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تفا�ؤل في الو�صول �إلى حل للنفايات

كان على ال�شخ�صيات اللبنانية والعربية االن�سحاب منها

«حزب اهلل» :يجب االتفاق على الخيار الوطني للرئي�س
«الم�ستقبل» :الملف الرئا�سي غير مطروح في الحوار

�صقر :م�شاركة الإرهابي نتنياهو
�أفقدت تظاهرة باري�س معناها

بقي موضوعا مطامر النفايات والحوار غير
البعيد من ملف االستحقاق الرئاسي في صدارة
االهتمام السياسي .وفيما ساد التفاؤل بامكان
ال��وص��ول إل��ى حل في الموضوع األول خالل
جلسة مجلس ال���وزراء استعيض عن اللقاء
الذي كان مقررا ً بين رئيس الحكومة تمام سالم
ورئيس اللجنة المركزية في ح��زب الكتائب
النائب سامي الجميل بغية إج��راء المزيد من
االتصاالت .أما على صعيد االستحقاق الرئاسي
فقد أكد حزب الله أهمية االتفاق على الخيار
نفصل اسمه على
الوطني لهذا الشخص حتى ِّ
مضمونه.

الجميل

في موضوع النفايات ،توقع رئيس حزب
الكتائب أمين الجميل ،ال��وص��ول «إل��ى الحل
المنشود الذي يخدم المصلحة الوطنية من كل
جوانبها» ،بعد أن «تم النقاش المستفيض حول
هذا الموضوع».
وج���اء ف��ي ب��ي��ان وزع���ه ح��زب الكتائب ان
الجميل «إذ يعرب عن ثقته المطلقة بأداء دولة
رئيس مجلس ال��وزراء ال��ذي يحظى باحترام
الحزب ،خصوصا ً أنه ال يدخر جهدا ً إليجاد الحل
الذي يحفظ المصلحة العليا للدولة ومصلحة
المواطن على المستويات كافة في ظل الظروف
البالغة التعقيد التي تصادف الحكومة والوطن،
يشدد على ان حزب الكتائب تعاطى في شكل
ايجابي وب��ن��اء ف��ي م��وض��وع ملف النفايات
الصلبة الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته
األخيرة» .ولفت إلى «أن المشاورات األخيرة
كانت نجحت في تذليل الكثير من العوائق ذات
الصلة .كما ان الحزب وضع سلة من المقترحات
الجديدة كانت كفيلة باالسهام في تسريع إقرار
المشروع».
وأوضح وزير االقتصاد آالن حكيم أن إلغاء
اللقاء بين الرئيس سالم والنائب الجميل «لمزيد
من االتصاالت بين المعنيين وإلشباع القضية
درسا ً وإيجاد الحلول العملية للنقطة الخالفية
في ملف النفايات» ،مشيرا ً ال��ى «أننا نعمل
بالتواصل مع جميع المعنيين وعبر اتصاالت
داخل حزب الكتائب ،للخروج بحل في أسرع
وقت ممكن».

سالم

رعد

وأكد حكيم أننا متمسكون بمرجعية الدولة
في تحديد موقع المطامر.
وعن صيغة الحل التوافقية ،قال حكيم« :قد
تكون في تدخل الدولة في ناحية ما .فمن بين
المطامر الموجودة ،تكون الكلمة النهائية في
تحديد اي منها سيعتمد ،للدولة ،فيسمح لها
بالرقابة ،كي ال تتولى ذلك الشركات فقط».

لتقريب وجهات النظر حتى من االستحقاق
الرئاسي.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
ن��واف الموسوي خ�لال مشاركته في احتفال
بمناسبة والدة النبي محمد وأسبوع الوحدة
ونشجع
اإلسالمية ،أننا «سنواصل الحوار،
ّ
الجميع على سلوك مساراته ،وفي هذا اإلطار
فإن استئنافه بين تياري «المستقبل» و«الوطني
الحر» هو موضع ترحيب من اللبنانيين جميعاً،
كما أن ح��وار التيار الوطني الحر م��ع قوى
وأح��زاب مختلفة هو موضع ترحيب م ّنا ومن
اللبنانيين جميعاً» ،مشيرا ً الى أن «وجود تفاهم
بين حركة أمل والتيار الوطني الحر هو أمر يبدو
ضروريا ً ومنطقيا ً في ضوء انطالق عملية الحوار
التي نتطلّع ألن تكون شاملة بحيث يمكن حماية
لبنان في زمن األعاصير والحرائق التي تضرب
المنطقة ،وال شك أننا في لبنان يمكن أن نشكو
من الكثير».

