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نحن في مرحلة ا�ستنزاف وال �أفق ل ّأي ّ
حل

ابراهيم لأهالي الع�سكريين المخطوفين:
المفاو�ضات ت�سير على ما يرام

هل تخفف الوعود من لوعة األهالي؟
ن��ق��ل وف���د أه���ال���ي العسكريين
المحتجزين لدى «داع��ش» و«جبهة
النصرة» ،تطمينات من المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم بأنّ
المفاوضات تسير على ما يرام.
وكان ابراهيم اجتمع إلى الوفد في

قا�سم :المطالبة بخروجنا من �سورية كالمطالبة ب�إلغاء المقاومة ّ
�ضد «�إ�سرائيل»

(ت ّموز)
حضور رئيس الهيئة العليا لإلغاثة
ال��ل��واء محمد خير ل��م��دة استمرت
ساعتين ،وخرج الوفد من االجتماع
بانطباع إيجابي وقال أحد أعضائه
الشيخ طالل طالب« :أخذنا تطمينات
والمفاوضات تسير على ما ي��رام».

الأحزاب في ك�سروان وجبيل:
للإ�سراع في ّ
بت ملف الع�سكريين
عقد ممثلون عن الحزب السوري القومي االجتماعي ،التيار الوطني
الحر ،حزب الطاشناق ،تيار المرده ،حزب الله ،حركة أمل وحزب
البعث العربي االشتراكي ،في قضاءي كسروان وجبيل اجتماعهم
الدوري في مكتب هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر.
وتناول المجتمعون شؤون الساعة ومن أبرزها موضوع النزوح
السوري وأهمية التنسيق بين األجهزة المختصة ،إضافة إلى
المطالبة الجدية باإلسراع في بتّ ملف العسكريين المخطوفين
وعودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

ور ّدا ً على سؤال عن الحلقة المفقودة
التي أش��ار إليها وزي��ر الصحة وائل
أب��و ف��اع��ور ،أج��اب طالب« :ال حلقة
مفقودة وال قطبة مخفية» ،الفتا ً إلى
«أننا ُوعدنا بعودة أبنائنا ،وال تصعيد
لتحركات األه��ال��ي ،بل نحن باقون
في الخيم» .وطالب الدولة بمساعدة
ابراهيم والتجاوب مع مطالبه ،مشيرا ً
إلى «أننا طلبنا منه اإلس��راع في حل
القضية ،و ُوعدنا خيراً».
ولفتحسينيوسفوالدالمخطوف
محمد يوسف ،بدوره ،إلى «أنّ الهدف
من اللقاء اليوم ،أخذ التطمينات من
ال��دول��ة وإمكانية التعاطي مع هذا
الملف للوصول إلى مبدأ المقايضة،
فت ّم التعاطي بإيجابية وسيتم إعالن
ذلك من خالل الدولة».
وكانأهاليالعسكريينالمخطوفين
واصلوا اعتصامهم في ساحة رياض
الصلح ،لليوم الثالث على التوالي،
وانضم إليهم أمس وفد من بلدة فنيدق.
وبقيت كل المداخل المؤدية إلى ساحة
النجمة مقفلة.

بو �صعب التقى �سفيرة هولندا
وبحث مع متعاقدي الأ�سا�سي تثبيتهم
عقد وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
اجتماعا ً مع جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن
برئاسة راغ��دة يشوعي واطلع منها على «نشاط اللجنة
في ال��م��دارس الرسمية واستعدادها لمساعدة المدارس
وال��ث��ان��وي��ات لجهة أع��م��ال الترميم وال��ط��رش وال��ده��ان
والكهرباء» .وأشارت يشوعي إلى «ضرورة تجهيز المدارس
المحتاجة إلى مختبرات كومبيوتر حديثة وحمامات» ،ورأت
«أنّ البلديات ومؤسسات المجتمع المدني يمكنها أن تؤدي
دورا ً أساسيا ً في دعم المدارس».
وأعلنت عن «إقامة احتفال لجمع التبرعات» ،داعية وزير
التربية إلى رعايته.
وطلب بو صعب من اللجنة «متابعة تقريرها التفصيلي
الذي أعدته نتيجة الزيارات الميدانية لمدارس المتن» ،الفتا ً
إلى «أنّ ال��وزارة تحصل على مساعدات تتعلق بالتجهيز
والترميم من جهات عديدة لكي تفيد منها المدارس».
وأعلنت الجمعية ،بدورها ،عن «استعداد العديد من
البلديات لتقديم عقارات في المتن لبناء المدارس الرسمية».
كما طالبت بـ«نشر الحضانات في المدارس الرسمية ألنها
األساس في االلتحاق بهذه المدارس وتغذيتها بالتالمذة»،
فأكد وزير التربية «قرار نشر الحضانات وتجهيزها ،وهنأ
اللجنة على نشاطها ألنّ المدرسة الرسمية في حاجة إلى
أصدقائها وإلى دعم المجتمع المدني لتقوى وتستمر».

