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الأ�سد ّ
يعزي بن جدو

ال�شهادات وطق الحنك
} حسين ح ّمود
فيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الناظرة باغتيال الرئيس
رفيق الحريري ورفاقه في  14شباط  ،2005االستماع إلى إفادات من
تعتبرهم شهودا ً في القضية واستجوابهم ،خرج وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق بإعالن الف��ت بأننا «اليوم وغ��دا ً وبعد أسبوع سنسمع
شهادات من المحكمة الدولية من أصعب ما يمكن علينا سماعها ،ونتمنى
ان نتمكن من احتوائها في الداخل من دون ان تسبب أزم��ات جديدة»،
مضيفا ً في كلمة له خالل مؤتمر حول إصالح قطاع األمن ،انه قرأ أمس
أن من وصفه بـ»الرئيس السابق» لسورية بشار األسد «كان خطه المباشر
على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري».
ه��ك��ذا وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي م��ن أول��وي��ات��ه ت��رس��ي��خ األم���ن وتطمين
المواطنين إلى حاضرهم ومستقبلهم في بلدهم ،يلقي الرعب مهوالً،
بتداعيات خطيرة للشهادات (!؟) على لبنان وأزمات جديدة قد ال يستطيع
احتواءها!
هذا من جراء الشهادات ،فكيف يتصور المشنوق الوضع عند صدور
األحكام؟ ربما لن يعود هناك وجود للبلد برمته.
ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة أخ��رى وأغ���رب ،س��ارع وزي��ر الداخلية إلى
تبني رواية تقول إن الرئيس بشار األسد كان خطه المباشر على اتصال
مع أرق��ام المتهمين باغتيال الحريري .طبعا ً المشنوق يفترض هنا ،أن
الرئيس األسد يمضي أوقاته في الحديث على الهاتف مقفالً كل الملفات
السورية واإلقليمية والدولية ،غير عابئ بالحرب السياسية واألمنية التي
كانت تتعرض لها سورية في ذلك الوقت!
قول المشنوق السالف ،تهكم عليه مرجع أمني سابق ،وقال لـ«البناء»
ساخرا ً «هل الرئيس األسد يطق حنك على التلفونات مثل المشنوق؟».
وقال :سيب ّقون كثيرا ً هذه األيام فلننتظر.
لكن أمر المشنوق لم ينت ِه هنا طالما أنه وزير في حكومة «المصلحة
الوطنية» التي يدأب رئيسها ،على طلب اتباع سياسة النأي بالنفس .ماذا
يعني بوصفه الرئيس األس��د بأنه «الرئيس السابق لسورية»؟ هل هذا
تطبيق لشعار النأي بالنفس وما هو موقف الحكومة من هذا التصريح
الذي يلغي شعارها و يضرب المصلحة الوطنية؟

قدم السفير السوري في لبنان
ع��ل��ي ع��ب��د ال��ك��ري��م ع��ل��ي بتكليف
من الرئيس بشار األس��د التعازي
لإلعالمي غسان بن ج��دو رئيس
مجلس ادارة ق��ن��اة «ال��م��ي��ادي��ن»
الفضائية بوفاة والدته.
وق��د عبر بن ج��دو عن امتنانه
وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من
الرئيس األسد.

«القومي» ينعى
الأمين المنا�ضل
هاني �شاهين
نعى الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر ال��ح��دود ،األمين
المناضل هاني شاهين الذي غيّبه
الموت في أداليد ـ أستراليا.
ان��ت��م��ى ال���راح���ل إل���ى ال��ح��زب
ع��ام  1974ف��ي منفذية سيدني،
وك���ان م��ث��اال ً للقومي االجتماعي
المعطاء ،وتميّز بمناقبيته القومية
االجتماعية .وقد منح رتبة األمانة
عام .2006
ت��ح� ّم��ل األم��ي��ن ال��راح��ل أع��ب��اء
ال��ن��ض��ال ف��ك��ان دائ����م ال��ح��ض��ور
وال��ع��ط��اء ،خ��ص��وص �ا ً ف��ي نطاق
مديرية أدياليد االسترالية حيث
ش��ك��ل ق����دوة للقوميين وألب��ن��اء
الجالية.
برحيل األمين هاني شاهين يفقد
الحزب مناضالً قوميا ً متميّزا ً بالبذل
وااللتزام والتضحية.