رعد والموسوي

على صعيد آخ��ر ،أك��د رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد خالل حفل تأبيني
أُقيم في بلدة النميرية ،ض��رورة اإلس��راع في
إجراء االنتخابات الرئاسية ،موضحا ً «أننا اآلن
في ظل انقسام حول الخيار الوطني الصحيح
لبلدنا ال���ذي ينبغي على ال��رئ��ي��س المقبل
ترجمته» ،وأض��اف« :كيف يمكن أن ننتخب
رئيسا ً ال لون له وال طعم وال رائحة ،وفي ضوء
أي خيار والتزام ال يمكن أن نوكل مصالح بلدنا
لهوى واستنسابية شخص مهما عال شأنه»،
مشددا ً على «أهمية االتفاق على الخيار الوطني
نفصل اسمه على مضمونه،
لهذا الشخص حتى ِّ
وهذا ما يجب أن نتنبّه إليه وإال َّ فإننا ندور في
حلقة مفرغة».
ولفت رع��د إل��ى أن ح��زب الله يشجع على
الحوارات الثنائية والثالثية بين مكونات الوطن

حبيش وزهرمان

وف��ي السياق ،أش��ار عضو كتلة المستقبل
النائب هادي حبيش الى ان «الهدف األساسي
من الحوار بين المستقبل وحزب الله هو تخفيف
التشنج الحاصل في الشارع اللبناني» ،وأوضح
ان «ملف الرئاسة غير مطروح على جدول اعمال

الحوار» ،ومشددا ً على «ضرورة عدم تحميل هذا
الحوار اكثر مما يحتمل».
وإذ أكد في تصريح ان «الفريقين المتحاورين
يتعاطيان مع المواضيع المطروحة في شكل
ج��دّي» ،اعتبر «ان لقاء رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح النائب ميشال عون ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،ضروري للبحث
في الملف الرئاسي وفي األسماء المطروحة في
شكل صريح» ،مستغربا ً حتى الساعة «تمسك
العماد عون بترشيحه إلى سدة الرئاسة».
وأك��د عضو كتلة المستقبل خالد زهرمان
اننا «جدّيون في الحوار وشاركنا فيه بحسن
�وص��ل ال��ى نتائج
ن� ّي��ة وان��ف��ت��اح م��ن اج��ل ال��ت� ّ
ايجابية» ،ومتمنيا ً «تعاطي الحزب بجدّية مع
المسائل التي ُتخفف االحتقان الس ّني – الشيعي
كموضوع سرايا المقاومة ،والخطة االمنية
واالستفزازات في بعض مناطق بيروت» .وأكد
ان «الحوار يسير بإيجابية حتى اآلن».

قبيسي

ودعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
هاني قبيسي إلى «دعم المؤسسة العسكرية
ب��ك��ل اإلم��ك��ان��ات ألن��ه��ا ال��م��ؤس��س��ة الضامنة
والحامية لوحدة لبنان» .وخالل احتفال تأبيني
نظمته حركة أمل وأهالي بلدة كفرملكي ،أشار
إلى «ان االسالم الذي نؤمن به هو اسالم محمد،
اسالم الرحمة والتسامح والمحبة في مواجهة
الظلم .وفي هذه األيام يحاول الكثيرون تشويه
ص��ورة االس�لام وص��ور محمد رس��ول الرحمة.
ولألسف يحاول البعض تصوير االسالم على
انه دين القتل والتفجير وشق الصدور وقطع
الرؤوس .ان االسالم هو دين الكرامة االنسانية
دين التالقي وال��ح��وار ،ولغة التكفير التي لم
تطلق رصاصة على العدو «االسرائيلي» ال
عالقة لها باالسالم».
وأكد «ان ما قام به رئيس المجلس النيابي
نبيه بري من إطالق للحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل هو نابع من الفكر والمدرسة التي تؤمن
بها حركة أمل مدرسة الحوار والوحدة الوطنية
وسنسعى في الحركة الى تعزيز الوحدة مهما
سعى العابثون الى الفتنة ،وسنحافظ على
الوحدة مهما بلغت التضحيات».