متعاقدو األساسي

كما اجتمع بو صعب إل��ى وف��د لجنة المتعاقدين في
التعليم األساسي الرسمي برئاسة فادي عبيد واطلع منه

على «أجواء الظالمة التي تلحق بالمتعاقدين في التعليم
األساسي نتيجة المباراة التي خضعوا لها ولم تتناسب
مع اختصاصهم ومع قدراتهم العلمية» ،مؤكدا ً «أنّ هذا
األمر يحتاج إلى قانون يراعي ظروفهم ،وأنّ غالبية النواب
ترفض المباراة المحصورة ،ولكن يمكن إضافة عالمات إلى
سنوات الخبرة».
ولفت بو صعب إلى «أنّ النائب علي فياض في صدد
متابعة هذا المشروع في مجلس النواب عبر اقتراح قانون
يراعي شرط السن ،ويكون منصفا ً ألوضاعكم االستثنائية».
وكشف وزي��ر التربية «أن��ه يعمل على نظام حوافز
لألساتذة الذين يعملون في القرى البعيدة لتشجيعهم
على االنتقال إليها» ،واعدا ً «بالعمل على اقتراح القانون مع
النواب من أجل إقراره في مجلس النواب ما يؤدي إلى تثبيت
المتعاقدين الناجحين في التعليم األساسي».
واستقبل بو صعب سفيرة هولندا هيستر سومسن
وعرض الوضع التربوي في لبنان في ظل التحديات التي
تفرضها أوضاع المنطقة وأزمة النازحين والدعم الدولي
المطلوب لتعليمهم .وأب��دت السفيرة سومسن استعداد
بالدها «للمشاركة في خطة الوزارة لدعم تعليم للنازحين
في المدارس الرسمية عبر دعم اليونيسف».
بعد ذلك ،عقد بو صعب اجتماعا ً مع ممثلة المفوضية
العليا لشؤون الالجئين نينات كيلي وتناول البحث «متابعة
الجهود الدولية واالستعدادات التي عبّر عنها ممثلو الجهات
المانحة والمجتمع الدولي في نيويورك ،لتوفير التمويل من
أجل تعليم النازحين في دوام بعد الظهر أو قبل الظهر في
المدارس الرسمية».

لفت نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم إلى «أنّ مشروع أميركا هو إعادة
صياغة الشرق األوسط الجديد بالدم والخراب،
وأننا أمام أزمة طويلة لسنوات وال أفق لحل أي
موضوع».
وأكد قاسم «أنه لوال حزب الله لكان «داعش»
يقيم حواجز في جونيه وبيروت وصيدا وفي كل
منطقة في لبنان».
وخالل إحياء أربعين الشهيد عباس سماحة
ف��ي مجمع «ال��م��ج��ت��ب��ى» ،ف��ي ح��ض��ور سفير
الجمهورية اإلسالمية االيرانية محمد فتحعلي،
قال قاسم« :نحن اآلن في إطار أزمة موجودة
في المنطقة ،وآسف أن أقول إنّ األزمة طويلة
وفي الح ّد األدن��ى لسنوات ،وبحسب التحليل
األميركي ،لثالث سنوات من أجل إعداد خمسة
عشر ألف مقاتل ليغيروا المعادلة في سورية».
وأض���اف« :األزم���ة طويلة لسنوات ،وال أفق
لحل أي موضوع ،وقضايا المنطقة متداخلة
ومتشابكة ومعقدة ،إذا ً نحن أمام مشهد منطقة
ال حلول فيها ،أي أننا في مرحلة استنزاف
وإضاعة وقت وانتظار ،وعلينا أن نعرف كيف
نعمل في ظ ّل هذه الظروف المعقدة».
وتابع قاسم« :سأكرر قوال ً قلناه م��رارا ً لوال
حزب الله ألنجز «داعش» إمارته على الحدود
الشرقية للبنان ،وكنا أمام منطقة لسعد حداد
التكفيرية على غرار سعد حداد «اإلسرائيلية»
بأخطارها وأه��داف��ه��ا ،ول��وال ح��زب الله لكان
«داع���ش» يقيم ح��واج��ز ف��ي جونيه وبيروت
وصيدا وفي كل منطقة في لبنان .الحمد الله أن
وفقنا الله تعالى بأن ذهبنا إلى سورية وقاتلنا
في الوقت المناسب ،وكنا حيث يجب أن نكون
لنمنع هذا الخطر الكبير ونوقفه عند حدوده

