمالؤه في المؤسسة العسكرية يتصدون
لمحاولة تسلل مسلحين إلى أحد مراكزها في بلدة عرسال.
فعند الخامسة وال��رب��ع فجر أم��س ،أطلق مجهوالن كان
يستقالن دراجة نارية ،النار على الجنديين ميالد محمد عيسى
ومحمد فخر الدين عند مفترق بلدة الريحانية في عكار أثناء
توجههما إلى عملهما ،فاستشهد األول وأصيب الثاني إصابة
حرجة نقل على أثرها إلى مركز اليوسف االستشفائي .ونف ّذ
الجيش انتشارا ً واسعا ً وسيّر دوريات مؤللة وأقام حواجز
ثابتة له في عدد من المناطق القريبة من موقع الجريمة.
ونقل جثمان الشهيد عيسى عند العاشرة والنصف من
صباح أم��س ،من مستشفى اليوسف الطبي في حلبا إلى
منزل وال��ده في الريحانية ،حيث أقيم له مأتم مهيب قبل
أن يوراى الثرى في جبانة البلدة وسط إطالق نار كثيف.
وقال والد الشهيد عيسى« :نحمد الله في السراء والضراء.
الشهيد شهيد ك ّل الوطن والجيش .والله يرحم ك ّل الشهداء».
وتنديدا ً باالعتداء ،قطع أهالي بلدة الريحانية الطريق
الرئيسية ،مستنكرين الجريمة ومطالبين بكشف الجناة
ومعاقبتهم ،وأكدوا تضامنهم مع الجيش.

اشتباك مع إرهابيين في عرسال

وفي عرسال ،رصدت وحدات الجيش المنتشرة في منطقة
وادي حميد ،بعيد منتصف ليل أول من أم��س ،مجموعة
إرهابية مسلّحة تحاول التسلل إلى أحد المراكز العسكرية.
وعلى األثر ،تصدت لها قوى الجيش واشتبكت معها باألسلحة
المناسبة ،ما أجبر العناصر اإلرهابية على االنسحاب والفرار
في اتجاه الجرود ،كما تع ّرض مركز تابع للجيش في محلة
المصيدة – عرسال إلط�لاق نار من داخ��ل مخيم للنازحين

السوريين القريب من المركز.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش ،فقد ردّت قوى
الجيش على النار بالمثل ،وتعمل على تعقب مطلقي النار
لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
أراض زراعية في بريتال،
من جهة أخرى ،سقط صاروخ في ٍ
مصدره السلسلة الشرقية ،فيما سقط آخر بين المنازل ،ولم
تسجل أية إصابات .وعلى األثر ،سيّرت قوى الجيش دوريات
في المنطقتين المستهدفتين.

مداهمات وتوقيفات

إلى ذل��ك ،ن ّفذ الجيش مداهمات لمراكز إي��واء النازحين
السوريين عند مدخل بلدة البيرة في عكار.
وأعلنت قيادة الجيش أنه اعتبارا ً من السادسة صباح
امس ،نفذت وحدات الجيش المنتشرة في منطقة عكار تدابير
أمنية وعمليات دهم ألماكن عدد من المشتبه بهم باإلعتداء على
عناصر الجيش واإلخالل باألمن ،حيث أوقفت  16شخصا ً من
التابعية السورية ،بينهم شخصان ضبط في حوزتهما كمية
من االسلحة الحربية والذخائر واألعتدة العسكرية.
وت��م تسليم الموقوفين مع المضبوطات إل��ى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
كما أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان على ذمة التحقيق،
السوريين م .خ .كسوم  ،خ.أ .العويس ،ج.أ .عباس ،في
مدينة جبيل لالشتباه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية،
ويتم التحقيق معهم في مخفر قوى األمن الداخلي في جبيل.
كذلك ،أوقفت األجهزة األمنية ليل أول من أمس 3 ،مسلحين
سوريين في خراج بلدة عين حرشا في قضاء راشيا وضبطت
في حوزتهم أسلحة وقنابل يدوية أثناء دخولهم إلى بيت جن
السورية.

