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مواقف ا�ستنكرت انتهاك حرمة «الأق�صى»:
ال�صمت العربي ي�شجع العدوان
ت��وال��ت المواقف وردود األفعال
المستنكرة لالنتهاك «اإلسرائيلي»
للمسجد األق��ص��ى ،ودان���ت الصمت
العربي الذي يشجع العدوان ،داعية
إلى استنفار كافة الطاقات اإلسالمية
والعربية والدولية لحملة في وجه
إرهاب الدولة الصهيوني المنظم.

اللقاء الوطني

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى «اللقاء
ال��وط��ن��ي» ف��ي بيان «أنّ التعرض
لألقصى وتدنيسه م��ن قبل فلول
ال��ع��ص��اب��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ،يأتي
بالتزامن مع سعي العدو إلى إقامة
دولته اليهودية على أرض فلسطين
العربية ف��ي إط��ار ال��ح��رب الدينية
التي يشنها االحتالل الصهيوني على
المقدسات اإلسالمية والمسيحية
ف��ي فلسطين المحتلة وف��ي إط��ار
المشروع االستيطاني العنصري
اإلرهابي المنظم الذي تقوده الدولة
الصهيونية».
واع��ت��ب��ر «أنّ ال��ص��م��ت العربي
ف��ي مختلف أق��ط��ار ال��وط��ن العربي
واإلسالمي هو الذي يشجع العدوان
ويعطي العدو فرصة النتهاك المسجد
األقصى وت��دم��ي��ره» ،داع��ي�ا ً «جميع
الفلسطينيين والمقدسيين على وجه
التحديد إلى انتفاضة شعبية عارمة
وإلى ضرورة المرابطة داخل المسجد
األق��ص��ى ل��ل��دف��اع ع��ن أي محاولة
والمس به» ،كما
صهيونية لتدنيسه
ّ
دعا «كل القوى العربية واإلسالمية
ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي إل���ى ض���رورة
التحرك العاجل وإع�ل�ان الغضب
تجاه هذه الخطوة اإلجرامية».

أمل

ودان المكتب السياسي لحركة
أمل في بيان« ،االعتداء «االسرائيلي»
ال��س��اف��ر ع��ل��ى ال��م��س��ج��د االق��ص��ى
والتنكيل بالمؤمنين والمصلين
فيه ومنعهم من دخوله» .واستنكر

«صمت العالم العربي واالسالمي
والدولي المريب في ّ
حق المقدسات،
فيما يمعن االحتالل الصهيوني في
تهويد مقدساته وت��زوي��ر تاريخه
ومحاولة تكريس واق��ع جديد من
خالل اإلره��اب والترهيب ،وتشريع
هذا الواقع من خالل قانون يسمح
بتقسيم المسجد االق��ص��ى زمانيا ً
تمهيدا ً لعزله عن المسلمين وتهويده،
فيما العرب والمسلمون في العالم
يتلهون بانشغاالتهم الداخلية التي
يتفنن الغرب وق��واه االستعمارية
بتسويقها ف��ي مجتمعاتنا لتبقى
أمتنا العربية واإلسالمية أسيرة
لهذا الكيان الغاصب ،وكأنّ فلسطين
وقضيتها اإلسالمية والعربية قد
م��ات��ت ف��ي ضمائر بعض الحكام
ال��ع��رب ،كما ماتت قيم ال��ش��رف».
ودع��ا إلى «استنفار كافة الطاقات
اإلسالمية والعربية والدولية لحملة
في وجه إره��اب الدولة الصهيوني
المنظم لوقف هذه االعتداءات التي
تستهدف صميم هويتنا وقيمنا
الرسالية».

