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لجنة االت�صاالت تطالب بالإ�سراع في �إنجاز عائدات البلديات

ت�سليم العقيلي للأمن العام ومذكرة توقيف للدليمي

ر�ؤ�ساء اتحادات البلديات يجتمعون في الرابية
ويطالبون بتحديد قيمة الأموال منذ  94وحتى اليوم

جنبالط لأهالي المخطوفين� :أنا وبري مع المقاي�ضة بال �شروط

عون مجتمعا ً إلى رؤساء اتحاد بلديات لبنان
طالب رؤس��اء اتحادات البلديات
في لبنان بـ»تحديد قيمة عائدات
االت��ح��ادات والبلديات م��ن الهاتف
الخليوي المتراكمة منذ العام 1994
حتى اليوم بصورة نهائية .وبحث
معظم رؤساء اتحادات البلديات في
لبنان ،في اجتماع عقد في الرابية
ب��دع��وة م��ن رئ��ي��س تكتل التغيير
واالص��ل��اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
وح��ض��ور امين س��ر التكتل النائب
ابراهيم كنعان ،في موضوع عائدات
االت��ح��ادات والبلديات م��ن الهاتف
الخليوي المتراكمة منذ العام ،1994
تاريخ إنشاء الهاتف الخليوي .وقرر
المجتمعون تأليف لجنة تنسيق من
الحاضرين وذلك لمتابعة موضوع
ه��ذه ال��ع��ائ��دات ،ال سيما م��ا يتعلق
منها بتحديد قيمة ه��ذه العائدات
بصورة نهائية منذ عام  1994حتى
اليوم من خالل تقرير نهائي صادر
عن وزارة االتصاالت كانت الوزارة قد
تعهدت به خالل اجتماع لجنة المال
والموازنة األخير ،وبإلغاء المادة
الرابعة من مشروع المرسوم الرامي
إل��ى ت��وزي��ع مبلغ  673مليار ليرة
يمثل العائدات المتراكمة منذ عام
" 2010ولغاية آخر شهر أيار .2014
وضمت اللجنة ميرنا المر (المتن
الشمالي) أن��ط��وان أل��وف (بعلبك)
روج����ي����ه ال���ع���ش���ي (ال����ش����وف)
محمد س��ع��دي��ه (ال��ض��ن��ي��ة) خليل
ح��رف��وش (ج��زي��ن) مصطفى طه
(الهرمل) ،كريم بو كريم (الكورة)،
عمر الخطيب (ش��رق زحلة) ،أحمد
المير وسجيع عطيه (عكار) ،وليد
بو ح��رب (الشحار وعاليه) ،كريم
سركيس (المتن األع��ل��ى) ،ري��م��ون

سمعان (المتن الجنوبي) ،زعني
خير (زغرتا).
وأكد المجتمعون ضرورة «أن تقوم
اللجنة بمتابعة مستحقات البلديات
واالت��ح��ادات مع المراجع الرسمية
المعنية بدءا ً برئيس مجلس النواب
نبيه ب���ري ،رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم ،ووزراء المال علي حسن خليل،
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
واالت��ص��االت بطرس ح��رب ،وسائر
ال���وزراء ،ورؤس���اء الكتل النيابية.
وت���داول المجتمعون ف��ي موضوع
ع��ائ��دات ال��ب��ل��دي��ات م��ن الصندوق
البلدي المستقل واالقتطاعات التي
وصلت مؤخرا ً إلى  80في المئة من
دون أن يكون الت��ح��ادات البلديات
وال��ب��ل��دي��ات المعنية أي دور في
التدقيق أو الموافقة على المبالغ
المسجلة عليها ،وقرروا متابعة هذا
ال��م��وض��وع م��ع ال��م��راج��ع المعنية،
واحتفاظ االتحادات المجتمعة بحق
التحرك على صعيد جميع بلديات
لبنان لتحقيق مطالبها خالل مهلة
شهر اعتبارا ً من تاريخه».