قاسم وفتحعلي يتقبالن التعازي مع أهل الشهيد
الدنيا التي ال يستطيع معها أن يفعل شيئاً ،وال
يستطيع معها أن ينجز شيئا ً على اإلط�لاق».
وقال« :أما المطالبة من قبل البعض بالخروج
من سورية فهي كالمطالبة بإلغاء المقاومة ض ّد
«إسرائيل» ،ألنّ لبنان يصبح مرمى لألعداء على
اختالف مشاربهم ،ولقمة سائغة لالحتالالت
المتنوعة بأفكارها وآرائها» .وأضاف« :لن نترك
لبنان مكشوفا ً ال لـ«داعش» وال لـ«النصرة» وال
لـ«إسرائيل» كرمى لعيون المهزومين الذين
يبحثون عن مكانة ودور على حساب اآلخرين،
والذين ال يراعون مصلحة لبنان وال مستقبله.
ولن نستسلم لمقترحات تجرد لبنان من قوته

ريفي ي�شكك في رواية «المعلومات»
حول ظروف وفاة الطفلة راكان
في تصريح يعكس تشكيك وزير العدل اللواء أشرف ريفي في رواية فرع
المعلومات في قوى األمن الداخلي حول وفاة الطفلة سيلين راكان ،أكد ريفي
اهتمامه «الشخصي» بقضية الطفلة سيلين ،مشيرا ً إلى أنه أجرى اتصاال ً
بالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وبحث معه في القضية ،وقررا
إحالة القضية إلى المفرزة القضائية للتوسع في التحقيق.
وأض��اف ريفي« :نبحث في إمكان تشكيل لجنة طبية الستخراج الجثة
وتشريحها إذا اقتضى األمر لكشف الحقيقة ومعاقبة من تثبت إدانته من
دون أن تصبح كرامات الناس ألعوبة» ،مطالبا ً «وسائل اإلعالم بعدم استباق
نتائج التحقيق وترك العدالة تأخذ مجراها ألنّ المتهم بريء حتى تثبت
إدانته».
ويذكر أنّ فرع المعلومات أعلن أول من أمس أنه ألقى القبض على عاملة
المنزل ،مشيرا ً إلى أنها اعترفت بأنها هي من قتلت الطفلة خنقا ً بعد أن
شاهدتها تسرق أغراضا ً من محتويات المنزل.

وعزته وكرامته ونصره ،هذه المطالب هي أقرب
إلى الهرطقة منها إلى المقترحات» .وسأل قاسم:
«بالله عليكم قولوا لي ،إذا خرج حزب الله من
سورية من يوقف «داع��ش» وملحقاته من أن
يصل إل��ى أي منطقة مع كل ما عملناه وأنتم
ترون كيف ينتشر الرعب في أماكن مختلفة»؟
وطمأن قاسم إلى «أنّ إنجازات حزب الله في
لبنان ليست عادية وهي عظيمة جداً ،إنجازات
األبطال الشجعان والشهداء والعوائل واألمهات
واألخوات واألطفال والشيوخ والقرى ،إنجازات
األبطال الذين ال يخافون في الله لومة الئم،
إنجازات الذين وضعوا ح��دا ً لكل أولئك الذين