عا�صفة ثلجية مفاجئة في نهاية الأ�سبوع تخلّف �أ�ضرار ًا
ارتفاع الحرارة اليوم على ال�ساحل وتدنيها في الداخل
ارت��ف��ع��ت درج���ات ال��ح��رارة على
السواحل أمس بعد انكفاء ملحوظ
للعاصفة الثلجية التي ضربت لبنان
خمسة أي��ام متواصلة اعتبارا ً من
الثالثاء الماضي ،فيما كانت العاصفة
تجددت ليل السبت الفائت وتساقطت
الثلوج واألمطار بغزارة.

عكار

وفي هذا اإلطار ،أدى تدني درجات
ال��ح��رارة في شكل غير مسبوق في
محافظة عكار ،جبالً وسطا ً وساحالً،
ال���ى إع��اق��ة ال��ح��رك��ة ف��ي المناطق
الجبلية خصوصا ً مع تشكل طبقة
من الجليد على الطرقات ب��دءا ً من
ارت��ف��اع  500متر وم��ا ف��وق ،حيث
تدنت ال��ح��رارة ال��ى ما دون العشر
درج���ات تحت الصفر ف��ي فنيدق،
ودرجتين فوق الصفر في حلبا على
ارتفاع  1500متر عن سطح البحر.
وعملت بلديات ج��رد القيطع على
رش الملح على الطرقات لتمكين
السيارات من العبور ،كما باشرت
الجرافات الخاصة واالخرى التابعة
الى البلدية العمل على فتح طرقات
القبيات وأكروم وعكار العتيقة.
وأفاد المزارعون «ان الصقيع ألحق
أض���رارا ً بالغة ف��ي ك��ل المرزوعات
الشتوية س��واء المكشوفة او تلك
المحمية داخل البيوت البالستيكية
الزراعية ،وهذا االمر سيرتب تداعيات
كبيرة على المحاصيل الزراعية
وخسائر كبيرة على المزارعين».
أما صيادو األسماك في مرفأ العبدة
فقد غ��ام��ر بعضهم ب��ال��خ��روج الى
عرض البحر بعد توقف دام ألربعة
أي��ام ،مستفيدين من تراجع نسبي
للعاصفة حيث خفت سرعة الرياح
وسطعت الشمس ساحالً.
وف���ي ال��ض��ن��ي��ة ،تسببت موجة
الصقيع في قطع طرقات أغلب بلدات
وقرى المنطقة ،بعد تشكل طبقة من
الجليد على الطرقات ،نتيجة تدني
درجات الحرارة التي وصلت الى 7
تحت الصفر ،ما أدى الى عزل مناطق
جرد الضنية بكاملها.
وأف��ادت مراكز الدفاع المدني في
الضنية أن الطريق الرئيسية التي
ت��رب��ط المنطقة بمدينة طرابلس
مفتوحة وسالكة في شكل طبيعي