الم�شنوق ي�ستبق ال�شهادات في المحكمة الدولية:
�سن�سمع �أ�صعب ما يمكن علينا �سماعه!
تفتق عقل وزير الداخلية والبلديات
األم��ن��ي ع��ن ق���درات عالية ف��ي تحليل
م��ا يسمعه أو ي���رده م��ن أق���وال حول
هذه القضية األمنية أو تلك ويتبناها،
خ��ص��وص��ا ً ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى المحكمة
ال��دول��ي��ة ال��خ��اص��ة بلبنان ك��اش��ف��ا ً عن
مضمون شهادات من يسمون شهوداً،
مستبقا ً بقدراته ،ما سيدلون به.
رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أمس مؤتمرا ً بعنوان «نحو
رؤي���ة ال��ن��اس إلص�ل�اح ق��ط��اع األم��ن»
في فندق «فينيسيا» أطلقته مؤسسة
«انترناشيونال ال��ب��رت» ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية والبلديات والمركز
اللبناني للدراسات وبدعم من اإلتحاد
األوروب�����ي .وأوض����ت ال��م��ؤس��س��ة ان
«ه��ذا المشروع يهدف الى فهم أفضل
للتحديات التي ت��واج��ه قطاع األم��ن
في لبنان من خالل دراسة قائمة على
استطالع للرأي عن تصورات المواطنين
إزاء مصادر انعدام األمن في لبنان».
وحضر المؤتمر نواب وشخصيات
عسكرية وم��م��ث��ل��ون ع��ن ال��س��ف��ارات
ومسؤولون أمنيون وخبراء ناشطون
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وح��ش��د من
الطالب.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية
لألمين العام لمؤسسة «انترناشوينال
البرت» دان سميث ،كانت كلمة لمدير
المركز اللبناني للدراسات سامي عطا
الله ال��ذي سلط ال��ض��وء على أهمية
الدراسة التي تركز على تقييم المواطنين
اللبنانيين للتهديدات االمنية المحتملة
والجهات التي يلجأون اليها من أجل
مواجهة هذه التهديدات ونظرتهم إلى
أداء األجهزة االمنية .وهنأ نائب رئيس
وفد االتحاد االوروبي في لبنان ماسيج
كولوبيسكي «المؤسسات األمنية في
لبنان على جهدها المذهل في الحفاظ
على االس��ت��ق��رار ف��ي ل��ب��ن��ان» ،مشددا ً

المشنوق متحدثا ً في المؤتمر
على دور الجيش اللبناني في ترسيخ
اللحمة الوطنية.
وال��ق��ى المشنوق كلمة ع��دد فيها
أولوياته في الوزراة «األولى هي عالقة
قوى األمن بالجيش» ،مشيرا ً إلى «اننا
حققنا  30و  40في المئة كحد اقصى من
هذه الشراكة الجديدة او المستحدثة».
وت��ط��رق إل��ى م��وض��وع النازحين
مشيرا ً إلى «ان آخر إحصاء يقول ان
 46في المئة من الحوادث التي تحصل
من سرقات وسلب ونشل واعتداء يقوم
بها غير لبنانيين تحديدا ً من النازحين
السوريين».
وتناول موضوع الخطة األمنية التي
وصفها بـ»العرجاء» على رغم «التقدم
الذي حققته في بعض األماكن في صيدا
وطرابلس والى حد ما في عرسال».
وأش����ار إل���ى اه��ت��م��ام��ه بموضوع
السجون الفتا ً إل��ى ان��ه «لدينا أعلى
نسبة سجناء مقارنة بقدرتنا على
االستيعاب ،مؤكدا ً انه «ليس هناك أي
تجاوب من اي جهة عربية او دولية
في مسألة إنشاء سجن كبير قادر على
االستيعاب ف��ي شكل صحي وسليم
وإن��س��ان��ي وطبيعي وليس بالشكل
الموجود فيه اآلن ،وال امكانية لدينا