لجنة االتصاالت

وب��ال��ت��زام��ن م��ع اج��ت��م��اع اتحاد
البلديات في الرابية ،ناقشت لجنة
االع��ل��ام واالت����ص����االت ف���ي جلسة
م��ع وزي��ر االت��ص��االت بطرس حرب
وفريق الوزارة برنامج عمل الوزارة
للمرحلة المقبلة .وأكد حرب للجنة
التي التأمت برئاسة النائب حسن
فضل الله« ،أنه نفذ القانون الساري
المفعول ،وح ّول أموال البلديات التي
كانت مجمدة ،والتي لم تكن تدفع لها
منذ ع��ام  2010وحتى  2013الى

وزارة المال لتدفعها للبلديات» ،الفتا ً
إلى «أن نسبة الغرامة على الهاتف
الثابت للبلديات دفعها مباشرة
لهذه ال��ب��ل��دي��ات» ،مشيرا ً إل��ى «أن
أموال الغرامة على الهاتف الخليوي
حولت ال��ى وزارة المال لكي تدفع
للبلديات وقد وضع مشروع مرسوم
في هذا الشأن ووقعه بعض الوزراء،
في حين اعترض عليه وزراء آخرون
ألنهم يطالبون بدفع المبالغ المجمدة
منذ عام  1994وحتى اليوم».
أم��ا فضل ال��ل��ه ،فأكد «أن قضية
عائدات البلديات مطلب لكل البلديات
في لبنان ،مشيرا ً إلى «أن مشروع
ال��م��رس��وم ه��ذا سيأخذ طريقه الى
التطبيق وعبر الجهود التي سيبذلها
وزير االتصاالت ووزير المال ووزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق».
ودعا إلى «االسراع في عمل الوزارات
المعنية النجاز هذا الملف».
وق���ال« :ه��ن��اك حقوق للبلديات
ونحن مطلبنا في اللجنة وبإجماع
ك���ل ال���ن���واب أالّ ي��رب��ط ح���ل ه��ذه
المشاكل بشيء آخر ،وهناك بلديات
ل��ي��س��ت ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��ش��رك��ة جمع
ال��ن��ف��اي��ات وليست متعاقدة وهي
ت��ح��رم ش��أن ال��ب��ل��دي��ات المتعاقدة
م��ع ش��رك��ة «س��وك��ل��ي��ن» ،مضيفاً:
«وظيفة الدولة ليست أن تسعى الى
تحصيل حقوق الشركات الخاصة
إن��م��ا السعي إل��ى تحصيل حقوق
البلديات ،وأال تربطها بأمر آخ��ر».
واعتبر «أن المشاكل الفنية ليست
كلها ناتجة من س��وء إدارة ،ولكن،
هناك واقع فني وتقني في حاجة الى
معالجة ويحتاج الى اموال لتحسينه
ولكي يوفر الخدمات بصورة افضل».

عون :الم�شكلة ببقاء «جمهورية»
أع���ل���ن رئ���ي���س ت��ك��ت��ل التغيير
واالص�ل�اح النائب العماد ميشال
ع���ون أن المشكلة ه��ي بانتخاب
شخص لرئاسة الجمهورية وبقاء
«ج��م��ه��وري��ة» ،وق����ال« :ع��ل��ى ه��ذا
االس����اس مستعد ل��م��ف��اوض��ة أي
��اق ف��ي المعركة».
ك��ان وإال أن��ا ب� ٍ
وأك���د بعد اج��ت��م��اع تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال ع��ون في
الرابية ،رفضه األساليب القائمة على

أس��اس التدخالت الخارجية ،الفتا ً
إلى «أن اتفاق الطائف ال يطبق وليس
ه��ن��اك م��ن مناصفة ال ف��ي مجلس
النواب وال في الوظيفة وليس هناك
شراكة وال قانون انتخاب يحترم
وثيقة ال��وف��اق الوطني وال تطبيق
للبنود االساسية في اتفاق الطائف».
وسأل« :لماذا اإلستمرار في المسار
اإلنحداري في ممارسة السلطة؟ وما
هو المنظر اذا كنا ال نريد تصحيح