وص��وال ً حتى بلدة بخعون .أم��ا ما
ي��خ��ص ال��ب��ل��دات وال��ق��رى األخ���رى
ص��ع��ودا ً يفضل ع��دم سلوكلها في
س��اع��ات ال��ص��ب��اح إال ل��ل��س��ي��ارات
المجهزة بسالسل معدنية.
تزامناً ،توفي  4عمال من التابعية
البنغالدشية اختناقا ً جراء التدفئة
في بلدة مراح س��راج ،وهم يعملون
ف��ي بناء تابع ال��ى المهندس زي��اد
الصمد.
وف��ي زغ��رت��ا ،تشكلت طبقة من
ال��ج��ل��ي��د ع��ل��ى ال��ط��رق��ات الفرعية
والرئيسة في معظم ق��رى وبلدات
ق��ض��اء زغ���رت���ا ال��س��اح��ل��ي��ة منها
والجبلية .وفي القرى الجبلية التي
ترتفع اكثر من  500متر عن سطح
ال��ب��ح��ر ،تكونت طبقة م��ن الجليد
القاسي ،على الطريق الرئيس الذي
يربط زغرتا بإهدن ،ما أعاق حركة
السير في شكل كبير ،وأفيد عن تجمد
المياه داخل القساطل ،األمر الذي أدى
الى تفجر بعضها وتضرر قسم كبير
منها ،خصوصا ً قساطل مياه الشفة
التي تصل الى المنازل.
وع��ل��ى ال��س��اح��ل ،تش ّكلت طبقة
من الجليد بفعل الحرارة المتدنية
والبرودة القاسية ،ما أثر في شكل
واضح على المزروعات الساحلية،
فامتدت طبقة من الجليد وتح ّول
االخ��ض��رار في الساحل ال��ى صفحة
بيضاء من الجليد.
وتح ّولت الطرق كافة في منطقة
البترون ،ال سيما الجبلية منها ،الى
ط��رق خ��ط��رة وح���ذرة بفعل طبقة
الجليد التي تكونت نتيجة انخفاض
درج���ات ال��ح��رارة وم��وج��ة الصقيع
التي اجتاحت القرى والبلدات ،من
الساحل مرورا ً بالوسط وصوال ً الى
الجرد.

بعلبك

وفي بعلبك والقرى المحيطة تجدد
تساقط الثلوج ليصبح تراكم الثلوج
اكثر من  70سم داخل المدينة وإقفال
جميع الطرقات الرئيسية والفرعية
م��ج��ددا ً أم��ام ال��س��ي��ارات باستثناء
ال��رب��اع��ي��ة ال��دف��ع وب��ح��ال��ة ح��ذرة
حيث انهمرت الثلوج ف��وق طبقة
جليدية تزيد سماكتها عن العشرة
سنتيمترات على الطرقات.

جرافة لوزارة االشغال تعمل على فتح طريق ضهر البيدر

وناشد أهالي القرى المعزولة على
السلسلتين الشرقية والغربية والتي
ترتفع  1100متر عن سطح البحر،
المعنيين فتح الطرقات .
كما استمر انقطاع التيار الكهربائي
وف��ق��دان م��ي��اه الشفة اي��ض �ا ً حيث
تشكلت قناديل الجليد والتي سببت
بانقطاع المياه منذ الخمسة ايام عن
كافة المنازل مخلفة اضرارا ً كبيرة في
شبكة المياه حيث يلجأ المواطنون
الى تذويب الثلوج من خالل تسخينها
لتأمين المياه لمختلف الحاجات
كما شملت األض����رار تلف البيوت
البالستيكية الزراعية وشبكة الري
على الزراعات المحمية.
ونتيجة لتراكم الثلوج والجليد،
أقفلت معظم طرقات منطقة اقليم
ال��خ��روب ال سيما طريق شحيم -
داريا ،مزبود  -مرج علي  -عانوت،
وط��ري��ق ع��ان��وت  -ال��زع��روري��ة -
حصروت  -المطلة  -بسابا ،فيما
عملت ال��ج��راف��ات وآل��ي��ات ال��دف��اع
المدني على فتحها ،وس��ط موجة
من البرد والصقيع تلف المنطقة،
في وقت يسجل تهافت المواطنين
على محطات الوقود للتزود بمادة
المازوت للتدفئة ،في وقت تحاول
بعض السيارات العبور بصعوبة
على تلك الطرقات بسبب االنزالقات.
وع��م��ل��ت ب��ل��دي��ات اق��ل��ي��م ال��خ��روب
على رش االم�ل�اح على الطرقات
لتذويب الجليد الذي يعيق تحركات
المواطنين.
وك���ان أه��ال��ي المنطقة ن��اش��دوا
المعنيين «ال��ت��دخ��ل لفتح طرقات
االقليم بسبب الجليد ال��ذي يسيطر
على معظم الطرقات ،وال��ذي تسبب
بعزل معظم قرى المنطقة وبلداتها».
فيما دعت مكبرات الصوت في المآذن
المواطنين ال��ى ع��دم التجول على
الطرقات بسبب خطورتها.