حتى اآلن ،فعلى األق��ل يلزمنا ثالث
س��ن��وات لبناء سجن وبمواصفات
طبيعية وانسانية».
وأع��ل��ن أن��ه خ�لال أس��ب��وع م��ن اآلن
ستصدر ضوابط نهائية بمسألة من
يدخل الى لبنان من السوريين ،موضحا ً
أن «هناك عنوانا ً اكيدا ً في الورقة التي
ستصدر وف��ي التعاليم التي ستعمم
على المنافذ الحدودية انه لن يكون
هناك ألي سوري له صفة النازح الى
لبنان اال بحاالت انسانية طارئة جدا ً
يستنسب فيها بقرار وزاري ألن قدرتنا
استنفدت على االحتمال كبيئة وكبنية
تحتية وكأمن وكاقتصاد».
وتطرق المشنوق إلى المحاكمات
الجارية في المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان مستبقا ً مضمون الشهادات
التي ستدلى فيها قائالً« :اليوم وغدا ً
وبعد أس��ب��وع سنسمع ش��ه��ادات من
المحكمة الدولية من أصعب ما يمكن
علينا سماعها ونتمنى ان نتمكن من
احتوائها في الداخل من دون ان تسبب
أزمات جديدة» ،مشيرا ً إلى انه قرأ أمس
أن الرئيس بشار األس��د «ك��ان خطه
المباشر على اتصال مع أرقام المتهمين
باغتيال الشهيد رفيق الحريري».

تحدث لـ «البناء» و«توب نيوز» عن اال�ستحقاق الرئا�سي واتفاق الطائف والأزمة ال�سورية

بدوي :لبنان يحتاج رئي�س ًا ي�ؤ ّمن ظهر المقاومة
ويكون متفاهم ًا مع �سورية بما يحفظ �أمن البلدين وم�صالحهما
حاوره محمد حم ّية
رأى عضو اللقاء الوطني مستشار الرئيس سليم الحص رفعت بدوي ان «حزب الله يريد
رئيسا ً يؤ ّمن ظهر المقاومة وأال يكون كالسالف الرئيس ميشال سليمان».
وأشار الى ان «السعودية أصدرت اوامر لتيار المستقبل لكي ال يذهب لحوار حول العماد عون
كرئيس للجمهورية» ،مشيرا ً الى ان «سورية في وضعها الحالي لديها تأثير على الملف الرئاسي
في لبنان أكثر من السعودية وأميركا وإيران».
واعتبر «ان لبنان يحتاج رئيسا ً يؤمن ظهر المقاومة ويكون متفاهما ً مع سورية بما يحفظ أمن
البلدين ومصالحهما».
وشدد بدوي على ان «ايران اصبحت قوة اقليمية فاعلة وتمتلك من النفوذ في المنطقة ما
يؤهلها أن تفاوض الواليات المتحدة االميركية» ،الفتا ً الى ان «ايران اليوم اقوى في الساحة لذلك
انكفأ دور السعودية ما دفع بأميركا الى ان تقود التفاوض بنفسها حول نفوذ ايران في المنطقة».
وعن اتفاق الطائف أكد بدوي ان «الطائف يحفظ الحق للجميع ولكنه ليس من ّزالً ويمكن تعديل
بعض المواد بما يضمن استمرارية الميثاق».
وإذ أكد ان السياسة األميركية ستذهب باتجاه التعاون االمني مع سورية ألنه ال يمكن ضمان
اي حل سياسي في سورية إال مع الرئيس االسد ،شدد بدوي على «ان سورية اليوم تكاد الدولة
العربية الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قرارها».
وفي موضوع التحالف الدولي لفت الى ان «اميركا تريد رسم سياسات داعش وليس القضاء
عليه بما يخدم مصالحها».
وعن الدور المصري اعتبر ان «مصر اتخذت قرارا ً استراتيجيا ً سيتبلور في االيام المقبلة وهو
تعاون وثيق جدا ً مع الدولة السورية في مكافحة اإلرهاب».
بداية تحدث بدوي عن ملف الفساد الغذائي فلفت إلى ان «فتح
الوزير وائل ابو فاعور ملف الفساد الغذائي جيد لجهة حماية
صحة المواطن واالم��ن الغذائي ولكن في المضمون يحمل في
طياته الكثير من الدالالت السياسية» ،مشيرا ً الى ان «دعم النائب
وليد جنبالط للوزير ابو فاعور هو دليل ان فتح هذا الملف هو
فقاعة إعالمية لتغطية شيء ما يدبر قريباً».
وأضاف« :دائما ً يقال إن الملف سيتابع ثم نرى دخول وساطات
ويقفل كما اقفل ملف األدوية الفاسدة في السابق» ،الفتا ً الى ان
«الفساد الموجود في الطبقة السياسية هو أكبر فساد وتسمم
للجسم اللبناني».