بنود االت��ف��اق»؟ ،مؤكدا ً «أن اتفاق
ال��ط��ائ��ف ل��ن يبقى مستمرا ً إذا لم
تحترم بنوده».
ورح��ب برئيس ح��زب «ال��ق��وات»
س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ،ق����ائ��ل�اً« :أه��ل�اً
وسهالً به إذا أراد زي��ارة الرابية».
وقال« :نحن لسنا شبكة مافيوية»،
سائالً «أي��ن ضمير المسؤولية في
إدارة أموال الدولة واحترام القوانين
والدستور».

جيرو ينهي زيارته لبنان :لالفادة من الجو
المالئم لدى بع�ض الدول وانتخاب الرئي�س
أعرب مدير شؤون الشرق األدنى
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة
الفرنسية ج��ان فرنسوا جيرو عن
قلق ب�لاده على ال��وض��ع ف��ي لبنان
م��ن ال��ن��واح��ي السياسية واألمنية
واالقتصادية واالنسانية .وأعلن عن
موقف فرنسا الداعم بقوة النتخاب
رئيس للجمهورية في أق��رب مهلة،
داعيا ً ال��ى االف��ادة من الجو المالئم
لدى بعض الدول المؤثرة.
وزار جيرو الرئيس السابق ميشال
سليمان في دارته في اليرزة ،يرافقه
السفير الفرنسي باتريس باولي،
وخ�لال اللقاء قال الرئيس سليمان
«ان انتخاب رئيس الجمهورية هو
مفتاح الحل في لبنان ،للخروج من
األزمة التي أصبحت كالحلقة المفرغة
في ظل الفراغ الرئاسي القاتل الذي
تسبب في الكثير من المشكالت كان
أب��رزه��ا التمديد للمجلس النيابي
للمرة ال��ث��ان��ي��ة» ،معتبرا ً «أن أي
ح��وار ينتهي بالنزول إلى المجلس
وانتخاب الرئيس هو حوار ضروري
ومرحب به».
ّ
كما التقى جيرو يرافقه السفير

الفرنسي الرئيس أمين الجميّل في
بيت الكتائب المركزي في حضور
وزير العمل سجعان القزي ،ووزير
االقتصاد آالن حكيم والوزير السابق
سليم الصايغ ورئيس مجلس االعالم
جورج يزبك .وركزت المحادثات على
وج��وب تحصين الساحة الداخلية
من خالل إقفال الثغرات السياسية
التي من شأن المخاطر النفاذ منها
وتعريض ال��وض��ع ،وك��ان االتفاق
تاما ً على أهمية العمل على انتخاب
رئيس للجمهورية ،الذي بات أولوية
مطلقة يقتضي ع��دم التفريط بها.
وشرح الموفد الفرنسي موقف بالده
القلق على ال��وض��ع م��ن النواحي
السياسية واألمنية واالقتصادية
واالنسانية ،والداعم بقوة النتخاب
رئيس للجمهورية في أق��رب مهلة،
داعيا ً إل��ى اإلف��ادة من الجو المالئم
لدى بعض الدول المؤثرة.
وأك���د الجميل دع��م��ه للمبادرة
الفرنسية المستمدة م��ن مروحة
م��ن ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة واالقليمية
ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا ب��اري��س ،وال��ت��ي
تستمد بعض زخمها م��ن تقاطع