اتهام ف�ستق باالنتماء �إلى تنظيمات �إرهابية
ومذكرة تح ٍّر عن من�صور وال�شهابي وال�صباغ
ت��واص��ل��ت التحقيقات وإص���دار
القرارات االتهامية والظنية في حق
المنتسبين إلى الجماعات اإلرهابية
والموقوفين بتهم التخطيط إلقامة
إمارة إسالمية في لبنان.
ف��ق��د أص�����در ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق
العسكري األول رياض أبو غيدا أمس
ق���راره االتهامي ف��ي ح��ق عمر بكري
فستق في جرم االنتماء إلى تنظيمات
إره��اب��ي��ة مسلحة :داع���ش ،النصرة
وال��ق��اع��دة ،والتواصل معها إلنشاء
إمارة إسالمية في الشمال ،والتدريب
على السالح والمتفجرات وعلى إطالق
خطب في مجموعات من األشخاص
تدين له ب��ال��والء يح ّقر فيها الدولة
ويحرض ضدها.
وات��ه��م القاضي أب��و غ��ي��دا فستق

بجناية المادة  335عقوبات ،و295
و 303و 316و 317منه .وظ��ن به
بمقتضى ال��م��ادة  72أسلحة ومنع
المحاكمة عنه لجهة المادتين  5و6
من قانون  1958/1/11لعدم توافر
عناصره .وأص��در مذكرة إلقاء قبض
في حقه.
وظنّ أبو غيدا بالمدعى عليه خضر
أحمد الحسين سندا ً إلى جنحة المادة
 222عقوبات ،وأصدر مذكرة تح ٍّر دائم
توصالً إلى معرفة كامل هوية أسامة
منصور وأسامة الشهابي والدكتور
عمر عبدالناصر ح��س��ام الصباغ،
والسعودي سليمان خالد أب��و عمر،
والبريطاني م��ن أص��ل بنغالي أبو
عبدالله .وأحال الملف والمتهمين أمام
المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

�سالم ينا�شد الر�أي العام و�أهالي الع�سكريين
الوقوف �إلى جانب الحكومة في م�ساعيها لتحريرهم

(تموز)

وتفقد عضو كتلة الكتائب النائب
ايلي ماروني ،بدوره ،األهالي واستمع
إلى مطالبهم .كذلك فعل عضو تكتل
التغيير واإلصالح النائب آالن عون،
الذي قال من ساحة رياض الصلح:
«أولويتنا كتكتل التغيير واإلصالح
من دون استثناء وبعيدا ً من السياسة
ع���ودة أبنائنا س��ال��م��ي��ن» ،مطالبا ً
«بتوضيح صورة عملية التفاوض
ف��ي ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي وع��رض��ه��ا على
الحكومة .وعلى كل الكتل السياسية
الموجودة في الحكومة وفي مجلس
النواب أن تتحمل مسؤولياتها إلنهاء
هذا الملف» .وأض��اف« :في انتظار
أن تتوضح عملية التفاوض ،تتحدّد
على أساسها المواقف ،وكل كالم آخر،
يسمع أو يحكى بأنّ هناك من هو مع
ومن هو ضدّ ،ليس صحيحاً».

واس���ت���ج���وب ق���اض���ي التحقيق
العسكري ف���ادي ص���وان الموقوف
السوري أحمد محمد المحمد في جرم
االنتماء إل��ى تنظيم إره��اب��ي مسلح
«داع���ش» واإلس���اءة إل��ى أح��د شهداء
الجيش المذبوحين بنعته بعبارات
مسيئة عبر «الفايسبوك» وأص��در
مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
وادع����ى م��ف��وض ال��ح��ك��وم��ة ل��دى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر على ثمانية أش��خ��اص بينهم
ث�لاث��ة م��وق��وف��ي��ن أح���ده���م لبناني
واآلخرون سوريون ،في جرم االنتماء
إل��ى تنظيم إرهابي مسلح «داع��ش»
وت��ح��وي��ل مبالغ مالية كبيرة إلى
التنظيم لتمويله وأحالهم إلى القاضي
أبو غيدا.
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وتفقد األهالي أيضا ً األمين العام
لمجلس ال��ن��واب ع��دن��ان ض��اه��ر .و
التقى األمين العام للمجلس األعلى
للدفاع ال��ل��واء محمد خير وف��دا ً من
األه���ال���ي ف��ي مكتبه ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،ألكثر من ساعة ،وأطلعهم
على آخ��ر االت��ص��االت ال��ج��اري��ة في
خصوص قضية أبنائهم ،وأبلغهم
تعاطف رئيس الحكومة تمام سالم
ومجلس الوزراء معهم .ووصف خير
أجواء االجتماع بـ«اإليجابية».

