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رئي�س المجل�س يبحث مع غانم وعدوان
عمل لجنة قانون االنتخاب

الجي�ش ي�ض ّيق الخناق على الم�سلحين في جرود عر�سال
ومطالبة بح�سم المعركة وتعليق الم�شانق للمحكومين بالإعدام

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري مع رئيس لجنة االدارة والعدل
النائب روبير غانم الوضع العام
وعمل لجنة قانون االنتخاب.
وت��ن��اول ب��ري م��ع النائب ج��ورج
عدوان عمل لجنة قانون االنتخابات.
ونقل عدوان الى الرئيس بري «إصرار
«القوات» على تعيين جلسة للهيئة
العامة للمجلس بعد رأس السنة
سواء اتفقنا أو لم نتفق في اللجنة،
ألن قانون االنتخابات لم يعد يحتمل
ال المماطلة وال التسويف».
وأكد «أن القانون المختلط هو الذي
يحظى بتوافق أكبر ،ويبقى أن نقرب
وجهات النظر بين اقتراح القانون
المقدم من النائب علي ب��زي وبين
القانون المقدم من تيار المستقبل
و»القوات» و»االشتراكي» ،إذا كانت
هناك نية حقيقية للخروج بقانون
انتخابات» .وق��ال« :س��واء اتفقنا ام
ال يجب أن نذهب إلى الهيئة العامة
بعد رأس السنة إلقرار قانون جديد
لالنتخابات ألن ه��ذه خطوة على
طريق أن ال يبقى المجلس سنتين
وسبعة أشهر ممددا ً له ،عندها فور
انتخاب رئيس للجمهورية نستطيع
الذهاب إلى انتخابات نيابية على
أس���اس ال��ق��ان��ون الجديد وال نبقى

بينما ت���زداد قضية العسكريين
المخطوفين تعقيداً ،استمر التوتر في
ج��رود ع��رس��ال حيث واص��ل الجيش
استهداف مواقع االرهابيين في المنطقة
بالقذائف المدفعية .وأفيد بعد ظهر
أمس عن استهداف الجيش تلك المواقع
ما أدى إلى وقوع عدد من االصابات في
صفوف المسلحين.
وت��واك��ب ذل��ك م��ع ف��رض الجيش
ح��ص��ارا ً على المسلحين حيث شدد
إج��راءات��ه األمنية في ج��رود عرسال،
م��ان��ع �ا ً ال��ص��ع��ود وال���ن���زول باتجاه
مواقع المسلحين في ال��ج��رد ،وأقفل
طريقي وادي عطا والحصن بالسواتر
الترابية من أجل تضييق الخناق على
المسلحين.
ومساء انفجرت عبوة ناسفة كانت
موضوعة تحت المقعد ف��ي سيارة
رب��اع��ي��ة ال��دف��ع م��ا أدى إل��ى إصابة
صاحبها حسن ع��ز ال��دي��ن ،الملقب
بـ»المكحل» ،وبتر قدميه.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ن��ف��ت ق��ي��ادة
ال��ج��ي��ش «م����ا ج����رى ت����داول����ه في
ش���أن إق����دام منظمة اره��اب��ي��ة على
خ��ط��ف ع��س��ك��ري��ي��ن م���ن ال��ج��ي��ش».
من جهتها ،أطلع وفد من هيئة علماء
المسلمين» برئاسة رئيسها الشيخ
سالم الرافعي ،مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،على
الملفات التي تتابعها وعلى رأسها ملف
المخطوفين العسكريين وتفاصيل
«م��ب��ادرة الكرامة والسالمة» ،والتي
تقضي اوال ً بإطالق النساء المعتقالت.
ونقل الرافعي عن دري��ان تأكيده
ضرورة حل هذا الملف سريعا ً وطلب
وض��ع ه��ذه ال��م��ب��ادرة بعهدة رئيس
الحكومة الذي يرأس خلية االزمة.
وأشار الرافعي إلى ان الهيئة أبدت
استعدادها للمضي بالمبادرة بشرطين
أساسيين:
أ -تكليف رس��م��ي م��ن الحكومة
اللبنانيةللهيئة.
ب -القبول بمبدأ المقايضة.
وكان أهالي العسكريين المخطوفين
قد تم ّنوا على «هيئة العلماء» أن تعود
إلى الوساطة مع خاطفي أبنائهم بدل
الوسيط القطري الذي اعتذرت الدوحة
عن عدم متابعة وساطته.
وعلَّق األهالي على انسحاب الوسيط
القطري أحمد الخطيب من المفاوضات
إلط�لاق س��راح أبنائهم بشكره على
«موقفه من نقض جبهة النصرة للعهد
بقتل الجندي علي البزال» ،متسائلين
عن «االن��ج��ازات التي حققها في ملف
أبنائهم».
وألقى األهالي «اللوم على الحكومة
ألنها لم تتجاوب معه» ،معتبرين أنه
«لم يكن مهتما ً بالملف كما يجب على