ايجابي م��ع بعض ال���دول المؤثرة
في ال��داخ��ل ،وأعلن ان االب��واب غير
مغلقة وااليجابية ممكنة اذا لم تكن
متوافرة بالكامل ،لكن يجب االفادة
م��ن ال��م��ش��ه��د ال��ح��ال��ي وال��ت��ج��اوب
ال��داخ��ل��ي م���ع ه���ذه ال���م���ب���ادرات.
ودعا القادة في لبنان الى التجاوب
م��ع ك��ل ه���ذه ال��م��ب��ادرات ال��دول��ي��ة
والموفدين الدوليين الهادفة الى
تحصين الوضع اللبناني وتحييده
عن أحداث الجوار من خالل وضع حد
للشغور وانتخاب رئيس للجمهورية،
وعودة المؤسسات الدستورية الى
االنتظام العام.
والتقى جيرو رئيس تكتل التغيير
واالص��ل�اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون،
ف��ي حضور النائبين سيمون أبي
رميا وآالن عون ومسؤول العالقات
الدبلوماسية ف��ي التيار الوطني
الحر ميشال دي شادارفيان ،وغادر
بعدها من دون االدالء بأي تصريح.
وف��ي ختام زي��ارت��ه ال��ى لبنان ،زار
جيرو مسؤول العالقات الدولية في
حزب الله عمار الموسوي.

دروي�ش يبحث مع معو�ض التعاون بين الكنائ�س
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام دروي���ش المدبر
البطريركي على ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف
معوض.
وبعد اللقاء قال معوض «أتيت لشكر المطران درويش
مشاركته في القداس ال��ذي احتفلت به في بداية فترة
التدبير على ابرشية زحلة المارونية ،كما تهدف الزيارة

ال��ى توطيد المعرفة في ما بيننا لكي نجدد التعاون
الموجود بين الكنائس في منطقة زحلة ،وهذا التعاون كما
اعرفه هو تعاون موجود من قبل مع كل السادة األساقفة،
وباإلتكال على الرب نتمنى ان يستمر هذا التعاون سواء
في قلب الكنيسة الكاثوليكية ،او مع الكنائس الشقيقة على
الصعيد المسكوني ،او على صعيد الحوار مع األديان ومع
اخوتنا المسلمين».

أخلت المحكمة العسكرية سبيل عال العقيلي،
زوجة القيادي في «جبهة النصرة» أنس شركس
الملقب بـ»أبي علي الشيشاني» ،والتي كانت
أوقفت في الثاني من الشهر الجاري ،في مدرسة
رسمية تؤوي نازحين سوريين في بلدة حيالن في
قضاء زغرتا.
وج���اء إخ�ل�اء العقيلي بعد ع��دم إص���دار أي
م��ذك��رة توقيف ف��ي حقها .وت��م تسليمها الى
المديرية العامة لألمن العام ألنها غير لبنانية
(س��وري��ة الجنسية) الت��خ��اذ التدابير ال�لازم��ة.
أما في ما يتعلق بسجى الدليمي (عراقية) طليقة
اب��و بكر ال��ب��غ��دادي ،فقد نفى رئ��ي��س المحكمة
العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم ،ان تكون
المحكمة أخلت سبيلها ،كما ت��ردد ف��ي بعض
وسائل االع�لام ،مؤكدا ً إص��دار المحكمة مذكرة
توقيف وجاهية في حق الدليمي ومذكرة غيابية
وفي حق زوجها .الفلسطيني كمال محمد خلف.
وأف���ي���د ب���أن م��ذك��رت��ي ال��ت��وق��ي��ف ص���درت���ا عن
ق��اض��ي التحقيق العسكري ن��ج��اة اب��و شقرا.
وأش��ار رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ
سالم الرافعي بعد لقائه وزير العدل أشرف ريفي
الى انه تبين له خالل االجتماع أن «العقيلي ليس
لها اي ملف قضائي وستنتقل ال��ى االم��ن العام
وسيفرج عنها بعد ساعات ،كما أن سجى الدليمي
لها ملف بسيط وسيعالج أيضاً ،وكل ما اشيع عن
اره��اب وتطرف منهما كان خطأ ،فمن يدفع ثمن
دماء العسكري علي البزال؟!».
ولفت الرافعي الى اننا «ال ننكر الجهد الذي
ق��ام به المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،المهم لدينا اط�لاق س��راح العسكريين
وس��راح شبابنا في سجن رومية» ،مشددا ً على
انه «بعد اطالق سراح الدليمي والعقيلي سنعمل
لالستحصال على عهد من خاطفي العسكريين
بوقف القتل مطلقاً».
والتقى وفد من الهيئة الرئيس نجيب ميقاتي،
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،وج��رى عرض آلخر المستجدات في
ملف العسكريين المخطوفين.
وشدد ميقاتي على «دعم مسعى الحكومة في
اإلف��راج عن العسكريين المخطوفين وط��ي هذا
الملف اإلنساني» ،وقال« :نحن ندعم التفاوض في
هذا الموضوع وبذل كل الجهود الممكنة ،بما يؤدي
إلى إقفال هذا الجرح النازف منذ أشهر .وندعو
هيئة العلماء المسلمين إلى القيام بمسعى في هذا
اإلطار».
وزارت الهيئة وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق وال��ن��ائ��ب ج��ن��ب�لاط .ون��اش��د الشيخ
الرافعي المسلحين في جرود عرسال بأن «يعطوا