مهل «داعش» لألهالي

وكان محمد يوسف والد الجندي
حسين ي��وس��ف ،أع��ل��ن أن���ه تلقى
اتصاال ً من الخاطفين دعوه فيه إلى
تحريك المفاوضات وإال فسيتم ذبح
ابنه خالل  48ساعة ،وق��ال« :نحن

أخذنا وعدا ً من النواب الذين زارونا،
بأنهم سيطالبون في جلسة مجلس
الوزراء اليوم (أمس) بتحرير أبنائنا،
وسيضغطون لتحقيق المقايضة»،
ودع��ا الحكومة إلى «االستفادة من
الوقت وعدم إضاعته ،وإال فسنلجأ
إلى التصعيد».
أما نظام مغيط شقيق العسكري
ابراهيم مغيط ،فأشار إلى أنّ أخاه
ت��ح��دث إل��ي��ه ب��خ��وف ش��دي��د أم��س،
وأمهلته «داعش»  48ساعة للضغط
على الحكومة لتقبل بالمقايضة وإال
ستتم تصفيته ،مضيفاً« :إذا لم توافق
الحكومة ال��ي��وم على المقايضة،
سنصعّ د وسيرون وجهنا اآلخر ولن
نعود سلميين أبداً».
وكشف أحمد زك��ري��ا قريب أحد
المخطوفين ،أنّ أهالي العسكريين
تلقوا ات��ص��اال ً م��ن تنظيم «داع��ش»
أم��ه��ل��ه��م ف��ي��ه ث�ل�اث���ة أي�����ام لحل
مشكلة التفاوض وإال فسيتم ذبح
العسكريين ،مشيرا ً إلى أنّ األهالي
يح ّملون رئيس الحكومة تمام سالم
مسؤولية الدم في حال نفذ التهديد.
أما العسكريون المحتجزون من
أبناء فنيدق ،فقد أمهل أهلهم  24ساعة
قبل قتل أبنائهم ،ما دفع ببعض منهم
إلى التوجه إلى عرسال أم��س ،بدال ً
من الحضور إلى رياض الصلح ،فيما
أُمهلت عائالت  9عسكريين آخرين 36
ساعة لقبول الحكومة بالمقايضة.
وت���راف���ق اع��ت��ص��ام األه���ال���ي مع
إج��راءات أمنية مشددة وإقفال تام
للطرق ف��ي محيط مجلس النواب
والسراي الحكومية ،باستنثاء منفذ
واحد لجهة الجامع العمري.
ومساء قطع أهالي العسكريين
المخطوفين األوتوستراد الدولي عند
نقطة القلمون في االتجاهين ،وت ّم
تحويل السير إلى الطريق البحرية
القديمة.

«الأحزاب» :تزامن االعتداءات ال�صهيونية
والإرهابية يك�شف التن�سيق بينهما
دعا لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «الحكومة اللبنانية
إلى اإلسراع في قبول هبة السالح المقدمة إلى الجيش اللبناني من قبل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية لتمكينه من القيام بواجبه في الدفاع عن لبنان» ،الفتا ً إلى «أنّ
تزامن االعتداءات الصهيونية مع هجوم القوى اإلرهابية المتطرفة على مناطق
لبنانية في البقاع يكشف عن مدى التنسيق بين العدو الصهيوني والمجموعات
اإلرهابية».
وث ّمن اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري في مركز الحزب السوري القومي
االجتماعي« ،عملية المقاومة التي استهدفت دبابة للعدو الصهيوني في مزارع
شبعا ،والتي أثبتت جاهزية المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني للدفاع عن
لبنان في مواجهة العدوانية الصهيوني ،وردا ً على استباحة هذا العدو لسيادة
لبنان بحرا ً وبرا ً وجواً» .ودان «مواقف وتصريحات فريق  14آذار التي تضمنت
تنكرا ً فاضحا ً ّ
لحق لبنان في المقاومة من أجل تحرير أرضه المحتلة ومشروعية
التصدي لالعتداءات والخروقات الصهيونية المستمرة» ،ورأى أنّ «هذه المواقف
المشينة تنبع من ارتهان هذا الفريق إلى إمالءات خارجية ال تصب في مصلحة
لبنان واللبنانيين».
ولفت اللقاء إلى «أنّ تزامن االعتداءات الصهيونية مع هجوم القوى اإلرهابية
المتطرفة على مناطق لبنانية في البقاع يكشف عن مدى التنسيق بين العدو
الصهيوني والمجموعات اإلرهابية بغية تهديد الساحة اللبنانية وإرباكها ،إال أنّ
عملية المقاومة جنوبا ً وإفشال هجوم القوى اإلرهابية بقاعاً ،شكل ر ّدا ً قاسيا ً على
العدو واإلرهابيين».
وإذ دعا الحكومة إلى اإلس��راع في قبول هبة السالح المقدمة إلى الجيش
اللبناني من إيران «لتمكينه من القيام بواجبه في الدفاع عن لبنان» .كما دان اللقاء
«االعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجيش اللبناني وعناصره في عدد من
المناطق ال سيما في طرابلس وعكار» ،ورأى فيها «محاوالت لضرب هيبة الجيش
اللبناني بوصفه ضمانة األمن واالستقرار والسلم األهلي».
وتوقف اللقاء عند «األح���داث األمنية التي حصلت مؤخرا ً في مخيم عين
الحلوة» ،ورأى «ضرورة أن تتحمل القوى والفصائل الفلسطينية مسؤولياتها في
منع المتربصين بأمن المخيم من تحقيق أهدافهم الفتنوية».
وحذر اللقاء من «مخطط أميركي  -غربي  -تركي  -خليجي إلقامة مناطق
عازلة على الحدود السورية التركية بهدف توفير مالذ للمجموعات اإلرهابية
يحقق مصالح ومشاريع الغرب وتركيا والعدو الصهيوني».