بري خالل لقائه غانم امس
على القانون الحالي المرفوض من
الجميع».
وأك��د ع��دوان «أن انتخاب رئيس
الجمهورية هو المدخل لالستقرار
ولبناء المؤسسات والمدخل الى
تقصير التمديد للمجلس النيابي،
واألهم أنه المدخل لكي يرتاح الناس
من األزمات التي نعيشها والتي هي
ف��ي حاجة إل��ى تضافر اللبنانيين
وليس إلى تباعدهم .نحن اليوم في

(حسن ابراهيم)
حاجة أكثر من أي وقت مضى لكي
نفتش عن المساحة المشتركة من
أجل تحصين بلدنا في ظل ما يجري
حولنا.
كما استقبل ب��ري م��دي��ر منظمة
العمل العربية احمد لقمان والمدير
ال��ع��ام للضمان االجتماعي محمد
كركي ونائب رئيس االتحاد العمالي
العام عضو منظمة العمل العربية
حسن فقيه.

التقى بري و�سالم وميقاتي وال�سنيورة وبا�سيل

جيرو :فرن�سا ت�سهل الو�صول �إلى اتفاق
ب�ش�أن اال�ستحقاق الرئا�سي �إذا رغب لبنان
دعا مدير الشرق األوسط وشمال
افريقيا المبعوث ال��خ��اص لوزير
الخارجية الفرنسي جان فرنسوا
ج��ي��رو اللبنانيين إل���ى انتخاب
رئيسهم من دون تدخل خارجي،
معلنا ً «أن بالده تقترح المساعدة
ف��ي ال��وص��ول إل��ى ات��ف��اق إذا كان
لبنان يرغب في ذلك»
وزار ج��ي��رو ي��راف��ق��ه السفير
الفرنسي في لبنان باتريس باولي
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
حضور الدكتور محمود بري ،ودار
الحديث حول األوضاع الراهنة في
لبنان والمنطقة.
ونقل جيرو إل��ى رئيس الحكومة
ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومية
رسالة التعزية بعد مقتل ستة جنود
لبنانيين واإلعدام المروع ألحد عناصر
القوى االمنية المحتجزين» .وكرر دعم
فرنسا لبنان ،فهي تقف ال��ى جانبه
مهما ك��ان��ت ال��ظ��روف وه��ي متعلقة
بوحدة وسالمة وسيادة لبنان.
وق�����ال« :إن خ���ط���ورة ال��وض��ع
االق��ل��ي��م��ي خ��ص��وص �ا ً ال���ن���زاع في
سورية يرمي بثقله على لبنان من
خالل تحديات ال تطاق وأعباء غير
متكافئة حيث أن التداعيات يشعر
بها لبنان أكثر فأكثر».
وأك��د «أن الفراغ الرئاسي الذي
يدخل شهره السابع ويربك العمل
ال���ع���ام ال��ص��ح��ي��ح ي��ق��ل��ق ف��رن��س��ا
والعديد من شركائها .وفي مواجهة
ه��ذا المأزق تتحرك فرنسا بتجرد
ونزاهة وتضع نفسها وطاقتها في
خدمة لبنان ألن��ه يجب أن نكون
واضحين بأن االنتخاب الرئاسي

سالم وجيرو خالل لقائهما امس
اللبناني مسألة وطنية لبنانية
وفرنسا ليس لديها مرشحون او
فيتو وتدعم الدولة اللبنانية وعمل
المؤسسات».
وأشار إلى «أنه على اللبنانيين
أن يحزموا أمرهم ويختاروا رئيس
الجمهورية من دون تدخل خارجي،
وأن يتفاهموا ف��ي م��ا بينهم حول
اس���م ال��م��رش��ح ،وي��ج��ب أن يكون
هناك اتفاق ،فرنسا تقترح أن تسهل
الوصول الى اتفاق اذا كان لبنان
يرغب بذلك».
وزار جيرو على رأس وفد الرئيس
نجيب ميقاتي ف��ي دارت����ه ،وذل��ك
في حضور السفير باولي والوزير
السابق نقوال نحاس .وت ّم البحث في
أوضاع لبنان والمنطقة والعالقات
الثنائية بين لبنان وفرنسا.
وال��ت��ق��ى ج���ي���رو رئ���ي���س كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة في منزله
في بلس ،في حضور النواب :سمير