جنبالط من مكان اعتصام اهالي العسكريين في رياض الصلح
لهيئة العلماء تعهدا ً بأن ال يتم قتل أي عسكري
بعد اليوم ،على أن تبقى المفاوضات سائرة مهما
طال الوقت حتى ينتهي هذا الملف على خير».

جنبالط يؤيد تكليف الهيئة

إل��ى ذل��ك ،التقى النائب وليد جنبالط ،أمس
أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض
الصلح يرافقه وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعو،
وأعلن «أن موقفي واضح كموقف الرئيس نبيه
ب��ري ،وه��و المقايضة م��ن دون قيد او ش��رط».
وأعلن أنه يؤيد تكليف «هيئه علماء المسلمين»
ال��ت��ف��اوض م��ع الخاطفين م��ن أج��ل المقايضة.
أم��ا أهالي العسكريين ،فأكدوا أن «أملنا بالله
وب��ال��ن��ائ��ب ج��ن��ب�لاط ال���ذي وع��دن��ا باستكمال
الملف بالسرعة المطلوبة للحفاظ على أرواح
العسكريين» .وق��ال أح��د االه��ال��ي« :جنبالط ال
يرفض أي مفاوض ،وهو متواضع ،وأراد أن يزورنا
بنفسه ليلمس وجعنا على األرض».

منبر الوحدة:
سلّموا القضية للجيش

وف��ي المواقف من قضية المخطوفين ،عزت
األمانة العامة لـ»منبر الوحدة الوطنية» اجتماعها
األسبوعي في مركز توفيق طبارة« ،المؤسسة
العسكرية وآل ال��ب��زال ال��ك��رام بشهيد الوطن
المغدور» .وقالت« :ف��ي خضم الغضب العارم
نقول للبنانيين :نكسوا األعالم في أيام األعياد،
فهذه أيام توشحت بسواد الظالميين وبتغطية

قهوجي عر�ض وفليت�شر
الم�ساعدات البريطانية للجي�ش
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة أمس ،السفير
البريطاني طوم فليتشر مع وفد من أعضاء السفارة .ثم انتقل وإياهم الى قاعة اإليجاز
في اليرزة ،حيث ترأس العماد قهوجي اجتماع لجنة االشراف العليا على برنامج
المساعدات البريطانية المقدمة للجيش.
وجرى عرض للمراحل المنفذة من عمل البرنامج المتعلق بتجهيز فوجي الحدود
البرية األول والثاني ،وتحديد المساعدة االضافية المقترحة لفوج الحدود البرية
الثالث حديثا ً وتوقيع وثيقة مشتركة حول هذا الشأن.
وشكر قائد الجيش السلطات البريطانية على المساعدات التي قدمتها للجيش
اللبناني ،بهدف تطوير قدرته الدفاعية واألمنية ،ال سيما في مجال ضبط الحدود
وتدريب الفرق المتخصصة ،فيما أكد فليتشر «حرص سلطات بالده على مواصلة
دعم الجيش اللبناني الذي أثبت كفاءة عالية في مواجهة االرهاب وحماية لبنان من
أخطاره».
وفي الختام تم تقديم درع تذكارية للضباط الذين ساهموا في انجاح المشروع.