ال�صفدي :لم�ساءلة الحكومة
حول �سيا�ساتها المرتبكة
دعا النائب محمد الصفدي الحكومة «إلى إزالة االلتباس في مواقفها المتصلة
بمعالجة قضية العسكريين المخطوفين وبملف النازحين السوريين».
وقال الصفدي في تصريح أمس« :إننا إذ ن ّقدر الظروف الصعبة التي تعمل فيها
الحكومة اللبنانية والملفات المعقدة التي تواجهها ،ومن حرصنا على أمن الوطن
وسالمته وعلى نجاح الحكومة في عملها ،ندعوها إلى إزالة االلتباس في مواقفها
المتصلة بمعالجة قضية العسكريين المخطوفين وبملف النازحين السوريين»،
معتبرا ً «أنّ االرتباك الظاهر في الموقف الحكومي والتصريحات المتضاربة
للوزراء ،ال تطمئن اللبنانيين بل توحي لهم بأن حكومتهم ال تعرف ماذا تريد
بوضوح ،كما تدفع المجتمع الدولي إلى التعاطي مع الحكومة بحذر كونها ال تملك
خطة واضحة المعالم».
وأضاف الصفدي« :إذا كان مجلس النواب عاجزاً ،بسبب االنقسام السياسي،
عن انتخاب رئيس للجمهورية كما عن التشريع ،فإنّ من واجبه على األقل مساءلة
الحكومة عن السياسات المتبعة في القضايا الحساسة والخطيرة ،ألنه ال يجوز
أن يبقى اللبنانيون في حال من الضياع ،تتالعب بهم الشائعات ويغلب عليهم
الخوف على المصير».
وختم الصفدي« :من شبعا إلى عكار مرورا ً ببعلبك وعرسال وطرابلس وسائر
المناطق ،يشعر الناس بأنهم متروكون لمصيرهم وسط عجز فاضح لحكومتهم
عن التأثير في مجرى الحوادث».

ب�شور :ر�سالة حزب اهلل في �شبعا
تحذير من خطط المناطق العازلة
اعتبر رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن ومنسق عام الحملة
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة معن بشور «أنّ رسالة حزب الله في مزارع
شبعا هي تحذير من خطط المناطق العازلة من الجوالن إلى العرقوب».
ودعا بشور ،في بيان« ،إلى أوسع تحرك تضامني عربي وإسالمي ودولي من
أجل القدس ،وأن تكون صالة الجمعة فرصة إلطالق مسيرات تضامنية ،وأن تكون
عظات األحد في الكنائس متضامنة مع القدس كما فعل المطران المناضل عطا الله
حنا ،معلنا ً عن تحضيرات جارية لعقد «الملتقى الدولي للعدالة في فلسطين».
وأشار إلى «أنّ رسالة حزب الله في مزارع شبعا وصلت لمن يعنيه األمر وتحذير
من خطط المناطق العازلة من الجوالن إلى العرقوب».
واستغرب بشور «كيف ينأى التحالف األميركي بنفسه عما يجري في عين
عرب» ،معتبرا ً «أنّ هذه السياسة تكشف أنّ هدف التدخل العسكري األميركي في
العراق وسورية ليس حماية المدنيين واألقليات الدينية واإلثنية ،بل هو حماية
المصالح والنفوذ االستعماري».