يفكرون بتخريب لبنان علينا ،ومن الطبيعي أن
تصاحب هذه اإلنجازات تضحيات ،وما حصل في
عين ساعة وعسال الورد هو جزء من التضحيات
الطبيعية التي لوالها ولوال غيرها من التضحيات
لما حققنا هذه اإلنجازات .وإذا كان البعض يريد
أن يعرف واقعنا فنحن نطمئنه إلى النتائج وأننا
لسنا قلقين على اإلطالق ،بل نتوسع في التحرير
ونوقع الخسائر بالتكفيريين ومن معهم ،وهم
اآلن خارج كل قرى القلمون المجاورة للبقاع ،هم
في الوديان والجبال مطاردين ولن يتمكنوا إن
شاء الله من تأمين مالذ واحد دافئ في القرى التي
خرجوا منها ببركة المجاهدين الذين واجهوهم
مع أبطال الجيش السوري ومع كل الذين عملوا
بمواجهة هذا الخطر الداهم على لبنان».
وأش��ار إلى «أنّ االعتداء على الجيش الذي
تقوم به بعض العصابات ،مرفوض بالكامل
وه��و اع��ت��داء على ك��ل لبنان ،ودع��م الجيش
واج��ب بكل الوسائل واإلمكانات ،ومساندته
والوقوف إلى جانبه فرض عين على اللبنانيين
من دون استثناء» .وتابع« :أقول ألولئك الذين
يتحدثون خجالً دعما ً للجيش اللبناني مرة في
السنة ،ويسيئون إليه م��رات وم��رات بحجج
واه��ي��ة ،إذا كنتم جديين في دعمكم للجيش
فتوقفوا عن التبرير للجماعة التكفيرية وعن
حمايتها وعن محاولة إعطاء ضمانات وبيئة
سياسية تساعدها على أن تستمر .اكشفوهم
وافضحوهم وكونوا إلى جانب جيشكم ،على
األقل تستطيعون الحصول على مكرمة لطالما
كانت بعيدة خ�لال الفترات السابقة ،ولع َّل
هذه المكرمة تكون توبة تجب ما قبلها بسبب
اإلس��اءات الكثيرة التي حصلت في ّ
حق لبنان
وفي حق الجيش اللبناني».

قنابل يدوية و�إطالق نار على مراكز الجي�ش في طرابل�س
أرخ��ت االع��ت��داءات المتكررة على الجيش اللبناني في
طرابلس أجواء من القلق على المدينة في ظل تنامي المعلومات
عن عمليات تسلح للمجموعات اإلرهابية بدعم من تنظيمي
د»اعش» و«جبهة النصرة».
فبعد استهداف الجيش في أكثر من منطقة ليل أول من أمس،
أقدم عدد من األشخاص في محلة باب التبانة  -طرابلس فجراً،
على رمي قنبلتين يدويتين في اتجاه شارع سورية ،كما أطلق
آخرون النار في اتجاه حاجز الجيش في محلة طلعة العمري،
من دون تسجيل إصابات في صفوف العسكريين ،وفق ما جاء
في بيان صادر عن قيادة الجيش ،فيما ردّت وحدات الجيش
على مصادر إطالق النار بالمثل ،وعملت على مالحقة المعتدين
المختص.
لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء
ّ
وقد عاد الهدوء ،صباحاً ،إلى طرابلس التي شهدت حركة
طبيعية .كما سيّر الجيش دوريات مؤللة ،ونفذ انتشارا ً واسعا ً
لعناصره وآلياته ومالالته في المنطقة ،وفي محيط المساجد
لتأمين سالمة المصلين خالل صالة الجمعة.
وأفيد الحقاً ،أنّ مجهولين ملثمين يستقلون دراجات نارية
هم من أطلقوا النار على مراكز الجيش فجرا ً في طلعة العمري
وفي حارة السيدة ،فر ّد الجيش على مصدر إطالق النار ،كما
ألقى مجهولون ليالً قنبلة في نهر أبو علي.
وتردّدت أنباء عن أنّ جماعة أسامة منصور هي التي نفذت
ليالً الهجمات على مواقع للجيش في العمري ومخمر الموز
والزاهرية في طرابلس ،بعد توقيف شخص أول من أمس في
التبانة مقرب من منصور ،إال أنّ األخير نفى ،في بيان ،أي عالقة

له باالعتداءات على الجيش ،متهما ً جهات استخباراتية بهذه
العمليات ،ومؤكدا ً التزامه تجنيب التبانة أي صراع أو توتير
أمني.
من جانب آخر ،اشتبه الجيش بسيارة «مازدا» مركونة في
ساحة النور في طرابلس ،وبعد الكشف عليها ،تبين أنها خالية
من أي مواد متفجرة.
وفي سياق متصل ،سيّرت وحدات الجيش دوريات وأقامت
حواجز تدقيق وتفتيش في منطقة الدريب على أوتوستراد
حلبا  -القبيات ،ما أضفى أجواء من االرتياح والطمأنينة عند
األهالي ،بعد الحوادث األخيرة التي حدثت عند مفرق بلدة
الريحانية.