بورتوالنو

من جهة أخرى ،استقبل العماد قهوجي في مكتبه ،قائد قوات االمم المتحدة الموقتة
في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،وتشاور معه في االوض��اع على الحدود
الجنوبية والتعاون القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار هذه المناطق.

جائرة من بعض مراجعكم».
وتوجه المنبر الى «الذين ما زال��وا يتالعبون
بمشاعر الناس بالتحريض على األعمال الفتنوية
عن قصد أو عن جهل بالقول :هذه ليست معركة
بين الطوائف والمذاهب واألحزاب .هذه حرب بين
أهل الدولة والنظام واإلنتظام العام ومجموعات
الفوضى والتكفير واإلجرام» ،ناصحا ً بـ»التعامل
بحزم مع المشكلة ألن النتيجة ستكون دائما ً
وخيمة عندما يسمح للخاطف المجرم بأن يطمئن
من دون خوف من حساب بالردع وبأنه قادر على
إبتزاز الدولة والناس معاً ،وأن يقتل وأن يمنح
الحياة .وللمفاوض القطري الذي انسحب محققا ً
الغاية التي من أجلها تدخل في البداية نقول :إعمل
على تجفيف منابع تمويل اإلرهاب من عندك».

توقيف عن�صرين
من «الن�صرة»
أوقفت مخابرات الجيش في مشاريع
القاع ك�لاً من أ.ش .وم.ز ،.الرتباطهما
بـ«جبهة النصرة» االرهابية .ودهمت
قوة من الجيش مخيما ً للتركمان في سهل
مجدلون وت��م توقيف عشرة اشخاص
وضبط  7دراج���ات ن��اري��ة و 4سيارات
وبندقية ب��وم اكشن .ونقل الموقوفون
والمضبوطات الى أحد المراكز العسكرية.
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وكرر مطالبته بـ»تسليم أمر مصير العسكريين
المخطوفين الى مؤسستهم الوطنية وذلك بكف يد
كل الجهات السياسية والدينية وكل من تس ّول
له نفسه أن يستفيد من هذه القضية وإي�لاء أمر
معالجة أبناء المؤسسات األمنية والعسكرية الى
الجيش اللبناني حصراً .فمخطوفو الوطن األبطال
كانوا في مهمة عسكرية وسيبقون ،وكذلك أمر
ضبط الحدود مع «إم��ارات» اإلرهابيين ،بعدما
برهن أهل السياسة أنهم ليسوا أهالً لها .ويبقى
الجيش الوطني المرجع الوحيد الذي سيعالج
األمر بعيدا ً من الطائفية والحزبية والمناطقية».
ون����ددت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��ي «ال��ح��زب
الديموقراطي اللبناني» في بيان بعد اجتماعها
ال����دوري ب��رئ��اس��ة االم��ي��ن ال��ع��ام للحزب وليد
بركات «بالطريقة التي اعتمدت باألساس من
الحكومة اللبنانية في معالجة ملف العسكريين
المخطوفين» ،معتبرة «أن األسلوب الذي اعتمدته
منذ البداية هو الذي أوصل األمور إلى ما هي عليه
اليوم».
وأكد الحزب ض��رورة أن «تكون معالجة هذه
القضية بمستوى مسؤولية الدولة القوية القادرة
على حماية أبنائها والذود عن كرامتهم» ،مطالبا ً
الحكومة «بإعالن حال الحرب ضد التنظيمات
االرهابية بأسرع وق��ت ممكن «ألن اإلرهابيين
يحتلون األراضي اللبنانية ويستنزفون الجيش
ويقتلون المواطنين وعلى ال��دول��ة أن تتحمل
المسؤولية وت��ق��وم بتأمين الغطاء السياسي
للجيش اللبناني ال��ذي لن يتوانى عن تطهير
الحدود اللبنانية من جميع التنظيمات اإلرهابية».
وتقدم الحزب بالتعازي من عائلة الشهيد
علي البزال ،مثنيا ً على «حسها الوطني باحتواء
تداعيات هذه المسألة».
وأك����د االم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
الديموقراطيين خالد ال��رواس في بيان أن ملف
العسكريين المخطوفين «قد تجاوز قدرة لبنان
على ايجاد حل ل��ه ،ألن��ه ب��ات ،بسبب الضعف
واالن��ك��ش��اف السياسي الداخلي الحاصل ،من
المسائل المرتبطة ب��ال��واق��ع االقليمي وليس
المحلي» ،داعيا ً «الحكومة بشخص رئيسها الى
مصارحة اهالي المخطوفين بحقيقة قدرة الدولة
أو عدمها عن تحرير ابنائهم ،اليوم قبل الغد،
والكف عن االستمرار في لعبة تقطيع الوقت».
من جهة أخرى ،أزالت عائلة البزال مساء أمس
الحاجز الذي كانت أقامته في البزالية  -البقاع
الشمالي ،على خلفية استشهاد العسكري علي
البزال.
وأوضحت أن «إزالة الحاجز جاء إكراما ً للجيش
والقوى األمنية وعائالت المنطقة وعشائرها».