(داالتي ونهرا)
الجسر ،عاطف مجدالني وباسم
الشاب ،وت��م البحث في العالقات
الثنائية بين البلدين واألوض���اع
العامة في لبنان والمنطقة.
وزار جيرو رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع في معراب ،وأبلغه
«أن تسليح الجيش اللبناني يجري
على قدم وساق ،ولم َ
تبق إال بعض
الخطوات العملية».
والتقى الموفد الفرنسي أيضا ً
البطريرك الماروني بشارة الراعي،
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط.
وك��ان جيرو زار صباحا ً يرافقه
السفير باولي والمبعوث الخاص
لوزير الخارجية ل��وران فابيوس
وزي��ر الخارجية ج��ب��ران باسيل،
وغادر من دون اإلدالء بأي تصريح.
واليوم يزور جيرو الرئيس العماد
ميشال سليمان في دارته في اليرزة،
والرئيس أمين الجميل في الصيفي.

فرعية الإدارة تناق�ش انتظام
المر�شحين في اللوائح االنتخابية
التأمت ث�لاث لجان ف��ي ساحة النجمة للبحث في
مشاريع واقتراحات قوانين .وفي السياق ،تابعت اللجنة
الفرعية المنبثقة من لجنة اإلدارة والعدل والمكلفة درس
بعض مواد قانون االنتخاب عملها في جلسة عقدتها في
المجلس النيابي ،برئاسة النائب نوار الساحلي وحضور
النائبين سمير الجسر وغسان مخيبر ،وممثل وزارة
الداخلية زياد أيوب.
وتابعت اللجنة درس م��واد ه��ذا القانون ،وناقشت
انتظام المرشحين ف��ي اللوائح االنتخابية وش��روط
تشكيلها وتسجيلها وأحكام أخرى مرتبطة بها .ورفعت
الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الحقة.

الدفاع الوطني

وأق���رت لجنة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي وال��داخ��ل��ي��ة واألم��ن
والبلديات المشروع الرامي الى تعديل قانون الدفاع
في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب
سمير الجسر ،وحضور وزير الدفاع سمير مقبل والنواب
االعضاء.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الرامي الى القسم
الثالث عشر من قانون أص��ول المحاكمات الجزائية،

واستبداله بقسم ثالث عشر فأرجأت استكمال ما تبقى
منه الى الجلسة المقبلة.
كما درست اللجنة مشروع القانون الرامي إلى إضافة
نبذة جديدة الى الكتاب الثاني الباب الرابع – الفصل
األول من قانون العقوبات بعد المادة  421وستتابعه في
جلسة مقبلة تعقدها ظهر االثنين المقبل.

االدارة والعدل

كما تابعت لجنة االدارة والعدل درس اقتراح مراكز
التجميل في جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب
روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي
والنواب االعضاء ،وتركز النقاش حول دور مراكز التجميل
الطبي وتعريفها ،إضافة الى االعمال الطبية التجميلية
وما بعد خارج هذه االعمال .وقد تقرر التمييز بين المراكز
التجميلية والطب التجميلي من اجل ضبط االختصاصات.
كما تم تشكيل لجنة فرعية من مقدم االقتراح النائب طوني
أبو خاطر والنائب غسان مخيبر والنائب عماد الحوت،
وممثلي وزارة الصحة ونقابة المعالجين الفيزيائيين
ونقابة االطباء من أجل وضع الصياغة .ورفعت الجلسة
على ان تتابع درسه في جلسة الحقة.

وديع الخازن يعول على حوار بين جعجع وعون
أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
ودي��ع الخازن إلى أن عدم التوصل إلى انتخاب رئيس
للجمهورية هو أمر معيب في حق الديمقراطية في بلد
استثنائي الوجه ،وس��ط أزم��ات المنطقة ومؤشراتها،
باعتبار أن ذل��ك يصلح التشويه الحاصل للحروب
االرهابية التي أفرغت هذا الشرق من محتواه الحضاري
والتعايش المسيحي – االسالمي».
ولفت بعد زيارته رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
في معراب ،إلى «أنه يعول على انطالق حوار جدي بين
جعجع والعماد ميشال ع��ون للوصول إل��ى نتيجة ما

ترضي الطرفين وما يمثالنه من شرائح مسيحية في هذا
البلد المميز بجناحيه االسالمي والمسيحي».
وأعلن الخازن «أنه سيزور العماد عون قريبا ً وسيتبادل
معه األفكار واآلراء للوصول ال��ى حل ج��ذري ،ال سيما
أن الصرخة أصبحت مدوية س��واء أك��ان من المرجعية
البطريركية بشخص البطريرك بشارة الراعي الذي بح
صوته ،وهو يطالب بانتخاب رئيس جديد ،أم من رئيس
مجلس النواب نبيه بري الذي سعى وما زال للوصول
الى نتيجة في هذا السياق .كما نعمل جاهدين على خط
موا ٍز».
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االمنية في كل لبنان وعدم استثناء اي
منطقة واتباع سياسة الكيل بمكياليين،
وطالبوا بوقف العمل بوثائق االتصال
غير القانونية».