االتحاد

ودان حزب االتحاد في بيان «ما
يتعرض ل��ه المسجد األق��ص��ى من
ع���دوان صهيوني إج��رام��ي بهدف
تدميره وبناء الهيكل المزعوم على
أن��ق��اض��ه» ،معتبرا ً «أنّ م��ح��اوالت
اق��ت��ح��ام األق���ص���ى م���ن ق��ب��ل ف��ل��ول
عصابات المستوطنين المحمية من
ال��ق��وات الصهيونية ،ج��اءت لتؤكد
م��ن ج��دي��د أنّ ال��ص��راع األس��اس��ي
والرئيسي بين األمة وهؤالء الرعاع
المغتصبين ل�ل�أرض وال��م��زوري��ن
للحقائق والتاريخ ،هو لتشويه الفكر
اإلنساني بمجموعة أكاذيب وأضاليل
أثبتت الوقائع أن ال صحة لها ،ألنّ
األقصى المبارك لم َ
يبن على هيكل
مزعوم ،بدليل أنّ كل الحفريات التي
جرت تحت المسجد األقصى لم تثبت
هذه المزاعم».

لجنة األسير سكاف

وأض���������اءت ل���ج���ن���ة أص���دق���اء
األسير يحيى سكاف ،من جهتها،
ال��ش��م��وع ف��ي م��ن��زل��ه ت��ض��ام��ن�ا ً مع
المسجد األق��ص��ى وأب��ن��اء القدس
واألس��رى والمعتقلين في السجون
«اإلسرائيلية» وفي مقدمهم سكاف
عميد األسرى اللبنانيين والعرب.
«رص الصفوف
ودعت اللجنة إلى
ّ
وال����وق����وف إل����ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ف��ي تصدّيه للعدوان
الصهيوني البربري على المسجد
األقصى ،ورف��ع الصوت والبندقية
م��ع �ا ً لتحرير أراض��ي��ن��ا المحتلة
واألسرى في سجون االحتالل».

الع�سراوي :ت�ضحيات الجي�ش ودماء ال�شهداء حمت لبنان و�سلمه الأهلي
وعلى الجميع دعمه وم�ساندته في الأفعال ال في الأقوال

قباني

ورأى مفتي الجمهورية السابق
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د رش��ي��د ق��ب��ان��ي في
ت��ص��ري��ح «أنّ إق��ف��ال «إس��رائ��ي��ل»
المسجد األقصى في وجه المسلمين
للصالة فيه مهما كانت أسبابه ،هو
تجديد إلعالنها الحرب على اإلسالم
والمسلمين».
ولفت إلى «أنّ «إسرائيل» بقرارها
ه��ذا ت��دف��ع ب��ال��ع��رب وبالمسلمين
ف��ي ال��ع��ال��م ق��دم��ا ً ب��ات��ج��اه قلعها
واس��ت��ئ��ص��ال��ه��ا م���ن ج���ذوره���ا في
فلسطين ،م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��ظ��روف
الحالية للعرب والمسلمين ومهما
ط��ال الزمن ف��إنّ فلسطين هي فقط
لشعبها الفلسطيني من المسلمين
والمسيحيين واليهود العرب فقط،
وليست للمحتل األجنبي».

المؤتمر الشعبي

وطالب المؤتمر الشعبي جامعة
ال��دول العربية ،ومنظمة التعاون
اإلس�لام��ي ب��وض��ع خطة لمواجهة
ال��م��ش��روع ال��ص��ه��ي��ون��ي بتقاسم
المسجد األقصى ،والقيام بأوسع
تحرك عربي وإسالمي إلحباط هذا
المخطط الخطير.

ال�صفدي :الإ�صالح الإداري
يحتاج �إلى قرار �سيا�سي
أكد النائب محمد الصفدي «أنّ اإلدارة اللبنانية غنية
بالطاقات البشرية» ،الفتا ً إلى «أنّ أمراض الفساد وعدم
اإلنتاجية ليست من مسؤولية اإلدارة بقدر ما هي مسؤولية
السياسيين».
وأق��ام الصفدي أم��س ،مأدبة غ��داء تكريما ً لموظفي
الوزارات التي توالها تباعا ً منذ عام  ،2005وهي وزارات
األشغال العامة والنقل ،الطاقة والمياه ،االقتصاد والتجارة
ووزارة المال.
وحضر المأدبة ما يقرب ثمانين موظفا ً يتقدمهم كبار
الموظفين من مديرين عامين ومديرين ورؤساء مصالح
ورؤساء دوائر.
وهنأ الصفدي «الموظفين الذين ت ّم تعيينهم حديثا ً
وخص بالذكر محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل الذي كان
ّ
يتولى منصب المدير العام لوزارة االقتصاد ،كما هنأ عليا
عباس التي عينت مديرا ً عاما ً لوزارة االقتصاد والتجارة