العاصفة جنوبا ً

وضربت العاصفة غير المتوقعة،
ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة ،وتساقطت
الثلوج بغزارة ،على منطقة مرجعيون
وقراها ابتداء من ارتفاع  500متر وما
فوق ،وعلى مدينة جديدة مرجعيون
وال��ق��رى المحيطة وبلغت سماكة
الثلوج حوالى النصف متر .كما كسا

(أحمد موسى)

الثلوج في شبعا

الثلج سهل مرجعيون الذي تحول من
سجادة خضراء الى سجادة بيضاء.
ولم يمنع تراكم الثلوج المؤمنين
أم��س م��ن ال��وص��ول ال��ى الكنائس
للصالة ،فيما شهدت المنطقة حركة
الفتة لهواة الثلج الذين استغلوا
كثافة الثلوج للتشفيط بسيارات
ذات الدفع الرباعي ،وسمح الطقس
المشمس ل�لاوالد باللهو والتقاذف
بكرات الثلج.
وعن األضرار الحاصلة في منطقة
مرجعيون جراء العاصفة قال عضو
بلدية مرجعيون سمير عفيف« ،لقد
تسببت العاصفة الثلجية منذ بدايتها
بأعطال في شبكة الكهرباء لكن عمال
شركة الكهرباء قاموا بإصالحها .لكن
الهاتف الثابت ما زال معطالً ،منذ أكثر
من ثالثة أيام ،ولوال وجود الخليوي
بين ايدي الناس لكن االتصال صعبا ً
ل��ل��غ��اي��ة» ،م��ش��ي��را ً ال��ى ان األه��ال��ي
راجعوا شركة أوجيرو التي وعدت
بإصالح األعطال لكن حتى اآلن لم
يتم اصالحها».

حاصبيا والعرقوب

أم��ا مناطق عين قنيا وشويا في
ق��ض��اء حاصبيا ،فالصعود اليها
مخاطرة ن��ظ��را ً ال��ى ت��راك��م الثلوج
وتجدد العاصفة ليالً ،والسير على
الطرقات صالح لسيارة واح��دة .أما
االضرار فكثيرة خصوصا ً في أشجار
الصنوبر والزيتون.

شبعا

وفي بلدة شبعا – قضاء حاصبيا،
تساقطت الثلوج على المرتفعات
الجبلية خصوصا ً في جبل الشيخ
وق���رى ال��ع��رق��وب ح��ي��ث ت��راوح��ت
سماكة الثلوج بين متر ونصف متر
ومترين في شبعا .وأدت ال��ى قطع
ال��ط��رق��ات بين شبعا  -حاصبيا،
وشبعا  -كفرشوبا عبر س��دان��ة.
وشبعا  -الهبارية ،وشبعا  -راشيا
الوادي – عين عطا عبر جنعم ،حيث
بلغت سماكة الثلوج اكثر من مترين.
وعزل الثلج مواقع الكتيبة الهندية
المتقدمة على خط اﻻنسحاب.