منز ً
الطائف لي�س ّ
ال ويمكن
تعديل بع�ض المواد بما ي�ضمن
ا�ستمرارية هذا الميثاق
وعن زي��ارة وفد حزب الله العماد ميشال عون قال بدوي:
«جاءت هذه الزيارة بعد الموقف األخير للعماد عون الذي قال فيه
انه حتى لو لم أنتخب رئيسا ً للجمهورية لن اتخلى عن تحالفي
وتفاهمي مع حزب الله ،وأراد حزب الله ان يثبت امام الجميع ان
المرشح األول له هو العماد عون» .وأشار الى ان «تيار المستقبل
لن يستطيع ان يخرج عن التجاذبات اإلقليمية ،وقياداته ال تمتلك
قرارات حرة بل تعود لمراجعة بعض الدول االقليمية التي تعتبر
مؤثرة في قرار المستقبل ،ولكن حزب الله يترك االمر مفتوحا ً
ويتركه للرئيس نبيه ب��ري وحتى اآلن لم يتم تلقي اش��ارات
ايجابية حول إطالق حوار بين حزب الله والمستقبل» .وأكد انه
«ال يمكن أي فريق في لبنان ان يفرض رئيسا ً من جهة واحدة،
وحزب الله يريد رئيسا ً يؤ ّمن ظهر المقاومة وال يكون كالسالف
الرئيس ميشال سليمان الذي كان في بداية عهده على تنسيق
مع حزب والله وسورية ولكن في القسم الثاني من واليته انقلب
وأصبح مع فريق  14آذار».
وعن غياب الدور السعودي في الملف الرئاسي والتعويل على
التفاوض االميركي  -االيراني قال بدوي« :ايران أصبحت قوة
اقليمية فاعلة وتمتلك من النفوذ في المنطقة ما يؤهلها أن تفاوض
الواليات المتحدة االميركية التي تحاول جاهدة ان تنجز مع ايران
ما لم يستطع أحد من قبل انجازه ال سيما الملف النووي ،وأن
ايران ال ترضى ان تبحث اي ملف مع اميركا غير الملف النووي
كي ال تتعرض البتزاز في ملفات اخرى» .وأضاف« :ان السعودية
أصدرت اوامر لتيار المستقبل لكي ال يذهب لحوار حول العماد
ع��ون كرئيس للجمهورية والموضوع ليس عند االميركيين
وااليرانيين ألن همهما الوحيد اآلن انجاز االتفاق حول النووي».
وأشار بدوي الى ان «سورية في وضعها الحالي المضطرب
لديها تأثير على الملف الرئاسي في لبنان أكثر من السعودية
وأميركا وإيران وال يمكن االتفاق على رئيس في لبنان وهو على
خصام مع سورية ألن التجارب م��ري��رة» ،داعيا ً ال��ى انتخاب
«رئيس يكون متفاهما ً مع سورية بما يحفظ األم��ن السوري
واللبناني ويرعى تبادل المصالح بينهما ويعمل على انشاء حوار
بين لبنان وسورية خصوصا ً ما يواجههما من إرهاب».
وأضاف بدوي« :السعودية اليوم ناصبت العداء مع إيران،
وااليراني اليوم االقوى في الساحة لذلك انكفأ دور السعودية ما
دفع اميركا الى ان تقود التفاوض بنفسها حول نفوذ ايران في
المنطقة ،وكان من المفترض ان تضم الطاولة ايران والسعودية
للتفاهم على نفوذ كل منهما في المنطقة ولكن السعودية اعتبرت