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

(داالتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة تمام سالم أنه «سيستمر في التفاوض
بكل أوجهه من أجل التوصل إلى تحرير العسكريين» ،مناشدا ً
الرأي العام اللبناني وأهالي المخطوفين «الوقوف إلى جانب
الحكومة في مساعيها الدؤوبة لتحريرهم».
وعقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية بعد ظهر أمس في
السراي الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم،
وبعد انتهاء الجلسة ،أدلى وزير اإلعالم بالمقررات ،الفتا ً إلى
أنّ رئيس الحكومة «استهل الجلسة بالتأكيد ،كما في كل
مرة ،على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت
ألنّ شغور هذا المركز يلحق ضررا ً كبيرا ً بالوطن ويش ّل إلى
ح ّد كبير عمل المؤسسات الدستورية» .وأضاف« :كما تطرق
دولته إلى موضوع العسكريين المخطوفين فوضع مجلس
ال��وزراء في جو المساعي التي يبذلها من أجل التوصل إلى
تحريرهم ،مؤكدا ً أنه سيستمر استنادا ً إلى تكليف مجلس
الوزراء في التفاوض بكل أوجهه من أجل التوصل إلى تحرير
العسكريين» .وأشار جريج إلى أنّ سالم أكد «أننا لن نيأس
ألنّ هذه القضية هي على رأس اهتماماتنا وهمنا األول يرافقنا
ليالً ونهارا ً باعتبار أنّ سالمة العسكريين وتحرريهم هما من
سالمة الوطن لذلك لن نألو جهدا ً في متابعة المفاوضات
الالزمة وبذل المساعي على مختلف الصعد توصالً إلى تحرير
العسكريين المخطوفين وإنني أناشد الرأي العام اللبناني
وأهالي المخطوفين الذين نتفهم معاناتهم ونتضامن معهم،
الوقوف إلى جانب الحكومة في مساعيها الدؤوبة لتحرير
العسكريين من أيادي خاطفيهم».
وأعلن جريج أنّ مجلس الوزراء أق ّر ما يلي:
« -تكليف وزي��ر البيئة جمع المالحظات التي تداولها

مجلس ال���وزراء ف��ي م��وض��وع الخطة الشاملة للنفايات
وتنسيقها مع الوزراء المعنيين في إطار مشروع اقتراحات
متكاملة ورفعها إلى مجلس الوزراء خالل أسبوعين.
 الموافقة على مشاركة وزارة اإلعالم في مؤتمر تطويراألرشفة اإللكترونية في دبي.
 تكليف هيئة إدارة السير في وزارة الداخلية إعداد دفترش��روط في ما يتعلق بالمعاينة الميكانيكية خ�لال مهلة
شهرين وعرضه على مجلس ال��وزراء على أن تكلف إدارة
المناقصة إجراء المناقصة استنادا ً إلى دفتر الشروط المذكور
وتمديد العقد مع المجموعة التي تتولى حاليا ً هذه المعاينة
للمرة األخيرة لمدة ستة أشهر.
 تكليف لجنة مؤلفة من وزيري الطاقة والمالية ومندوبعن رئاسة مجلس الوزراء مراجعة دفتر الشروط المعد من
وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول أويل والغاز لزوم
مؤسسة كهرباء لبنان خالل خمسة عشر يوماً ،وعرضه
على مجلس الوزراء تمهيدا ً إلجراء مناقصة عمومية في هذا
الشأن.
 الموافقة على نقل بعض االعتمادات وعلى سفر بعضالوفود إلى الخارج.
 الموافقة على تبني جميع التكاليف في كل مراحل التعليمفي الداخل والخارج للطالب محمد المير الذي أحرز المركز
األول في مباريات النبوغ التي أجريت في ألمانيا وتكليف
وزير التربية الوطنية رعاية هذا النبوغ بمختلف الوسائل.
 الموافقة على طلب وزارة البيئة الموافقة على اتفاقيةالقرض مع البنك الدولي بقيمة خمسة عشر مليون دوالر
لتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان».