لحود يدعو إلى الحسم

ياغي مع والد الشهيد
األقل لناحية كسب الوقت».

«القومي»:
للتنسيق مع سورية»
لتحريرالعسكريين

على صعيد آخ��ر ،واص��ل��ت عائلة
الشهيد الرقيب في قوى األمن الداخلي
علي البزال تقبل التعازي باستشهاده
في بلدة البزالية التي أمتها وف��دود
سياسية وح��زب��ي��ة وشعبية لهذه
الغاية.
واعتبر المندوب السياسي للبقاع
في الحزب السوري القومي االجتماعي
ال��ع��م��ي��د ص��ب��ح��ي ي��اغ��ي أنّ ق��ي��ام
المجموعات اإلرهابية المسلحة بقتل
الدركي المخطوف علي البزال ،جريمة
كبرى ،تكشف عن أنّ هدف المجموعات
اإلرهابية هو ممارسة القتل وليس
التفاوض على مقايضة العسكريين.
وهذا يستدعي مسارا ً جديدا ً للتعاطي
مع قضية العسكريين المخطوفين في
سبيل تحريرهم.
وقال ياغي« :إنّ دم الدركي الشهيد
علي البزال ودماء من سبقه من شهداء
الغدر اإلرهابي ،تستحث جميع القوى
السياسية م��ن أج��ل ال��دف��ع باتجاه
إق��رار خطة حكومية ج��ادة مصحوبة
بإجراءات تكفل إنهاء قضية العسكريين
المخطوفين».
وأضاف ياغي« :إننا إذ نتقدّم بأح ّر
التعازي من عائلة الشهيد البزال ،نشدّد
على أهمية الوحدة واإلخ��اء بين أبناء
المنطقة ،ألنّ الوحدة تنزع من أيدي
اإلرهابيين رهانهم على الفتنة».
وطالب ياغي الحكومة اللبنانية
بمغادرة بدعة «النأي» ،مشدّدا ً على
أنّ مواجهة اإلرهاب تملي على الحكومة

مواقف نددت بالعدوان «الإ�سرائيلي» على �سورية:
محاولة لرفع معنويات الع�صابات الإرهابية
صدرت مواقف سياسية أمس نددت بالعدوان «اإلسرائيلي» على سورية،
الفتة إلى «أن هذا العدوان يثبت مرة جديدة الدور «اإلسرائيلي» المباشر بدعم
اإلرهابيين ،الفتة الى «ان العدوان محاولة مكشوفة لرفع معنويات العصابات
اإلرهابية».
ورأى األمين القطري لحزب البعث العربي اإلشتراكي في لبنان الوزير السابق
فايز شكر في العدوان «االسرائيلي» على سورية ،محاولة مكشوفة لرفع معنويات
العصابات اإلرهابية المنهارة بعد هزائمها المتالحقة في أكثر من منطقة في
سورية».
ولفت رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب «أن العدوان «اإلسرائيلي» على
األراضي السورية يثبت مرة جديدة الدور «اإلسرائيلي» المباشر بدعم اإلرهابيين
في سورية ،كما أنه ال يختلف بطبيعة الحال عن الدعم الواضح من قبل تركيا
وبعض الحكام العرب للجماعات التكفيرية بهدف النيل من ال��دور المحوري
لسورية في مقاومة األطماع «اإلسرائيلية» في سورية والمنطقة في شكل عام».
ودانت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية،
بعد اجتماعها بشدة العدوان الصهيوني الجديد على دمشق الذي يأتي ليؤكد
مجددا ً حجم التورط الصهيوني األميركي في دعم الجماعات االرهابية المسلحة
والسعي إلى رفع معنوياتها في هذا التوقيت الذي تصاب فيه بهزائم متتالية أمام
الجيش العربي السوري.
وأكد فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة سورية في بيان «أن العدوان الصهيوني
على سورية أول من أمس ،المدعوم من قبل اإلمبريالية األميركية والمتصهينين
العرب يأتي ضمن سياق دعم «إسرائيلي» مفضوح للمجموعات اإلرهابية
المسلحة ،كما أن هذا العمل يؤكد مدى ارتباط الجماعات التكفيرية والمجموعات
المسلحة اإلرهابية في سورية مع العدو «اإلسرائيلي» والواليات المتحدة األميركية
التي توفر لهذا العدو وعمالئه اإلرهابيين كل الدعم إلسقاط الدولة السورية».
وأش��ار طلبة سورية في لبنان على «أن صمود سورية بجيشها وشعبها
وقيادتها كفيل بإحباط مخططات األعداء ،وإن الجيش العربي السوري سيقضي
على كل هؤالء العمالء اإلرهابيين ،كذلك نؤكد أن الضربة التي قامت بها «إسرائيل»
أمس تشكل انتهاكا ً خطيرا ً لسالمة أراضي دولة ذات سيادة وخرقا ً للقانون الدولي
وميثاق األمم المتحدة».
ودعا مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد هذا اإلنتهاك لمنع
التصعيد ووض��ع حد لالستفزازات «اإلسرائيلية» التي لن تثني سورية عن
االستمرار في معركة األمة ضرب اإلرهاب.