وفد من «القومي» يعزي بال�ضابطين ال�شهيدين الهبر والحكيم في المن�صورية والم�شرفة

بعدما كانت تتولى مديرية الصرفيات في وزارة المال.
وشملت التهنئة فاتن يونس رئيسة الشؤون السياسية
في وزارة الداخلية» .وقال« :أنا سعيد بهذا اللقاء الذي
يجمعني بكفاءات إدارية تعاونت معها طيلة تسع سنوات
وحققنا معا ً إن��ج��ازات ف��ي خدمة ال��وط��ن وال��م��واط��ن».
ّ
ضخ
وأض��اف« :لقد نجحنا معا ً ولو بنسبة ضئيلة في
جرعة إص�لاح في الميادين التي عملنا فيها وسيبقى
اإلصالح هدفنا ولن نتخلى عنه في أي موقع نكون فيه أو
أي مسؤولية نتوالها».
واختتم الصفدي« :أنا على ثقة بأنّ اإلدارة اللبنانية،
رغم كل الشوائب ،غنية بالطاقات البشرية ،أما أمراض
الفساد وعدم اإلنتاجية فهي ليست من مسؤولية اإلدارة
بقدر ما هي مسؤولية السياسيين ،فاإلصالح اإلداري
يحتاج إلى قرار سياسي ،هو لألسف ،غير متوافر حاليا ً في
تركيبتنا السياسية  -الطائفية».

الوفد القومي معزيا ً بالنقيب الشهيد الحكيم في المشرفة
زار وف���د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي بلدتي المنصورية والمشرفة
(ق��ض��اء عاليه) حيث ق��دّم واج��ب التعزية
بالضابطين الشهيدين الرائد جهاد نبيه الهبر
والنقيب فراس محمود الحكيم.
وض��� ّم ال��وف��د عضو المجلس األع��ل��ى في
الحزب د .خليل خير الله ،المندوب السياسي
للحزب ف��ي جبل لبنان الجنوبي حسام
العسراوي ،منفذ عام الغرب ربيع صعب،
منفذ ع��ام المتن األع��ل��ى د .ع��ادل حاطوم،
أعضاء هيئات المنفذيات في الجبل ،عدد من
أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات

 ...وبالشهيد الهبر في المنصورية

الحزبية وجمع من القوميين.
وك���ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال ال��وف��د إل���ى جانب
عائلتي الشهيدين ،ع��دد م��ن رج��ال الدين
وأعضاء مجالس بلدية واختيارية وفاعليات
البلدتين.
وخالل تقديم التعزية أكد العسراوي أنّ
التضحيات الكبيرة التي يقدّمها الجيش
اللبناني ،والدماء الزكية التي يبذلها شهداؤه،
ضباطا ً ورتباء وعسكريين ،هي التي حمت
وتحمي لبنان وتص ّد عنه األخطار التي تتهدّد
أمنه واستقراره وسلمه األهلي.
وإذ دعا العسراوي ك ّل األطراف السياسية