اللقاء الوطني :هجوم � 14آذار
على المقاومة ت�أييد للإرهاب ّيين

اللقاء الوطني خالل االجتماع في دارة مراد
اعتبر اللقاء الوطني «أنّ هجوم
ق��وى  14آذار على المقاومة ،يؤكد
وقوف هذه القوى إلى جانب جماعات
اإلرهابيين» ،من ّوها ً «بتصدي رجال
المقاومة لهجوم الجماعات المتطرفة
اإلره���اب���ي���ة ال��م��س��ل��ح��ة ف���ي ج���رود
بريتال» ،كما ن ّوه «بيقظة المقاومة
الدائمة لخروقات االحتالل الصهيوني
في الجنوب وتفجير الدبابة التي
توغلت داخل مزارع شبعا مما يثبت
م��رة ج��دي��دة أنّ ال��م��ق��اوم��ة جاهزة
دائما ً للرد والتعامل مع العدو وأنها
موجودة حيث يجب أن تكون».
ودعا اللقاء اللبنانيين إلى «مزيد
من الوعي والحذر تحسبا ً لألخطار
التي ت��ه�دّد أم��ن لبنان واستقراره
وسلمه األهلي».
وقد عقد اللقاء اجتماعه الدوري
أم����س ،ب��رئ��اس��ة ال���وزي���ر ال��س��اب��ق
عبدالرحيم م��راد في دارت��ه في تلة
الخياط ،وناقش جدول أعماله وتوقف
أمام التطورات والمستجدات.
وأعلن اللقاء في بيان ،أنه توقف
«أم����ام دالالت ال��ت��ص��ري��ح��ات التي
أدلى بها نائب الرئيس األميركي جو
بايدين والتي اعترف فيها بأنّ الدول
الحليفة ألميركا هي التي دعمت تنظيم
«داع���ش» وت��ق��ف وراء التنظيمات
اإلرهابية المسلحة» .وتساءل« :هل
يعقل أنّ أميركا ليس لديها علم بمثل
هذا الدعم ،وأنّ هذه الدول الحليفة لها
أقدمت على دعم التنظيمات اإلرهابية
من «داع��ش» و«النصرة» ،إلسقاط

(أكرم عبدالخالق)
النظام في سورية من دون التنسيق
والتعاون معها»؟
ورأى اللقاء «أنه يستحيل أن تقدم
مثل هذه الدول على فعل ذلك من دون
معرفة أميركا رأس األفعى التي تدفع
هذه الدول إلى دعم اإلره��اب تمويالً
وتسليحا ً وتدريبا ً لتوظيفه في إطار
مخططها الهادف إلى تحقيق أهدافها
بتفتيت دول المنطقة ،وإخضاعها
بما يخدم مصالحها االستعمارية
ومصلحة كيان العدو الصهيوني».
ون��� ّوه «ب��ت��ص��دي رج���ال المقاومة
لهجوم الجماعات المتطرفة اإلرهابية
المسلحة في جرود بريتال ،وإحباط
أه��داف��ه��ا ،ورده���ا على أعقابها ،ما
حمى أم��ن اللبنانيين في المناطق
البقاعية التي كادت أن تكون عرضة
إلجرام «داعش» «والنصرة» فيما لو
تمكنا من الوصول إليها» .كما نوه
«بيقظة المقاومة الدائمة لخروقات
االح��ت�لال الصهيوني ف��ي الجنوب
وتفجير الدبابة التي توغلت داخل
مزارع شبعا مما يثبت مرة جديدة أنّ
المقاومة جاهزة دائما ً للرد والتعامل
مع العدو وأنها موجودة حيث يجب
أن تكون».
واعتبر اللقاء «أنّ هجوم قوى
 14آذار على المقاومة ،يؤكد وقوف
ه���ذه ال��ق��وى إل���ى ج��ان��ب جماعات
اإلرهابيين ،ويثبت مجددا ً أنّ آخر ما
تفكر فيه قوى  14آذار هو مصلحة
اللبنانيين وأمنهم واستقراراهم،
فهي ال تريد للمقاومة أن تقوم بدورها