«الكتائب»� :أي قانون انتخاب يتجاهل
خ�صو�صيات �أي مكون غير جدير باعتماده
أكد حزب الكتائب استعداده لمناقشة علمية وموضوعية لكل المشاريع ووفق
كل األنظمة ،األكثري والنسبي والمختلط ،من أجل تحقيق مستلزمات الشراكة
الوطنية الحقيقية والتمثيل العادل والمساواة بين كل الفئات والمناطق.
وسأل حزب الكتائب بعد اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل.
كيف يعاد طرح األقضية كما هي ولو على أساس انتخاب نصف النواب وفق
النظام األكثري ،على أساس واقع القضاء حالياً ،في وقت تبرأ الجميع من قانون
الستين ولعنوه وألصقوا به كل النعوت بسبب عدم مالءمة هذه التقسيمات
مع التمثيل العادل للجميع .كما أن تقسيم محافظة واحدة احتراما ً وحفظا ً
لخصوصية فئة ،يستدعي إجراء مماثالً يحفظ كل الخصوصيات لكل المكونات
على كامل مساحة الوطن ،في الشمال والبقاع والجنوب وبيروت أسوة بجبل
لبنان ،وأي مخالفة في هذا الخصوص تجعل القانون المفترض مخالفا ً لمنطق
الشراكة الوطنية والتمثيل الصحيح ،وال يؤسس للسلم األهلي المنشود
ويعترف بالخصوصية في مكان وتضرب في أمكنة أخرى.
وأكد «أن أي قانون يعترف بخصوصية فريق هنا ،ويتجاهل خصوصيات
المكونات األخرى هناك ،يبقى غير جدير باعتماده قانونا ً بديالً يعول عليه
ديموقراطياً ،وأن أي خلل في هندسة القانون ،وأي طغيان لفريق على آخر ،وأي
خلل في التوازن بفعل مكون مرجح ،يجعل القانون مخالفا ً لقواعد اإلنصاف
والعدالة الضروريين النتظام العمل السياسي ،وبالتالي عرضة لإلبطال».

اللبنانية التنسيق م��ع نظيرتها
السورية ،حتى ينسحب هذا التنسيق
على ال��ج��وان��ب األمنية والعسكرية
في مواجهة القوى اإلرهابية ،معتبرا ً
أنّ استمرار حال القطيعة بين لبنان
والشام على المستوى الرسمي يخدم
أج��ن��دات ال��خ��ارج وال��ق��وى اإلرهابية
المتطرفة.
ك�ل�ام ي��اغ��ي ج���اء خ�ل�ال تقديمه
التعازي إلى عائلة الشهيد البزال في
بلدة البزالية ،على رأس وفد كبير من
الحزب السوري القومي االجتماعي
ض ّم المنفذين العامين للبقاع الشمالي
والهرمل وبعلبك :الياس التوم ،محمد
الحاج حسين وعلي ع��رار ،وع��دد من
أع��ض��اء المجلس ال��ق��وم��ي وهيئات
المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية
وجمع كبير من القوميين االجتماعيين
في البقاع الشمالي.
وزار وف��د برئاسة األمين القطري
لحزب البعث العربي اإلشتراكي في
لبنان فايز شكر ضم أعضاء من القيادة
القطرية وقيادة فرع البقاع الشمالي،
بلدة البزالية ،حيث قدم التعازي لعائلة
الشهيد البزال.
كما ق���ام ال��وف��د ب��زي��ارة لعائالت
الشهداء العسكريين الذين قضوا غدرا ً
في االعتداء اآلثم الذي تعرضوا له في
جرود عرسال.