�أ�سود يتهم الم�شنوق بالتعامل
مع �شركات و�أنظمة �سير «�إ�سرائيلية»
اتهم عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب زياد أسود وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق بالتعامل مع شركات وأنظمة «إسرائيلية» أدخلت إلى وزارته من
خالل مناقصة هيئة إدارة السير.
ووجه المكتب اإلعالمي ألسود رسالة إلى المشنوق لفت فيها إلى أنه «يسود
ّ
لدى العموم اقتناع أنكم مستمرون في مناقصة هيئة إدارة السير رغم المخالفات
والشوائب وعالمات االستفهام الدائرة حولها والشبهات التي أصبحت معلومة
وأنتم على ما أعتقد تدركونها وتلوذون بالصمت إما اختيارا ً وإما فرضاً».
وأضاف« :نضيف إلى الئحة الشبهات والتساؤالت بعض المعلومات الغائبة
عن بالكم ولكنها لن تكون غائبة عن المعنيين وعن النيابة العامة وعن
المحكمة العسكرية وعن أي مرجع مهتم» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك فضيحة ثانية
تقوم وقامت بها الشركة المجهولة المعلومة نفسها التي قيّض لها الفوز سلفا ً
بالمناقصات سواء لدى هيئة السير أو في االتفاقية التي أبرمتها وزارة الداخلية
لمشروع مراقبة الحدود اللبنانية لصالح المديرية العامة لألمن العام».
وأشار المكتب إلى «أنّ شركة إنكريبت  ، INKRIPTيديرها السيد هشام
عيتاني قد أبرمت مع وزارة الداخلية والبلديات اتفاقا ً بقيمة  15مليون
دوالر من أجل مشروع مراقبة الحدود اللبنانية وأي حدود في هذه التتمة»،
م��ؤك��دا ً «أنّ الشركة قامت بقديـم برنامجهاAdvanced Passenger
 )informationsystem (APISوهو نظام عائد إلى شركة Gemalto
ومقرها هولندا وهو نظام يسمح بالتسجيل المسبق البيومتري وتشفيرها
الخروج والدخول عبر الحدود ومن خالل الجوازات وتبين أنّ المسؤول عن
شركة  Gemaltoوهو برتبة نائب مدير اسمه « Ari Bouzbibإسرائيلي»
معروف بآرائه المتطرفة الصهيونية ورئيس مجلس اإلدارة هو «إسرائيلي»
أيضا ً واسمه  Alex Mandlول��ه عالقة باالستخبارات األميركية CIA
باإلضافة إلى ترابط مالي واستثماري مع رجال أعمال «إسرائيليين» ويهود في
«إسرائيل» وأميركا».
وتابع المكتب متوجها ً إلى المشنوق «إنكم تتعاملون مع أنظمة وشركات
«إسرائيلية» وقد أدخلتموها إلى قلب دوائر وزارة الداخلية اإلدارية والمالية
واألمنية بواسطة شركة لبنانية ،ثم وربما يكون السؤال كيف يمكن أن تمدّد
المناقصة ألسبوع وأنتم تدركون أنها مهلة ال تكفي لترجمة أوراق المناقصة
في هيئة إدارة السير بحيث يتأتى لنا بال أدنى شك أنّ ثمة ترتيبا ً مسبقا ً لهذه
المناقصة أثبتموه بقرار التمديد وللباقي تتمة».