ف��ي حماية أم��ن اللبنانيين ،وفي
الوقت نفسه تقف عقبة أمام تسليح
الجيش اللبناني لتمكينه من تولي
هذه المهمة الوطنية لتبقى المقاومة
متفرغة ألولوية مواجهة االحتالل
الصهيوني ومخططاته وأطماعه
بثروات لبنان».
وإذ أك����د ال���ل���ق���اء «أنّ قضية
العسكريين المخطوفين إنما هي
قضية وطنية بامتياز ،وأنّ على
الدولة بكافة أجهزتها االهتمام بها
وال��ع��م��ل على إخ��راج��ه��ا م��ن دائ��رة
التوظيف السياسي» ،ناشد أهالي
العسكريين «بأن يوجهوا ضغطهم
باتجاه الجهات القادرة على الضغط
على الخاطفين» ،كما دعاهم «إلى
الحذر من أن توظف تحركاتهم في
خدمة اإلرهابيين الساعين إلى ابتزاز
اللبنانيين وتحقيق مآربهم».
ودعا اللقاء الحكومة إلى «اإلسراع
ف��ي ب���تّ م��وض��وع ال��ق��ب��ول بالهبة
اإليرانية لدعم الجيش ألنّ الجيش
الوطني يحتاج في هذه المرحلة إلى
كل أشكال الدعم من أجل مساعدته
في حربه على اإلره��اب والدفاع عن
لبنان».
كذلك ،دعا جميع اللبنانيين إلى
«م��زي��د م��ن ال��وع��ي وال��ح��ذر تحسبا ً
ل�لأخ��ط��ار ال��ت��ي ت��ه��دّد أم���ن لبنان
واستقراره وسلمه األهلي» ،مؤكدا ً
«ص��واب��ي��ة ت��ع��زي��ز ش��ع��ار الجيش
والشعب وال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهة
األخطار التي تتهدّد لبنان واألمة».

غانم :الأولوية النتخاب الرئي�س
اعتبر النائب روبير غانم أنّ التأخير والتقاعس في
موضوع انتخاب الرئيس يتح ّمل مسؤوليته األفرقاء
المعرقلون ،الفتا ً إلى أنّ مجلس النواب يستطيع أن يعقد
اجتماعاته في أي وقت قبل انتهاء واليته التخاذ القرار
المناسب ،ولكن األولوية النتخاب الرئيس.
ولفت غانم في حديث لـ»المركزية» إلى «أنّ الرئاسة
أول��وي��ة ،ف�لا يمكن الحديث ع��ن لبنان م��ن دون رئيس
للجمهورية ،رم��ز وح��دة ال��وط��ن ،وال��ق��ادر على لملمة
الصفوف» .وأضاف« :لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي
ينتخب فيه رئيس للجمهورية من الطائفة المسيحية وال
ب ّد أن يكون نموذجا ً ومثاال ً لكل دول المنطقة» .ورأى «أنّ
التأخير والتقاعس في موضوع انتخاب الرئيس يتح ّمل
أمس الحاجة
مسؤوليتهما األفرقاء المعرقلون ،فنحن في ّ
إلى رئيس للجمهورية قبل أي شيء آخ��ر ،والتاريخ ال
يرحم ،فكثر من األفرقاء كانت لهم أي��ا ٍد بيضاء في أمور
معينة وأزمنة معينة ،كما أنّ البلد وشعبه يعانيان ،وما

نطمح إليه راهنا ً عودة االستقرار في حده األدنى ،كي تقوم
الدولة وتسيّر األمور الضرورية وحاجات الناس ،فحال
لبنان يتراجع في شكل خطير».
وعن انتهاء مهلة التمديد لمجلس النواب قال غانم:
«يستطيع المجلس أن يعقد اجتماعاته في أي وقت قبل
انتهاء واليته التخاذ القرار المناسب ،ولكنّ األولوية
النتخاب الرئيس» .وتابع« :بمجرد انتهاء المهلة من دون
حصول انتخابات نيابية أو تمديد فهذا يعني أننا دخلنا
في الفراغ ،ويصبح لبنان في حاجة إلى من يعمد إلى
لملمته لتأسيس دولة جديدة لن تكون كالتي عشناها،
ليست دولة التعددية والعيش المشترك ،بحيث ستكون
هناك وصاية دولية إلنتاج دولة جديدة».
وعن وج��ود معطيات حول التمديد لمجلس النواب،
قال« :لست على علم بهذا الموضوع ،فعلى النواب تحمل
مسؤولياتهم ،فعندما تنتهي مهلة التمديد لمجلس النواب
يصبح المجلس منحالً كلياً».