جزين

وفي جزين وصلت سماكة الثلوج

الى حدود المترين في المناطق التي
ترتفع عن األلف متر.
وقطعت جميع الطرقات المؤدية
الى المدينة ما اضطر القوى األمنية
وغرفة عمليات اتحاد البلديات الى
توجيه تحذيرات للمواطنين عبر
وسائل التواصل االجتماعي بعدم
سلوك طريق ع��ام صيدا  -جزين
وبعدم الخروج من منازلهم ريثما
يصار الى إعادة فتح الطرقات.
واك��ت��س��ت ال��ن��ب��ط��ي��ة ح��ل��ة من
ال��ب��ي��اض ب��ع��دم��ا غ��ط��ت ال��ث��ل��وج
المدينة وساحاتها وتاللها وجبالها
واالودي���ة المحيطة بها والطرقات
الرئيسية والفرعية .وبعد طلوع
الشمس ،تشكل الجليد على الطرقات
الرئيسية ما تسبب بتأخر وصول
الموظفين ال��ى اعمالهم ،وتكونت
ط��ب��ق��ات م��ن الجليد ع��ل��ى ط��رق��ات
حبوش  -كفررمان  -النبطية ،وعلى
ط��ري��ق ش��وك��ي��ن النبطية وط��ري��ق
كفرتبنيت  -حمى ارنون ،ما تسبب
بحوادث سير على تلك الطريق.
وحذر الدفاع المدني في النبطية
السائقين أول من أمس «من التحرك
على طريق حبوش  -عربصاليم -
جرجوع قبل الحادية عشرة من قبل
الظهر بسبب تكون الجليد ،ما قد
يؤدي الى انزالقات وحوادث سير»،
مشيرا ً ال��ى «ان��ه يعمل على انقاذ
السيارات العالقة بسبب الجليد
على طرقات النبطية».
وقطعت طرقات اقليم التفاح كافة
من عربصاليم ص��ع��ودا ً ال��ى جباع
وجرجوع وعين بوسوار واللويزة
وم��ل��ي��خ وع��رم��ت��ى ب��س��ب��ب ت��راك��م
الثلوج ،وعملت آل��ي��ات وج��راف��ات
ال��دف��اع المدني ف��ي النبطية على
فتحها امام حركة السير.

الطقس اليوم

إل����ى ذل����ك ،ت��وق��ع��ت مصلحة
األرص��اد الجوية في إدارة الطيران
ال��م��دن��ي ان ي��ك��ون ال��ط��ق��س ال��ي��وم
االثنين غائما ً جزئيا ً بسحب مرتفعة
م��ع ارت���ف���اع إض��اف��ي ف��ي درج���ات
الحرارة .فيما تبقى درجات الحرارة
متدنية في الداخل وعلى المرتفعات
مع التحذير من تك ّون الجليد على
الطرقات في فترتي الليل والصباح.

(رانيا ّ
العشي)

دان عميد الخارجية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي حسان صقر الهجوم اإلرهابي الذي استهدف
صحيفة أسبوعية في العاصمة الفرنسية باريس ،وأوقع
 12ضحية من الشرطة والعاملين في الصحيفة ،معتبرا ً
أنّ هناك مسؤولية على الدول الغربية واإلقليمية والعربية
التي اعتمدت سياسات دعم قوى التطرف.
وقال صقر في تصريح له أمس :ندين الهجوم اإلرهابي
ونرى فيه ترجمة لغريزة القتل واإلج��رام التي تمارسها
القوى اإلرهابية المتطرفة ض ّد اإلنسان والمجتمعات.
ونرى أنّ اإلرهاب الذي ضرب في باريس ،هو ذاته الذي
يضرب في بالدنا ،خصوصا ً في سورية والعراق ولبنان
وفلسطين المحتلة ،وفي العديد من دول العالم .وقد حذرنا
من أنّ هذا اإلره��اب خطر يتهدّد ك ّل المجتمعات ،إالّ أنّ
المسؤولين الفرنسيين والغربيين ،ص ّموا آذانهم ،وآثروا
االستمرار في رعاية اإلره��اب ودعمه ،بالمال واإلع�لام
واالحتضان ،مباشرة وبالواسطة ،أداة هجمة ض ّد إنساننا
ودولنا.
وقال صقر :لقد استخدم الغرب وحلفاؤه ،قوى التطرف
أداة للتفتيت ،وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
بوسائل غير مشروعة تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية
واألخالقية التي ينادون بها ،وهذه سياسة اع ُتمدت تجاه
بالدنا وقضايانا تحت عناوين الحرية والديمقراطية