تدريبات للجيش

وأعلنت قيادة الجيش أنه «بتاريخي  13و 2014/10/15ما
بين الساعة  7:00والساعة  14:00من كل يوم ،ستقوم وحدة
من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش  -حامات ،بإجراء
مناورة قتالية بالذخيرة الحية تتخللها رمايات باألسلحة
الخفيفة والمتوسطة ،تشارك فيها طوافات وزوارق حربية.
واعتبارا ً من  2014/10/13ولغاية  2014/10/17ما
بين الساعة  6:00والساعة  ،12:00ستقوم وحدة أخرى في
منطقة الجناح  -السمرالند ،بإجراء تمارين تدريبية تتخللها
رمايات بالذخيرة الخلبية».
و»بتاريخي  13و 2014/10/15اعتبارا ً من الساعة 6:00
ولغاية الساعة  18:00من كل يوم ،ستقوم وحدة من الجيش

ا�ستنكر االعتداء على الجي�ش

�أحمد كرامي :هو ال�ضامن
ال�شرعي لأمن البالد
أسف النائب أحمد كرامي لتكرار سيناريو االعتداء على مراكز للجيش
اللبناني “وإن تعددت األمكنة واختلفت األيدي المجرمة وتنوعت توجهات
المعتدين”.
واعتبر كرامي في بيان “أنّ هذه األحداث مرفوضة ومستنكرة جملة
وتفصيالً وال يمثل مرتكبو هذه الجرائم سوى أنفسهم» مؤكدا ً «أنّ أبناء
طرابلس ،ونحن منهم ،تحت ظل القانون والضامن الشرعي الوحيد ألمن
البالد والمتمثل بالجيش اللبناني والقوى األمنية».
وشدّد كرامي «على ضرورة استكمال الخطة األمنية التي أقرت وبدء
العمل بمفاعيلها ،ونرفض الزج بأبناء مدينتنا من قبل بعض الموتورين
وضعاف النفوس ،في نزاعات مع الجيش والقوى األمنية ،وندعوهم كما
عهدناهم إلى احتضان ورعاية أفراده فهم إخوتنا وأبناؤنا وال نزايد في
هذا على أحد».

المركز الوطني في ال�شمال ا�ستنكر
الإعدام الميداني لجنود الجي�ش

بوصعب مجتمعا ً إلى وفد متعاقدي األساسي
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استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير استهداف جنود الجيش
اللبناني ،معتبرا ً «أنّ هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة عمليات اإلعدام الميداني
الوحشي».
ودعا الخير في تصريح أمام وفو ٍد زارته في دارته في المنية« ،إلى تشكيل
بيئة وطنية حاضنة للجيش اللبناني تكون مقبر ًة لإلرهاب التكفيري األسود
والمشاريع التي تدعمه وتقف وراءه».
وأضاف الخير« :من هنا على الدولة اللبنانية قبول الهبة التسليحية اإليرانية
ّ
بغض النظر عن التهديدات والضغوط األميركية والسعودية ،ألنّ مصلحة
فوراً،
حماية لبنان يجب أن تتقدم على جميع األولويات».
وتوجه الخير «بالتحية إلى المقاومة التي نفذت عملية جريئة ،باسلة،
واعية ،ومدروسة جيدا ً على قاعدة توازن الردع ض ّد العدو الصهيوني في مزارع
شبعا اللبنانية المحتلة».
وقال الخير« :نحن نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي ،ومع إجراء
االنتخابات النيابية في موعدها الدستوري .أما التذرع بانكفاء شريحة
لبنانية ،فنحن نؤكد أنّ تيار المستقبل ال يمثل كل الطائفة السنية الكريمة في
البلد» .واعتبر أنّ توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو إقامة المنطقة
وسيفجر المجتمع
العازلة في شمال سورية «سيرتد وباال ً عليه وعلى حزبه
ّ
التركي من الداخل».