ان الحراك في البحرين واليمن موجه ضدها فانكفأت عن مد
الجسور مع ايران فتولت أميركا ذلك» .وزاد« :اذا تم التوصل الى
اتفاق بين اميركا وايران في الملف النووي فيجب ان نتذكر ما قاله
وزير الخارجية األميركي جون كيري لوزير الخارجية السعودي
سعود الفيصل ان عليكم ان تدركوا ان الميركا مصالح وخط سير
جديدا ً في المنطقة وعليكم ان ال تقفوا حجر عثرة امامه ،وبالتالي
سيتم الضغط من أميركا على السعودية لتسهيل مرور بعض
الملفات في المنطقة ومنها الملف اللبناني».
وحول الوضع األمني في الشمال أوضح بدوي «ان ال يوجد
في الشمال أي بيئة حاضنة للتطرف واإلره��اب ،وما شاهدناه
من مسلحين وس�لاح وح��وادث أمنية سببه الرئيسي هو عدم
تنمية منطقة الشمال ومنذ حكومة الرئيس الحص دعا الى تنمية
متوازنة في كل المناطق اللبنانية ومنها الشمال التي كانت وما
زال��ت محرومة ،واآلن الوضع أفضل ،والجيش اثبت انه قادر
َ
يعط الجيش تغطية
على ضبط الوضع ،وفي بداية المعركة لم
سياسية من تيار المستقبل بل جاء األمر من الخارج وتحديدا ً من
اميركا ،وقادة تيار المستقبل كانوا يهاجمون الجيش ولكن انقلبت
مواقفهم في وقت قصير وأصبحوا مع الجيش والسبب هو الضغط
االميركي وزي��ارة السفير االميركي الى بعض قيادات  14آذار
وتأكيده ضرورة تطهير طرابلس من المسلحين ،فالجيش دخل
بغطاء دولي اميركي أوروبي لضرورة القضاء على االرهاب».
وع ّما اذا كان اتفاق الطائف ال يزال قادرا ً على حل المشاكل قال
بدوي« :الطائف لم ينفذ منه اال القليل وحينها كان الهم الرئيسي
الخروج من الحرب االهلية في لبنان ،والطائف يحفظ الحق
للجميع ولكنه ليس من ّزال ً ويمكن تعديل بعض المواد بما يضمن
استمرارية هذا الميثاق ،ولكن لالسف القيادات السياسية معظمها
لم يريد تطبيق الطائف ال سيما الغاء الطائفية السياسية» ،مؤكدا ً
ان «اساس االصالح في البلد يكون في البحث عن قانون انتخاب
جديد يقوم على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة،
وهذا ما طالب به دولة الرئيس سليم الحص ألنه يؤمن بتمثيل
صحيح لكل شرائح المجتمع».
وعن استعداد الجيش اللبناني لمواجهة اي خطر ارهابي شدد

ال�سعودية �أ�صدرت اوامر
لـ«الم�ستقبل» لكي ال يذهب
لحوار حول العماد عون كرئي�س
للجمهورية
بدوي على ان «الجيش هو الضامن االساسي لوحدة اللبنانيين،
وهو اليوم محارب من قبل قوى عالمية وداخلية ال تريد ان يصبح
قوة فاعلة يعتمد عليها ،ولو قدر له ان يتسلح بأسلحة متطورة
وحديثة لكان من أفضل الجيوش في المنطقة».
وج��زم ب��دوي بأنه «ل��ن تكون هناك فتنة سنية  -شيعية
في لبنان مهما حاول بعضهم النفخ في بوق الفتنة ألن معظم
القيادات واعية والسيد حسن نصر الله مصدر ثقة عند الجميع
وهو الذي قال انه لن تكون هناك فتنة وهو ضنين أن يدفن هذه
الفتنة في مهدها ودولة الرئيس تمام سالم والرئيس نبيه بري
ايضا وكل القيادات الدينية يعملون على ذلك».
وعن اللقاء الوطني قال« :هناك رأي سني آخر غير الرأي الذي
دعم الثورة في سورية وإسقاط النظام ،أنه الرأي الذي يقف مع
سورية العروبة والناصرية والقومية ويريد العيش المشترك
وينبذ الفتنة».