وحقوق اإلن��س��ان ،لذلك ف��إنّ ه��ذه السياسات الداعمة
للتطرف مسؤولة عن إراقة الدماء وعن انتشار اإلرهاب في
العالم.
وتابع :إنّ التظاهرة الشعبية الحاشدة التي شهدتها
العاصمة الفرنسية تنديدا ً ب��اإلره��اب ،هي تعبير عن
غضب الفرنسيين في مواجهة اإلره���اب ،وك��ان حر ّيا ً
بالقيادة الفرنسية أن ترفض مشاركة رئيس حكومة
العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في هذه التظاهرة،
ألنه رأس اإلره��اب الذي استباح ويستبيح دماء أبناء
شعبنا في فلسطين المحتلة ولبنان .إنّ مشاركة نتنياهو
في تظاهرة باريس هي إلفقادها معناها ،وكم كان حر ّيا ً
ببعض الشخصيات اللبنانية والعربية االنسحاب من
التظاهرة احتجاجا ً على مشاركة اإلرهابي األول نتنياهو
فيها.
وختم صقر :بعد أن أطلق الشعب الفرنسي صرخة
تتحسس بعض الدول
قوية ض ّد اإلرهاب ،نرى ضرورة أن
ّ
أخطار اإلرهاب ،وأن تتوقف عن رعايته ودعمه .كما ندعو
شعوب العالم قاطبة إلى التحرك تنديدا ً بالسياسات
الداعمة للتطرف ،وللضغط من أجل تب ّني سياسات جادة
وفاعلة في مكافحة اإلرهاب والقائمين به ،وذلك من خالل
دعم الدولة السورية التي تشكل رأس حربة في الحرب
على اإلرهاب.

ندعو �شعوب العالم قاطبة �إلى التحرك وال�ضغط من
�أجل تب ّني �سيا�سات جادة وفاعلة في مكافحة الإرهاب
والقائمين به ودعم الدولة ال�سورية كونها ر�أ�س حربة
في الحرب على الإرهاب
بحث وفتحعلي في التطورات

قبالن� :إنقاذ العالم الإ�سالمي ينطلق من �إيران
أكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن ان عملية انقاذ العالم اإلسالمي
تنطلق من إيران مشددا ً على ضرورة
ال��ت��ن��ب��ه وال���ح���ذر م��ن المخططات
الشيطانية لضربها.
ك�لام قبالن ج��اء خ�لال استقباله
السفير االي��ران��ي محمد فتحعلي
الذي قدم التهنئة بحلول عيد المولد
النبوي ،وكانت مناسبة للتباحث
ف��ي ت��ط��ورات االوض����اع ف��ي لبنان
والمنطقة.
ورأى ق��ب�لان ان «ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية مظلة لكل العالم
اإلسالمي ال��ذي يحتاج إل��ى العلوم
وال��ق��درات وال��خ��ب��رات التي تملكها
إيران ،ال سيما أن عملية إنقاذ العالم

اإلسالمي تنطلق من إيران لما لها من
إمكانات وقدرات وسلطة على توحيد
المسلمين المطالبين بالتعاون مع
إيران».
وشدد على «ضرورة التنبه والحذر
من المخططات الشيطانية لضرب
إي���ران التي ستبقى صلبة وقوية
بوحدة شعبها وقياداتها وعلمائها
لتظل ضمانة لحفظ االمة االسالمية
وخشبة خ�لاص للعالم االسالمي،
لذلك فإن علينا ان نحفظ ايران من كل
المؤامرات التي يحيكها اعداء االمة».
وطالب قبالن الحكومة اإليرانية
بتكثيف اتصاالتها إلط�لاق س��راح
األم���ي���ن ال���ع���ام لجمعية ال��وف��اق
ف��ي البحرين الشيخ علي سلمان
والمعتقلين السياسيين ،والضغط