«الديمقراطيون الأحرار» يعجب لعدم
محا�سبة المتورّطين في العمليات الإرهابية

الصفدي متحدثا ً خالل التكريم

�صمام الأمان للحياة ال�سيا�سية في لبنان
اعتبر �أنّ الطائف ّ

ع�سيري :التمديد �أ�صبح �ضرورة
أكد السفير السعودي علي عواض
عسيري أنّ بالده ال تضع فيتو على
أي مرشح للرئاسة في لبنان ،معتبرا ً
أنّ ق��رار التمديد للمجلس النيابي
أصبح ضرورة ،ومعربا ً عن ارتياحه
«ألنّ هذا القرار سيتخذه اللبنانيون
بأنفسهم».
ك��م��ا أك���د ع��س��ي��ري أنّ ال��رئ��ي��س
ميشال سليمان ليس آخر الرؤساء
اللبنانيين ،وقال« :اللبنانيون فيهم
خير والدستور يحفظ كرامة الجميع
وتوزيع المناصب ،وبين الموارنة من
هو كفؤ لتولي هذا المنصب ،ولو طبق
اتفاق الطائف بحذافيره لكنتم في
غنى عن أي جدل سياسي».
وعن وضع السعودية فيتو على
مرشح معين للرئاسة ،ق��ال« :هذا
ليس من طبع المملكة ،ومن ثوابتنا
عدم التدخل في الشأن الداخلي ألي
دول��ة ،وبالتالي نرى أنّ هذا الشأن
لبناني ومن الضرورة أن يكون لدى
ال��ق��وى السياسية ت��وج��ه إيجابي
إلي��ج��اد حلول م��ن قبل اللبنانيين
أنفسهم» .وردا ً على سؤال عن تمديد
والية المجلس النيابي ،لفت السفير
السعودي إل��ى «أنّ لبنان يمر في

أوض��اع صعبة وبالتالي أنتم بين
خيارين كالهما م ّر :التمديد أو الفراغ،
ومعظم القوى السياسية التي قابلتها
تعتبر أنّ هذا األمر أصبح ضرورة،
وأنا ج ّد مرتاح ألنّ هذا القرار سيتخذه
اللبنانيون بأنفسهم ،وما تبناه دولة
الرئيس بري يصب في حرصه على
عدم انفكاك الوضع وتفادي الفراغ
وحفظ لبنان».
وع��ن موقفه م��ن ات��ف��اق الطائف
بعد ربع قرن على إق��راره ورأي��ه في
الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي يؤدي
إلى المثالثة ،قال عسيري« :موقفنا
هو تنفيذ اتفاق الطائف ألنه سيح ّد
من أي تجاوزات في حق أي لبناني
سواء أكان مسيحيا ً أم مسلماً ،وإنّ
ترسيم السلطة في لبنان وتوزيع
األدوار يضمن مصلحة البلد ويريح
كل اللبنانيين .وأعتقد أنّ هموم غبطة
البطريرك الراعي واضحة وصريحة،
وتنفيذ الطائف هو ص ّمام األمان لكل
المراحل السياسية في لبنان».
وسئل عسيري عن مصير الهبة
ال��س��ع��ودي��ة ،ف��أج��اب« :أوال ً ف��ي ما
يتعلق بالمليار دوالر فقد وقع الرئيس
الحريري العقود لمكافحة اإلرهاب

وستستفيد منها كل القوى األمنية،
وأنا على علم بأنّ الكثير من العقود
ت ّمت بالفعل ،وال نقاش على موضوع
المليار دوالر ،وقد أنجز شيء كبير
منه .وفي ما يتعلق بالهبة الفرنسية،
فهذا المبلغ كبير والمتطلبات التي
حدّدت ممتازة ،والمفروض الحصول
على أفضل تقنية اليوم ،وهذا استلزم
وقتا ً وليس معقوال ً أن تشتري تقنيات
مضى عليها  10سنوات .لقد وصل
األطراف إلى نتيجة ،ولم يبق إال شيء
بسيط ،وأكاد أقول إنّ األمور منتهية،
وهناك أمور فنية أخرت الموضوع،
وهذا التسليح هو إلى األبد».
وتطرق العسيري إلى المشاورات
التي ج��رت في السعودية وشملت
رئيس ح��زب القوات سمير جعجع
وال��ن��ائ��ب س��ام��ي ال��ج��م��ي��ل ،ف��ق��ال:
«ال��م��م��ل��ك��ة قلبها م��ف��ت��وح لجميع
اللبنانيين وزي��ارة الحكيم والنائب
الجميل هي زيارة إلى بلدهما الثاني،
واجتماعهما مع سمو وزير الخارجية
يدل على حرص المملكة على التشاور
مع اللبنانيين في ما يهم مصلحة
لبنان وقد أعطيت هذه الزيارة أبعادا ً
أخرى».