وعن تصريح وزير الدفاع االميركي تشاك هاغل ،لفت بدوي الى
ان «هاغل يعتمد على تقارير استخباراتية وعندما يصرح بذلك
امام لجنة الدفاع في الكونغرس يعني ان هناك اجهزة درست
الوضع على االرض وقدمت له التقارير ،وقبله قال قائد الجيوش
االميركية مارتن ديمبسي إننا في حاجة الى الجيش السوري
في حربنا على االرهاب ،إضافة الى ان معهد راند للدراسات في
عام  2013قدم دراسة تفيد بأن هناك ضرورة إلسقاط النظام في
سورية ولتغيير جذري ،وبعد عام عاد وقال إن النظام في سورية
اثبت جدارته ومناعته وأصبح األس��د ض��رورة ملحة ألي حل
سياسي في سورية ،ما يدل على ان هناك تبدال ً في المواقف ،وان

م�صر اتخذت قراراً بالتعاون
الوثيق مع الدولة ال�سورية
لمكافحة الإرهاب
هناك انفصاما ً بين القيادة السياسة من جهة واالمنية والعسكرية
من جهة اخرى على صعيد السياسة الخارجية».
وأكد بدوي ان «السياسة االميركية ستذهب باتجاه التعاون
االمني مع سورية ألن ال يمكن ضمان اي حل سياسي في سورية
اال مع الرئيس بشار االسد ،وسورية اليوم تكاد الدولة العربية
الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قرارها وعلى رغم كل ما حصل
نفتخر بأنه بقيت دولة عربية شكلت قلب العروبة النابض وهي
سورية التي اسقطت كل المؤامرات» .وأوض��ح ان «التحالف
الدولي ضد تنظيم داعش عزز من قدراته وهناك زيادة في دخول
المسلحين الى سورية ،وأميركا تريد رسم سياسات داعش وليس
القضاء عليه بما يخدم مصالحها».
وف��ي الشأن ال��س��وري ق��ال ب��دوي« :نقل عن الرئيس بشار
االسد انه مرتاح لعمل المبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي
ميستورا الذي دخل الى تفاصيل االزمة السورية وطرح مشروعا ً
مشابها ً لما حصل في منطقة حمص وهو تفهّم جيدا ً حقيقة
الوضع وليس كسلفه الذي كان منحازا ً لطرف ما ومتمسكا ً بهدف
تغيير النظام» .وأكد ان «سورية لن تقبل ان تحاور االرهاب ألن
«داع��ش» و«النصرة» وضعا على الئحة االره��اب العالمي ،بل
تريد ان تحاور المعارضة التي لم تتلطخ ايديها بالدم وهناك
معارضة بناءة ووطنية موجودة في سورية».
وعن الدور المصري في المنطقة شدد بدوي على أنه «سيكون
دورا ً مهماً ،ومصر تعود لالمساك بتجميع القوى العربية
ألنها اكتشفت أن هناك محاولة لضرب الجيوش في المنطقة:
اللبناني والسوري والمصري وقوى المقاومة ،وان ما يجري هو
مؤامرة غربية «اسرائيلية» النهاك هذه الجيوش ،كما اكتشفت
ان ساحة محاربة اإلرهاب لن تكون في مصر فقط ،لذلك اتخذت
قرارا ً استراتيجيا ً سيتبلور في االيام المقبلة وهو تعاون وثيق
جدا ً مع الدولة السورية في مكافحة االرهاب وأيضا ً بمباركة
سعودية وخليجية ومنه إطالق حوار جديد في سورية ترعاه
مصر ودول الخليج واميركا ،وهذا يمكن ان ينتج حالً سياسيا ً
في سورية ألن الحل لن يكون اال سياسياً ،والقوي على االرض
هو ال��ذي يفرض شروطه والدولة السورية قوية وتجاوزت
مرحلة الخطر».

{ يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة ويعاد بثه الساعة الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12036

البريطانية:
بالهبة
العمل
أطلقا
�
وفلت�شر
�صعب
بو
الإرهاب ي�ضرب الجي�ش مجدد ًا بعبوة نا�سفة في عر�سال وتفكيك اثنتين
من حق الجميع الو�صول �إلى التعليم
أطلق وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب وسفير بريطانيا توم
فلتشر العمل بالهبة البريطانية لدعم
التربية في لبنان والتي تبلغ قيمتها
نحو  50مليون دوالر تشمل جميع
المتعلمين ف��ي لبنان م��ن لبنانيين
ون��ازح��ي��ن ،إض��اف��ة إل��ى تأمين طبع
الكتب المدرسية كافة وتأمين المياه
النظيفة لبعض المدارس الرسمية.
تم ذلك في زي��ارة ميدانية ،قام بها
بو صعب وفلتشر لمدرسة األوروغواي
الرسمية ،قرب جسر الواطي ،حيث كان
في استقبالهما رئيس المنطقة التربوية
لبيروت وضواحيها محمد الجمل ،مديرة
اإلرش���اد والتوجيه صونيا الخوري،
مديرة المدرسة نوال روحانا ،المستشار
اإلع�لام��ي ألبير شمعون وف��ري��ق عمل
المدرسة والسفارة.
وخ�لال اإلجتماع ،تم اإلط�لاع على
حاجات المدرسة المؤلفة ،من مبنى
جديد ممول من الكويت ،يضم نحو ألف
تلميذ وستة معلمين في المالك و39
متعاقداً ،وفيه نسبة كبيرة من التالمذة
السوريين والنازحين .وقد وقع الوزير
في هذا اإلجتماع الئحة بطلبات واردة
م��ن ن��ح��و  400م��درس��ة رس��م��ي��ة في
بيروت وجبل لبنان تطلب أن تتخطى
نسبة خمسين في المئة من التالمذة
النازحين شرط أن تكون لديها مقاعد
شاغرة وأال تفتح شعبا ً جديدة وأال
يترتب عليها متعاقدون جدد.
ك��ذل��ك واف���ق ب��و صعب على طلب

ض��رب��ت ي��د االره����اب م��ج��ددا ً ف��ي عرسال
مستهدفة وح��دات الجيش بعبوة ناسفة أدت
إل���ى س��ق��وط ث�لاث��ة ج��رح��ى وأع��ق��ب��ه��ا تفكيك
عبوتنين قبل انفجارهما.

السفير البريطاني يكتب على اللوح و ابو صعب يرقب
المدرسة فتح ف��رع للغة اإلنكليزية
سيما أن سفارة األوروغ����واي تغطي
كلفة معلم اللغة اإلسبانية فتصبح
متعددة الثقافات.
بعد ذل��ك ،زار ب��و صعب وفلتشر
صفوف الروضة حيث أنشد التالمذة
النشيد الوطني واستقبلوهما باألعالم
اللبنانية ،ثم انتقال إلى صفوف المرحلة
المتوسطة وحاورا التالمذة.
وتحدث بو صعب الفتا ً «إلى أن تدفق
التالمذة من النازحين على المدارس
الرسمية يظهر وجود أع��داد كبيرة من
النازحين تفوق قدرة لبنان على تغطية
نفقات تعليمهم» ،مشيرا ً «إلى الصعوبة
في تمويل تعليم هذا العدد ،لكن المجتمع
ال��دول��ي يقف إل��ى جانبنا ،خصوصا ً
بريطانيا ،من خالل التدخل المباشر عبر

السفير توم فلتشر صديق لبنان .سيما
أنهم يقدمون إلينا أيضا ً الكتب المدرسية
لجميع التالمذة في لبنان».
ب����دوره ق���ال فلتشر« :ش��ك��را ً لكم
إلعطائي هذه الفرصة وأشكر الوزير
الصديق على قيادته الحكيمة للتربية.
يمكننا إعطاء الدعم للتربية واإلستثمار
في تالمذة لبنان وسورية من خالل
إعطائهم األمل بالمستقبل ،ومن خالل
تأمين الكتاب المدرسي وليس السالح.
إن الكتاب هو الطريق لمستقبل مشرق
للشرق األوسط .فنحن نؤمن بأحالمكم
بوطن مستقر ،ال سيما أن التحديات في
الشرق األوس��ط كبيرة بوجود داعش
وأمثالها ،وعلينا مواجهتها بالتعليم
والكتاب وليس بمنع األوالد من دخول
المدرسة».