األحزاب :إلعدام اإلرهابيين

وت��وج��ه��ت هيئة التنسيق للقاء
األح������زاب وال���ق���وى وال��ش��خ��ص��ي��ات
الوطنية اللبنانية بالتحية إلى ذوي
الشهيد البزال «لما تحلّوا به من موقف
وط��ن��ي م��س��ؤول» ،ورأت أن جريمة
اغتيال ب��زال على أي��دي اإلرهابيين
«تكشف م��ج��ددا ً عقم المراهنة على

التفاوض معهم وتقديم التسهيالت
لهم من ناحية ،وفشل اإلدارة الحكومية
في مواجهتهم والتي يعتريها التخبط
واإلرت��ب��اك وع��دم الحزم في التعامل
م��ع اإلره��اب��ي��ي��ن م��ن ناحية ثانية».
وح ّملت الهيئة الحكومة مسؤولية
اس��ت��م��رار ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة في
ارت��ك��اب جرائمها بحق العسكريين
المخطوفين واللبنانيين ومواصلة
اب����ت����زاز ل��ب��ن��ان وم���ح���اول���ة إث����ارة
الفتنة وت��ق��وي��ض اإلس��ت��ق��رار فيه.
ودع��ت الحكومة إل��ى مراجعة جدية
لسياستها ف��ي التعامل م��ع ه��ؤالء
اإلرهابيين ،واعتماد سياسة صارمة
غير متهاونة ،ت��ب��دأ ب��ف��رض حصار
شامل على الجماعات اإلرهابية وإعدام
اإلره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ص���درت بحقهم
أحكام قضائية ،فضالً عن التنسيق مع
سورية».
من جهة أخرى ،عقد في دارة وزير
العدل اللواء اشرف ريفي ،اجتماعا ً ضم
اضافة الى ريفي النواب :سمير الجسر،
محمد ك��ب��اره ،ب��در ون���وس والنائب
السابق مصطفى علوش ومستشار
الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال
عبد الغني كباره .واعتبر أن «المأساة
التي يعيشها لبنان ،المتمثلة بخطف
العسكريين وق��ت��ل ال��ب��ع��ض منهم،
والمستمرة منذ أشهر ،باتت تطرح على
الجميع تحدي مواجهة هذا االره��اب
األعمى ،بالتضامن الوطني ،وااللتفاف
حول المؤسسات ،باعتبارها الضامن
الوحيد ألم��ن ال��وط��ن والمواطنين».
ودع��وا إل��ى «ضبط الحدود في شكل
صارم باالتجاهين ،واالستعانة بقوات
دول��ي��ة للمساعدة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن».
وثمن المجتمعون االسقرار االمني في
طرابلس ودعوا الى «استكمال الخطة

وتقدم النائب السابق اميل اميل
لحود من عائلة العسكري علي البزال
بالتعزية ،مشيرا ً في تصريح الى أن
«أي كالم يبقى متواضعا ً ومقصرا ً في
التعبير ع��ن فاجعة خ��س��ارة ابنهم،
خصوصا ً في ظل الظروف التي رافقت
قضية العسكريين المخطوفين».
ورأى أن «الحكومة أخ��ط��أت في
التعاطي مع هذا الملف ،وهي لم تحسن
التعامل م��ع اإلرهابيين الخاطفين
وبدت خاضعة لهم من جهة ،ولم تظهر
رأي واحد وأسلوب
أنها موحدة حول ٍ
واح��د من جهة أخ��رى ،خصوصا ً أنه
خ��رج م��ن بين مكوناتها م��ن يعطي
صك براءة لجبهة النصرة ،ولم يخجل
أح��د وزرائ��ه��ا من ال��دف��اع عن زوج��ات
اإلرهابيين وأوالدهم من دون أن تهزه
رؤي��ة وال��دة الشهيد علي البزال وهي
تندب ابنها ،وال أمهات من سبقه على
درب الشهادة على يد اإلرهاب المجرم».
وش������دد ع���ل���ى ض�������رورة «اق���ت�ل�اع
مختلف ظواهر اإلره���اب على امتداد
الجغرافيا اللبنانية ،وع��دم التهاون
م��ع اإلره��اب��ي��ي��ن ومسايرتهم تحت
أي ظ��رف م��ن ال��ظ��روف» ،داع��ي �ا ً الى
«استخدام الحسم العسكري وبأقصى
درج���ات ال��ق��وة ف��ي التعامل معهم».
وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى اس���ت���م���رار خطف
العسكريين في جرود «عرسال» ،دعا
لحود «السلطات المختصة الى اتباع
االسلوبعينهالذياستخدمتهالمقاومة
في عملية تحرير أسيرها المحرر عماد
عياد من أيادي المجموعات اإلرهابية
المسلحة ف��ي س��وري��ة ،لحل قضية
العسكريين ،أي السرية التامة ،وبعيدا ً
من المزيدات في المواقف السياسية»،
مبديا ً «كامل ثقته بالمدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم بالنجاح
في حل هذه القضية ،وبالتالي عودة
المخطوفين الى الحرية».
وأكد لحود أن «التعاون والتنسيق
بين الجيشين اللبناني وال��س��وري
هو الوسيلة األج��دى لحماية الحدود
اللبنانية ،ومنع تسلل االرهاب وعدته
ال��ى لبنان» ،مستهجنا ً «الخفة التي
تعاطى بها المعنيون م��ع «قضية
النزوح» منذ بداية األزم��ة السورية،
والتي أوصلت البالد الى ما هي عليه
اآلن من مشكالت أمنية واجتماعية
واقتصادية وسواها».