دعا حزب الديمقراطيين األح��رار إلى إيجاد حل للموجودين في مخيمات
النازحين السوريين «بعد أن أصبحت كلفتهم تفوق طاقة لبنان ،وبعد فشل
مؤتمر برلين في تغطية كلفتهم» ،مطالبا ً المجتمع الدولي «بتحمل مسؤوليته
أمام اإلنسانية والتاريخ».
وف��ي بيان أص��دره بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة ترايسي شمعون،
استغرب حزب الديمقراطيين األح��رار «التطنيش على النتائج المترتبة من
العمليات اإلرهابية ،خصوصا ً أنّ عدد شهداء الجيش اللبناني من عبرا إلى
عرسال وأخيرا ً في طرابلس بلغ  .»26وأضاف البيان« :نقف بتعجب كبير أمام
عدم المحاسبة في الموضوع ،هذا إضافة إلى قضية سجن روميه الذي تحول
إلى غرفة عمليات إلدارة المعارك اإلرهابية ،وأيضا ً ليس هناك من يحاسب أو
يراقب أو يهتم .فأمام هول هذه الخسائر لن نقبل بعد اليوم بتدخل السياسة في
األمن بل سنحاسب كل خائن لهذا الوطن أو متخاذل مع اإلرهاب».
وشدّد الحزب «على يد الحكومة في تنفيذ قرارها بعدم استقبال نازحين
بعد اليوم ،والعمل على إيجاد حل للموجودين في المخيمات بعد أن أصبحت
كلفتهم تفوق طاقة لبنان ،وبعد فشل مؤتمر برلين في تغطية كلفتهم» ،داعيا ً
«المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته أمام اإلنسانية والتاريخ».
وأسف المجتمعون «لمرور  160يوما ً على الفراغ في رئاسة الجمهورية»،
آملين «اإلس��راع في االتفاق على رئيس ينتشل الوطن من هذه الهوة البالغة
الخطورة خصوصا ً بعد قرار مجلس النواب التمديد لنفسه خالفا ً للدستور
والديموقراطية».

في البلد إل��ى دع��م الجيش ومساندته ،في
األفعال ال في األق��وال ،ن � ّوه بوحدة الموقف
في الجبل والتفاف الجميع حول المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة ،وه���و م��ا ج���رى التعبير عنه
خ�لال تشييع الضابطين الشهيدين جهاد
الهبر وفراس الحكيم ،حيث كان الفتا ً حجم
المشاركة الشعبية في مأتميهما المهيب ْين،
وحيث أقيمت لهما وقفات واستقباالت بال ُرز
وال��ورود والزغاريد على امتداد قرى الجبل
وبلداته من الكحالة إلى عاليه وبعلشميه
وبحمدون وشانيه ومجدلبعنا وص��وال ً إلى
بلدتيهما المنصورية والمشرفة.

وشدّد العسراوي على أنّ تحصين الوحدة
ملح وض���روري في
الوطنية في لبنان أم��ر
ّ
ه��ذه المرحلة الدقيقة التي تم ّر بها األم��ة
والعالم العربي ،حيث تتزايد األخطار وتكثر
التدخالت الخارجية التي تسعى إلى تحقيق
مصالح وم��آرب وأجندات ال تمتّ بصلة إلى
مصالح شعبنا وبالدنا.
وختاما ً نقل العسراوي إلى أهل الشهيدين
وأبناء بلدتي المنصورية والمشرفة خصوصا ً
ومنطقة الجبل عموما ً تعازي رئيس الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان وأعضاء القيادة الحزبية.