فقد ع ّكر استهداف آلية عسكرية تابعة
للفوج الخامس في الجيش اللبناني في عين
عطا أمس الهدوء النسبي الذي تعيشه عرسال
منذ فترة ،وأسفرت عن إصابة  3عسكريين
هم المقدم سعيد مشيمش ،والرقيب شهيب
مسعود ،والجندي مازن نصر الدين ،بجروح
طفيفة تمت معالجتها.
وأوض��ح��ت ق��ي��ادة الجيش ف��ي ب��ي��ان أن
العبوة «كانت مزروعة إلى جانب الطريق ،ما
أدى الى إصابة ثالثة عسكريين بينهم ضابط
ب��ج��روح .وعند توجه دوري��ة أخ��رى برفقة
الخبير العسكري للكشف على موقع اإلنفجار،
تع ّرضت إلط�لاق ن��ار من قبل مسلحين في
جرود البلدة ،فردت عناصرها على مصادر
النيران بالمثل ،وق��ام��ت بمالحقتهم حيث
فروا في اتجاه التالل والمرتفعات المحيطة
بالبلدة .واتخذت وحدات الجيش المنتشرة
في المنطقة التدابير الميدانية المناسبة،
فيما تو ّلت الشرطة العسكرية التحقيق في
الحادث».
من جهتها ،سارعت «جبهة النصرة» الى
اتهام حزب الله بالحادثة ،وقالت عبر حسابها
على موقع «تويتر» إنه «تم رصد عنصرين من
حزب الله أقدما على زرع لغم في وادي عطا
الليلة (قبل) الماضية انفجر اليوم (أمس) في
الجيش اللبناني».
ال���ى ذل���ك ،ك �لّ��ف م��ف��وض ال��ح��ك��وم��ة ل��دى
المحكمة العسكرية ال��ق��اض��ي صقر صقر

ال��ش��رط��ة العسكرية وال��خ��ب��ي��ر العسكري
ومديرية المخابرات ،اجراء التحقيقات األولية
في الحادثة التي استهدفت الجيش في جرود
عرسال.

وبعد الظهر ،فكك الجيش عبوتين معدتين
للتفجير بالقرب من مكان العبوة التي انفجرت
صباحا ً عند وادي الرعيان ووادي عطا ،وزنة
كل عبوة  3كيلوغرامات.

توقيف مطلوبين

وفي إطار مالحقة االرهابيين والمعتدين على
الجيش ،دهمت قوى الجيش منازل مطلوبين
في بلدة بح ّنين – عكار ،حيث أوقفت المدعو
علي حسين ع��ك��وش ،إلشتراكه م��ع آخرين
بإطالق النار على عناصر الجيش .كما أوقفت
في منطقة عنجر – البقاع 11 ،شخصا ً من
التابعية السورية لتجوالهم داخل األراضي
اللبنانية من دون أوراق قانونية ،حسب ما
جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش -مديرية
التوجيه .وتم تسليم الموقوفين الى المرجع
المختص إلجراء الالزم.

اإلدعاء على أعضاء
تنظيم ارهابي

ق��ض��ائ��ي�اً ،أوق���ف ال��ق��اض��ي ص��ق��ر خمسة
أشخاص وادعى عليهم في جرم االنتماء الى
تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال
اره��اب��ي��ة ون��ص��ب كمين للجيش ف��ي بلدة
المحمرة وإطالق النار عليه ما أدى الى قتل
وجرح عدد من عناصره ،وأحال االدعاء الى
قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو
غيدا.
في مجال آخر ،أفرج عند الحادية عشرة من
قبل ظهر أمس ،عن خالد الحجيري من بلدة
عرسال الذي كان خطف منذ قرابة الشهر على
خلفية احتجاز العسكريين .فيما قطع اهالي
مصطفى هاني الحجيري ،طريق تعلبايا -
سعدنايل ،احتجاجا ً على استمرار خطف
ابنهم ،مطالبين الدولة بالتدخل لتحريره،
وأعادوا فتح الطريق بعد تلقيهم وعدا ً باالفراج
عنه خالل يومين.