زار عين التينة وال�سراي والرابية وب�ستر�س

وزير خارجية اللوك�سمبورغ:
االتحاد الأوروبي م�ستعد لدعم لبنان
أكد وزي��ر خارجية اللوكسمبورغ
جان أسلبورن «ان الديمقراطية التي
ينعم بها لبنان يجب الحفاظ عليها
وال��ت��ي ه��ي ف��ي ح��اج��ة إل��ى دع��م من
أوروبا حيث أن االتحاد االوروب��ي في
كل مكوناته مستعد إلى دعم ومساعدة
لبنان في وضعه الحالي» ،الفتا ً إلى
«أن المشكلة األكبر حاليا ً هي مشكلة
إي��واء النازحين الذين يشكلون ربع
أو ثلث سكان لبنان ،وعلى المجتمع
ال��دول��ي أن يساعد ل��ب��ن��ان» .وأعلن
«استعداد بالده لتدريب العسكريين
اللبنانيين في هذا المجال إنْ لم يكن
هناك من امكانية للبقاء في لبنان».
واستهل اسلبورن جولته بزيارة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة ،في حضور المستشار
االعالمي علي حمدان ،وجرى عرض
التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وم���ن ث��� ّم ع���رض وزي���ر خارجية
اللوكسمبورغ مع رئيس الحكومة
تمام س�لام ،ت��ط��ورات االوض���اع في
لبنان والمنطقة.
كما زار أس��ل��ب��ورن يرافقه مدير
الشؤون السياسية ج��ان اولينغر،
م��دي��ر ش���ؤون ال��ش��رق األوس���ط في
مديرية ال��ش��ؤون السياسية جان
م���اري فريتز ،م��دي��ر المشاريع في
مديرية العالقات اإلقتصادية الدولية
ك��ري��س��ت��وف��ر وي��ت��ري والمستشار
اإلعالمي توماس باربنسي ،الرابية،
حيث التقى رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون،
في حضور المسؤول عن العالقات
الدبلوماسية ف��ي «التيار الوطني
الح ّر» ميشال دو شادارفيان .واتسمت
الزيارة بالطابع اإلستطالعي.

ث � ّم عقد اسلبورن محادثات مع
نظيره اللبناني وزي���ر الخارجية
جبران باسيل ال��ذي أش��ار إل��ى «أن
لبنان يقف في الواجهة في الصراع
مع االرهاب الذي يهدد العالم أجمع،
الف��ت�ا ً إل��ى «أن االجتماع ال��ذي ض ّم
ع��ددا ً من أفضل خبرائنا القانونيين
ف��ي لبنان ف��ي قصر بسترس أمس
كان لتنسيق الخطوات لدى المحافل
القضائية الدولية من أجل معاقبة
م��ج��رم��ي «داع�����ش» والتنظيمات
اإلره��اب��ي��ة األخ���رى ،والضالعة في
ج��رائ��م ح��رب .وه��ذا يجسد إرادت��ن��ا
في متابعة القضية التي بادرنا الى
رفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية
ض ّد «داعش».
وأش��ار إلى «أن الجيش اللبناني
ال��ذي يحارب التنظيمات االرهابية
منها «داعش» و«النصرة» يجب دعمه
في حربه» ،مضيفاً« :ان «داعش» لم
يستطع أن يسيطر على قرية لبنانية
واحدة ولن يستطيع ألن ليست لدينا
بيئة حاضنة ل��ه ف��ي لبنان ونحن
نع ّول على مساعدة أصدقاء لبنان
ألن نتيجة ه��ذه المواجهة تعتمد
على مدى المساعدات التي تصل الى
الجيش».
وتابع باسيل «إن تط ّور الحوادث
الدراماتيكية ف��ي المنطقة ضاعف
األخ��ط��ار أم��ام لبنان ال سيما تدفق
أعداد هائلة من النازحين السوريين
بلغ عددهم أكثر من مليوني سوري
مقيم في لبنان الذي يبلغ عدد سكانه
 4ماليين نسمة ولبنان اليوم بلغ حدّه
االقصى تحمل هذا العبء الكبير»،
داع��ي �ا ً «المجتمع ال��دول��ي إل��ى دعم
جهود لبنان وتحمل األعباء عنه من