التقت النابل�سي و�سعد

اللجنة الأمنية الفل�سطينية :لن تكون
المخيمات �شوكة في خا�صرة اللبنانيين
اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله وفدا ً
من اللجنة األمنية الفلسطينية العليا أمس أن «قضايا الشعب
الفلسطيني هي قضايانا وهمومهم كهمومنا تماماً .وأهل مخيم
عين الحلوة هم أهلنا ،والحفاظ عليهم كالحفاظ على كل
لبناني .وواجبنا اإلسالمي واألخالقي أن نحفظ األخوة وأن
نفي بالتزاماتنا تجاه شعب مظلوم هو الشعب الفلسطيني».
وأض���اف« :قضية مخيم عين الحلوة قضية ال تنفصل
عن الوضع اللبناني المأزوم .قضية لصيقة بما يحصل من
أزمات ومشاكل ونزعات داخلية .لذلك فإن مقاربة المسألة
األمنية ترتبط بعمق باألمن اللبناني .والمخيم بقعة يجب أن
تبقى آمنة والتعاون بين مختلف الفصائل كفيل بإبعاد شبح
التخريب والفتنة».
وأكد أن «ليس هناك مخطط لنهر بارد جديد .ال أحد يريد
تكرار هذه التجربة الم ّرة لكن على الفصائل أن تلعب دورها
الفعال في منع تحول المخيم إلى بؤرة لإلرهابيين» ،وقال« :ال

نريد تهجيرا ً للفلسطينين أي خطأ في الحسابات سيكون من
جعبة الفلسطينيين أنفسهم» ،ناصحا ً إياهم بعدم االنجرار
للعبة ال��داخ��ل وال لمخططات ال��خ��ارج بل أن يبقوا حماة
لقضيتهم وأمناء لمقاومتهم».
ولم ينفِ قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء
صبحي أبو عرب ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم عن دخول
مدربين لـ»جبهة النصرة» إلى مخيم عين الحلوة الذين كانوا
أصالً داخل المخيم وغادروه إلى سورية ،لكنه نفى في الوقت
نفسه أن يكون المطلوبان احمد األسير وشادي المولوي داخل
المخيم مطمئنا ً إلى أن الوضع األمني في المخيم مستقر .وأكد
أن المخيمات خصوصا ً مخيم عين الحلوة لن تكون شوكة في
خاصرة اللبنانيين بل سيكون الشعب الفلسطيني سندا ً دائما ً
لهم.
وزار وفد من اللجنة ايضاً ،األمين العام للتنظيم الشعبي
الناصري أسامة سعد.