«الم�ستقبل» ترف�ض
كالم ال�ضاهر بحق جنبالط!
رفضت كتلة «المستقبل» كالم النائب خالد الضاهر في ّ
حق رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط ووزير الصحة وائل أبو فاعور ،وأعلنت في
بيان «أنّ كتلة المستقبل النيابية ترفض ما قيل ،وتعتبره ال يعبر مطلقا ً عن
رأيها فضالً عن كونها تؤمن بأنّ العالقة التي تربط بين كتلة المستقبل النيابية
واألستاذ وليد جنبالط رئيس اللقاء الديمقراطي هي عالقة وثيقة ومتينة
وراسخة».

في مرفأ طرابلس  -المنطقة الحرة ،بتفيذ تمارين قتالية
يتخللها استعمال الذخيرة الحية والخلبية».
من جهة أخرى ،أعلنت «جبهة النصرة» عبر «تويتر» انشقاق
جندي عن الجيش اللبناني وانضمامه إلى صفوفها .وتبين
الحقا ً أنّ الشخص الذي ظهر في الصورة التي بثتها «الجبهة»
يُدعى محمد عنتر ،وهو من الزاهرية في طرابلس .وأكد مصدر
أمني أنّ عنتر فا ٌّر من الخدمة منذ  3تشرين األول الجاري ،وفي
حقه بالغ بحث وتح ٍّر ولم يكن وقت فراره في الخدمة.

توقيف  2120مخالفا ً

على صعيد آخر ،أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «نتيجة
التدابير األمنية التي اتخذتها وح��دات الجيش في مختلف
المناطق اللبنانية خ�لال شهر أيلول المنصرم ،أوقفت هذه
الوحدات نحو  2120شخصا ً من جنسيات مختلفة ،لتورط
بعضهم في جرائم إرهابية وإطالق نار واعتداء على المواطنين
واالتجار بالمخدرات والقيام بأعمال تهريب وحيازة أسلحة
وممنوعات ،وارتكاب بعضهم اآلخر مخالفات متعددة ،تشمل
التجول داخ��ل األراض��ي اللبنانية من دون إقامات شرعية،
وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية .وشملت
المضبوطات  163سيارة 218 ،د ّراجة نارية ،صهريج مازوت
واحد و 4زوارق صيد ،إضافة إلى كميات من األسلحة والذخائر
واألعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات والمواد المهربة.
وت�� ّم تسليم الموقوفين م��ع المضبوطات إل��ى المراجع
المختصة إلجراء الالزم».

االتحاد البيروتي :لنزع الألغام
ال�سيا�سية من طريق الجي�ش
دعا االتحاد البيروتي «اللبنانيين إلى الوقوف إلى
جانب الجيش ونزع األلغام السياسية والمادية والمعنوية
من طريقه».
وق��ال االتحاد في تصريح« :حملت األنباء اليوم أنّ
الجيش اللبناني يتعرض كل ي��وم الع��ت��داء بالنار في
طرابلس أو في عكار أو في مناطق أخ��رى ،ما يدل على
أنّ هناك نوايا مبيتة معروفة ارتباطاتها والهدف من
ممارساتها» .وأضاف« :اللبنانيون يتساءلون :لماذا هذه
االعتداءات؟ هل ألنّ الجيش يقوم بأكمل واجباته سواء
في عرسال أو في باقي المناطق»؟ ورأى «أنّ االعتداءات
التي تعرض لها الجيش تؤكد أنّ هناك ارتباطا ً بينها وبين
ممارسات العدو «اإلسرائيلي»».
وأضاف البيان« :في الجنوب قام حزب الله بزرع عبوة
في دوري��ة عسكرية «إسرائيلية» في األراض��ي المحتلة
وهذا ّ
حق من حقوقه كحزب وكمواطنين لبنانيين يقومون