«القومي» �شارك في احتفال غزة الت�ضامني مع �سعدات وعبد اهلل

جودة :المقاومة هي ال�سبيل الوحيد
لتحرير الأر�ض والأ�سرى
أقامت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين احتفاال ً في غزة ضمن «حملة
التضامن مع الماضل أحمد سعدات
والمناضل جورج عبد الله» ،وحضر
االحتفال منفذ عام فلسطين في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي كمال
جودة وأعضاء هيئة المنفذية ،وجمع
من القوميين.
وتحدث في االحتفال عضو اللجنة
ال��م��رك��زي��ة للجبهة الشعبية عالم
الكعبي ،وعضو المكتب السياسي
للجبهة العربية أحمد سالمة باسم
ل��ج��ن��ة األس�����رى ل��ل��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة
واإلسالمية.
وأكد منفذ عام فلسطين في «القومي»
كمال جودة أنّ المقاومة هي السبيل
الوحيد لتحرير األرض وحرية األسرى
وف��ي طليعتهم القائد أحمد سعدات
وعميد األسرى المناضل القومي يحيى

جودة والوفد القومي بين مقدّم الحضور في مهرجان غزّة
سكاف.
وحيا المناضل المعتقل في السجون
الفرنسية جورج عبدالله ،مؤكدا ً أنه

مثال حي على فشل عقلية االستعمار
ف��ي تجزئة ب�لادن��ا وقضيتها ،وأنّ
فلسطين ستبقى قضية ك ّل األمة.

«المرابطون» و«�أن�صار الوطن»:
للوقوف الى جانب الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
جدّد أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون
العميد مصطفى ح��م��دان تأكيده
«دعم الجيش من أجل الحفاظ على
وجودية الكيان اللبناني» ،مستنكرا ً
«ت��أخ��ي��ر دف��ع روات���ب العسكريين
وأهالي الشهداء والضباط والجنود
الذين يخوضون معركة شرسة ض ّد
اإلرهاب».
وخالل استقباله وفدا ً من جمعية
أنصار الوطن برئاسة ميشال الحاج،
جدّد حمدان تأكيده «دعم الجيش من
أج��ل الحفاظ على وج��ودي��ة الكيان
اللبناني ،فال يمكن أن يكون هناك
والء للوطن من دون أن يكون هناك
والء للجيش» ،الفتا ً إلى «أنّ الجندي
في الجيش ليس شخصا ً وال ينتمي
ال إل��ى طائفة وال إل��ى مذهب وال إلى
منطقة ،بل هو رم��ز سيادة وكرامة
وعزة الوطن اللبناني ،كما أنّ العلم
اللبناني ليس قطعة قماش بل رمز
سيادة ووطنية».
وأسف حمدان «في هذه الظروف
االقتصادية الصعبة التي يمر بها
أهلنا في لبنان لتأخير دفع رواتب
العسكريين وأهالي الشهداء والضباط
والجنود ال��ذي��ن يخوضون معركة

حمدان متوسطا ً أعضاء وفد «أنصار الوطن»
شرسة ض ّد اإلره��اب» ،مضيفاً« :لن
نقول إنّ التأخير مقصود لكن من العار
أن تتأخر رواتب أبنائنا في الجيش».
ودعا حمدان إلى «تح ّمل ح ّد أدنى
م��ن المسؤولية الوطنية ف��ي دعم
وحماية أهلنا في الجيش اللبناني
واالقتداء بشباب جمعية أنصار الوطن
ف��ي مسؤوليتهم الوطنية ودعمهم
الدائم للجيش ،ألنهم يدركون أن ال
وجود للوطن اللبناني من دون وجود
الجيش الوطني الحامي للبنان».

ودع��ا ال��ح��اج ،ب���دوره« ،الجميع
إل��ى ال��وق��وف إل��ى جانب المؤسسة
العسكرية وت��ح� ّم��ل مسؤولياتهم
كمواطنين إلى جانب الجيش الذي
يدافع عن كل الوطن ويرسم الحدود
بالدم « .وتمنى «أن نصل إلى تعاون
وطني شامل كي ننجز مشروع الدفاع
الوطني الذي يضم كل المواطنين من
كل المناطق ضمن تنظيم لطاقات
المواطنين في مكافحة اإلرهاب بقيادة
المؤسسة العسكرية».