خالل مضاعفة المساعدات اإلنسانية
والتي يجب أن تذهب الى المؤسسات
الرسمية في لبنان لتجاوز التحديات
االقتصادية واالجتماعية» ،مثنيا ً على
«مساهمة اللوكسمبورغ في عداد
اليونيفيل من سنوات طويلة».
وأعرب عن «تمسك لبنان باستمرار
عمل القوات الدولية في جنوب لبنان
وال��ت��زام��ه بالقرار  ،»1701متمنيا ً
«استمرار مشاركة اللوكسمبورغ التي
كان عديد قواتها منضويا ً في الكتيبة
البلجيكية التي غادرت لبنان».
وندّد بـ»الخروقات «االسرائيلية»
المستمرة للقرارات الدولية وللسيادة
اللبنانية» ،مشدّدا ً على «ان لبنان لم
يبادر يوما ً الى الخرق» .وقال« :لبنان
يعمل من أجل حماية أرضه وموارده
الطبيعية من جشع إسرائيل» .وشدّد
باسيل على «ضرورة التوصل إلى حل
سلمي في سورية».
أما وزي��ر خارجية اللوكسمبورغ
فلفت الى «ان بالده سعت إلى القيام
بأقصى الجهود من أجل الوصول الى
ح ّل في سورية وتأمين المساعدات
اإلنسانية كون اللوكسمبورغ عضوا ً
في مجلس األمن الدولي حتى نهاية
العام الحالي ويجب مواصلة هذه
ال��ج��ه��ود م��ن أج��ل ع���ودة النازحين
ال��ى س��وري��ة وي��ج��ب إع��ط��اء فرصة
للمبعوث األممي الى سورية ستيفان
دي ميستورا للتوصل ال��ى حل في
سورية».
ومسا ًء بحث اسلبورن مع رئيس
كتلة المستقبل ف���ؤاد السنيورة،
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط التطورات على الساحتين
المحلية واالقليمية.

وزراء ونواب و�شخ�صيات عادوا كرامي
استقبلت ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي��س ع��م��ر ك��رام��ي ع����ددا ً من
المطمئنين إلى صحته ،في مستشفى الجامعة األميركية
في بيروت ،ومن أبرزهم :مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبداللطيف دريان ،ال��وزراء :علي حسن خليل،
أليس شبطيني وغازي زعيتر ،سفير سورية علي عبد
الكريم علي ،األمين العام للمجلس األعلى اللبناني
السوري نصري خوري ،النواب :بهية الحريري ،خضر
حبيب ،روبير غانم وعلي بزي ،الوزراء السابقون :جان
عبيد ،فادي عبود وم��روان شربل ،المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،المفتي السابق الدكتور
محمد رشيد قباني ،المفتي سليم سوسان ،وليم مجلي

ممثالً النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس،
رئ��ي��س ح��رك��ة «االس��ت��ق�لال» ميشال م��ع��وض ،رئيس
مجلس إدارة «الميدل ايست» محمد الحوت ،اللواء علي
الحاج ،الدكتور عدنان طرابلسي ممثالً رئيس جمعية
«المشاريع» الشيخ حسام قراقيرة ،نبيل الجسر ،منسق
اللجان والروابط الشعبية معن بشور ،رياض رعد ،ظافر
الحسن ،إدمون شماس ،حبيب السعد وجوني منير.
كما تلقى الوزير فيصل كرامي اتصاالت هاتفية من
الرئيس أمين الجميل ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع سمير مقبل ،النائب السابق لرئيس الحكومة
عصام فارس ،والنائبين محمد الصفدي وياسين جابر.