دريان يلتقي مراد
وبطريرك الأرمن الكاثوليك
أكد بطريرك كيليكيا لألرمن الكاثوليك نرسيس بيدروس التاسع عشر «أن
الحساسة والدقيقة
لبنان في حاجة إلى جميع أبنائه ،نظرا ً الى هذه الظروف
ّ
والصعبة التي يم ّر بها ،وعلى الجميع أن يعوا خطورة هذه المرحلة ،وأن يتكاتفوا
ويتعاونوا ويتوافقوا إلخراج لبنان من األزمات التي يُعانيها ،ولنؤمن لهذا الوطن
ما نستطيع من األمن واالستقرار في المجاالت كافة.
ودعا بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى،
«األفرقاء السياسيين أن يحسموا أمر الرئاسة ،إذ نحتاج إلى حكمة في معالجة
االستحقاق الرئاسي ،لبنان جمهورية وال يمكن أن يبقى من دون رئيس ،وعلى
الجميع أن يتعاونوا من أجل انجاز هذا االستحقاق».
وأك��د بيدروس «أن قضية المحتجزين العسكريين قضيتنا ،وقضية كل
لبناني» ،مطالبا ً بإنجاز هذا الملف بما يحقق آمال أهاليهم» ،والفتا ً إلى «أنه ينتظر
من الجميع مبادرة كبيرة إلطالقهم».
والتقى مفتي الجمهورية وف��دا ً من حزب االتحاد برئاسة الوزير السابق
عبدالرحيم مراد ،الذي أشار إلى «أنه بحث مع دريان اإلجراءات التفصيلية التي
ستحصل خالل المرحلة المقبلة في ما يتعلق باستكمال الهيئات الخاصة باالفتاء
وبالمجالس اإلدارية لالوقاف ،وان هناك برنامجا ً زمنيا ً سيطبق قريباً».
ودع��ا م��راد إلى مد الجيش اللبناني بالدعم المعنوي والمادي والعددي
واإلمكانات المالية والسالح وكل المعدات األخرى ،كذلك التعاون مع المقاومة،
والتنسيق مع الجيش السوري النظامي ألن القضية مشتركة».

لقاء الأحزاب يلتقى علي عبدالكريم
ً
م�ستنكرا العدوان «الإ�سرائيلي» على �سورية
زار وفد هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
برئاسة منسقها النائب السابق كريم الراسي أمس ،السفير السوري علي عبد
الكريم علي.
وعبر الوفد ،بحسب بيان للقاء األحزاب ،عن «عمق تضامنه مع سورية جيشا ً
وشعباً ،ومع قائدها السيد الرئيس الدكتور بشار االسد» ،مستنكرا ً «العدوان
«االسرائيلي» السافر على سورية» ،مؤكدا ً «عمق العالقات األخوية المميزة بين
سورية ولبنان» ،واضعا ً كل «إمكاناته السياسية بتصرف سورية في معركتها
ضد العدو الصهيوني وحلفائه االرهابيين».
بعد اللقاء ،قال الراسي :إن العدوان «االسرائيلي» أول من أمس على سورية
«هو أكبر برهان على دعم العدو الصهيوني للجماعات االرهابية التكفيرية،
والذي جاء لرفع معنويات هذه الجماعات االجرامية بعد الهزائم التي منيت
بها أمام الجيش العربي السوري» ،مشيرا ً إلى ان هذا «العدوان الجبان يأتي
في هذا التوقيت ليكشف المأزق ،نتيجة نجاح سورية في اسقاط أهداف الحرب
الكونية االستعمارية عليها».
وشدد على «حق سورية الطبيعي والمشروع في الرد على هذا العدوان،
وات��خ��اذ االج���راءات ال��رادع��ة ضد «اس��رائ��ي��ل» النتهاكها السيادة الوطنية
السورية».
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