متفرقات �أمنية وق�ضائية
سجلت التقارير األمنية عمليات توقيف لمطلوبين بجرائم
مختلفة ،كما رصدت مغادرة عائالت سورية نازحة لبنان عائدة
إلى بالدها.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،غ��ادرت أكثر من  80عائلة من النازحين
السوريين منطقة العرقوب الشهر ال��ج��اري ،عائدة إل��ى بلدة
بيت جن السورية ومحيطها ،قبل فصل الشتاء ،بعد أن تخلت
عنها معظم المؤسسات الخيرية والدولية التي كانت وعدتها
بمساعدات ،فاضطرت إلى مغادرة األراضي اللبنانية عبر مسالك
جبل الشيخ إلى قراها في سورية ،على رغم األخطار.
أق��دم مسلحون عند مفرق بريتال ،على سرقة شاحنتين
محملتين بأعمدة اإلن���ارة تابعتين لمؤسسة كهرباء لبنان،
واقتادوهما مع سائقيهما إلى جهة مجهولة في المنطقة .وبعد
نحو ساعة ،أفرج الخاطفون عن الشاحنتين مع السائقين ،شرط
العودة إلى زحلة وعدم إكمال طريقهما إلى بعلبك.
وبعد الظهر ،دهمت قوة من الجيش أحد المتعهدين في بلدة
بريتال على خلفية تورطه في حادثة الخطف صباحاً.
وأعلنت شركة  ،KVAمقدمة خدمات التوزيع لمؤسسة

كهرباء لبنان في بيروت اإلداري��ة ومحافظة البقاع ،في بيان،
أنه «أثناء قيامها بنقل معدات كهربائية إلى مدينة بعلبك من
أجل تجهيز محطات تحويل جديدة لتحسين أداء شبكة التوزيع
الكهربائي في المدينة والجوار ،قامت مجموعة مسلحة بالسطو
على هذه المعدات عند وصولها إلى بريتال وتحويل مسارها إلى
داخل البلدة».
وأكدت الشركة «استمرار التزامها بعملها االنمائي في محافظة
البقاع تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان من أجل رفع مستوى
شبكة التوزيع الكهربائية في سائر أنحاء البقاع وال سيما منطقة
البقاع الشمالي» .وناشدت المسؤولين كافة والجهات المعنية
وفعاليات منطقة البقاع الشمالي تحديدا ً معاونة الشركة في
سعيها من أج��ل تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء في
المنطقة.
واعتبرت «أنّ استمرار هذه التعديات على أعمال شركة KVA
قد يضطرها آسفة إلى توقيف كافة مشاريع الكهرباء االستثمارية
في منطقة البقاع الشمالي».
أعلنت قيادة الجيش أنّ وحدة من الجيش فجرت ذخائر غير

منفجرة في محيط بلدة عين إبل – الجنوب ،وفي بلدة تربل في
طرابلس.
عقد مجلس القضاء األعلى اجتماعا ً في قصر العدل في بيروت،
برئاسة رئيس المجلس القاضي ج��ان فهد وحضور القضاة
الرؤساء سمير حمود ،أكرم بعاصيري ،أنطوني عيسى الخوري،
جوزف سماحه ،رضا رعد ،ماري دنيز معوشي ،سهير الحركة،
أسامة اللحام وميرنا بيض ،وق ّرر إعالن أهلية القضاة المتدرجين
التالية أسماؤهم لالنتقال إلى القضاء األصيل :سالي شليطا
الخوري ،محمد عبد اإلله فرحات ،ليال جمال الحلو ،سالم حسان
يقظان غريتا خليل طانيوس ،سحر محمد عويدات ،سيسيل
أحمد سرحال ،فرح عمر حمزة ،تراز غسان مقوم ،جويل نبهان
أبو حيدر ،نانسي جورج كرم ،الرا هيكل كوزاك ،كرما سليمان
حسيكي ،سمر محمد عبدالهادي ،أوجينا عبدو نصير ،نور الدين
محمد صادق ،محمد محمود معطي وأماني محمد مرعشلي.
يذكر أنّ القضاة المتدرجين المعلنة أهليتهم يعينون قضاة
أصيلين من الدرجة األخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير
العدل.