بمقاومتهم العدو «اإلسرائيلي» المحتل ال��ذي تشرعه
كل المواثيق والشرع الدولية» ،مشدّدا ً على «أنّ الجيش
والمقاومة يتكامالن في مواجهة األع��داء من الشرق إلى
الجنوب ،فالجيش والمقاومة هما وجهان لعملة واحدة».
ورأى االتحاد «أنّ من واجب اللبنانيين اليوم عدم الرد
على التخرصات والدخول في سجال مع أولئك المرتبطين
بعجلة سياسية عربية موتورة فتضع لبنان في مهب
الريح ،بحيث وصل بهم األمر إلى ح ّد إنكار ما تقوم به
المقاومة والجيش من دفاع مشروع عن السيادة سواء
أكان في الشرق أم في الجنوب».
وتابع البيان« :من واجب اللبنانيين الوقوف إلى جانب
الجيش ونزع األلغام من حوله إذ إنه جيش باسل وهو لكل
اللبنانيين ويقوم بواجبه في الدفاع عن لبنان وشعبه
وأرض��ه» ،داعيا ً إياهم «إلى الوقوف إلى جانب الجيش
ونزع األلغام السياسية والمادية والمعنوية من طريقه».

فرعون ا�ستقبل �سفير �إيطاليا ووفد ًا من البقاع ال�شمالي
استقبل وزي��ر السياحة ميشال
فرعون ظهر أم��س ،وف���دا ً كبيرا ً من
بلدات البقاع الشمالي ضم شخصيات
وفاعليات.
وتحدث باسم الوفد عضو الهيئة
التنفيذية في المجلس األعلى طوني
وهبه ،الذي أشار إلى أنّ الوفد يضم
فاعليات من بلدات القاع ورأس بعلبك
والفاكهة وجديدة الفاكهة وبعلبك،
«ه��ذه المنطقة التي تعيش حالة
صعبة من القلق واألخطار والغليان
الذي يهدّد كل المنطقة» ،ناقالً «معاناة
ه��ذه البلدات على مختلف الصعد
األمنية والمعيشية واالقتصادية».
ولفت إلى أنّ الزيارة «تأتي لتهنئته
بانتخابه رئيسا ً للمجلس األعلى
للروم الكاثوليك ،مع ما يترك هذا
االنتخاب من ثقة وأمل بحدوث تغيير
على صعيد نشاط المجلس وتفعيله،
ولتهنئته أيضا ً بأدائه المميز في وزارة
السياحة على رغم صعوبة الظروف
التي يمر بها الوطن».
أما فرعون فقال« :مما ال شك فيه
أنّ هناك هواجس لدى األهالي في
هذه المنطقة ،صحيح أنها شرعية،
ولكن ال يظن أح��د أنّ األهالي هناك
متروكون .نحن معنيون بكل قرية
على الحدود ،وسندافع عنها في حال
تعرضها ألي اعتداء على سيادتها،
من خالل الحكومة والجيش اللبناني
وك���ل ال��ش��ع��ب المتضامن ف��ي ه��ذا
ال��م��ج��ال ،م��ن مختلف ال��ط��وائ��ف».

فرعون مستقبالً السفير اإليطالي
وأضاف« :واجبنا أن نشارك في دعم
القرى التي تتعرض ألي اعتداء .هذا
األمر نؤكده كل يوم من خالل وجود
حكومة فاعلة وجيش لبناني قادر
على الدفاع عن أهله ،من دون األخذ
في االعتبار ما يتردد عن وجود أمن
ذاتي ،وخصوصا ً أننا نردّد هذا القول
في جلسات مجلس ال��وزراء بوجود
ق��ائ��د ال��ج��ي��ش وم��دي��ر ال��م��خ��اب��رات
والمدير العام لقوى األمن الداخلي
والمدير العام لألمن العام والمدير
العام ألمن الدولة .وفي كل مرة كنا
ندعو إلى المحافظة على هذه القرى
وعلى الموجودين فيها» .وتابع:
«سنلبي الدعوة لزيارة منطقة البقاع
الشمالي مع أعضاء المجلس األعلى

(داالتي ونهرا)
للطائفة وك��ل ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون في
مواكبنا ،وخصوصا ً الموجودين في
بيروت لدعم صمود األهالي هناك.
وق��د اتفقنا خ�لال جلسة المجلس
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك ،على
تشكيل لجان لمعالجة المواضيع في
المنطقة وفي المية ومية».
ثم استقبل فرعون سفير ايطاليا
جيوسيبي مورابيتو الذي بحث معه
في دع��م إيطاليا للسياحة الدينية
في مختلف المناطق اللبنانية ،وفي
تمتين العالقات السياحية بين لبنان
وإيطاليا.
والتقى أيضا ً وفد مجلس شركات
الطيران في لبنان برئاسة م��روان
الهبر.