على الحكومة البحرينية لوقف
عمليات االضطهاد بحق المعارضة
البحرينية.
وبعد اللقاء قال السفير اإليراني:
«تشرفنا بالزيارة وقدمنا له التهنئة
والتبريك لمناسبة ذك���رى المولد
وأسبوع الوحدة االسالمية وتحدثنا
حول الكثير من التطورات الجارية
على الساحة المحلية واالقليمية،
وكانت الرؤى مشتركة على ضرورة
تأكيد الوحدة والتالحم بين المذاهب
االسالمية كافة ،ألننا نعتقد أن اي
تفرقة بين المسلمين تلحق بالغ
الضرر باألمة جمعاء وال تخدم في
نهاية المطاف إال مصلحة الكيان
الصهيوني ومؤامراته في حق هذه
األمة».

الخطيب :الإجراءات بحق ال�سوريين
ال تخفف النزوح وال تعالج الإرهاب
استغرب األمين العام لجبهة البناء اللبناني الدكتور
المهندس زهير الخطيب «الخطوة اآلحادية المتسرعة
من جانب الحكومة اللبنانية بتطبيق إجراءات حدودية
بمتطلبات مستندية تعجيزية ،وناهيك عن أنها تنتهك
االتفاقات الثنائية بين البلدين فهي بحد ذاتها ستحتاج
لساعات عمل من العناصر الحدودية لألمن العام لتقييم
كل ملف على ح��دة بما يسمح باالستنسابية ويفتح
أب��واب الرشوة والفساد التي ضبط بعضها حتى قبل
اختراع هذه اإلجراءات».
وأض��اف الخطيب في تصريح« :وبينما ستحد مثل
هذه اإلجراءات في الشكل من دخول السوريين الرسميين
ورج��ال األعمال والمستخدمين إلى مطار بيروت تحت
عنوان وقف ن��زوح المزيد من السوريين لكنها ضمنا ً
وعمليا ً ستؤدي عن قصد أو غير قصد إلى عرقلة نشاط
هذه الفئات من السوريين الذين يحتاجهم صمود سورية
في مواجهة المؤامرة الصهيو ـ غربية كما يسهل جمع
معلومات استخباراتية ال يحتاجها لبنان بقدر ما ترغب
بها أجهزة االستخبارات المعادية للدولة السورية».
وذ ّكر الخطيب« :أن المليون ونصف المليون نازح في
لبنان دخلوا قبل عامين على األقل وفي شكل عشوائي
بنتيجة سياسات حكومية لبنانية للنأي بالنفس
والحدود المفتوحة ،جاءت تجاوبا ً مع إمالءات خارجية
ّ
وغطاها داخليا ً ومنذ البداية «آذاريو» الحكومة
ش ّرعها
الحالية تحت عناوين إنسانية زائفة ونفاق التعاطف مع
ما سمي بالثورة في سورية واآلن يستبيحون بمثل هذه

القرارات القوانين ويستدرجون العداوات للبنان شعبا ً
ودولة بعد استفحال خطر المجموعات التكفيرية على
اللبنانيين كافة وللتغطية على مزايداتهم السياسية
التي سمحت باحتضان التطرف واإلره��اب ومن دون
أدنى اعتبار أو احترام لالتفاقات الثنائية بين البلدين».
وشبّه الخطيب «مثل ه��ذه اإلج���راءات التي تفرض
اليوم اعتباطيا ً من دون التنسيق مع الجانب السوري
ف��ي مرحلة ي��ك��اد ي��ك��ون فيها لبنان المعبر الوحيد
باإلجراءات التي فرضتها اإلدارة األميركية سابقا ً على
المعبر األردني للضغط على االقتصاد العراقي وجمع
المعلومات االستخبارية على العراقيين وزوارهم أثناء
حصارها للعراق وتمهيدا ً لغزوه في ما بعد».
وتساءل الخطيب «إذا ما كانت مثل هذه اإلج��راءات
التي يحكى بأنها تستهدف كذلك ضبط حركة اإلرهاب
ستشمل الحد من دخول العناصر اإلرهابية وأموالها
م��ن الخليج وت��رك��ي��ا عبر م��ط��ار ب��ي��روت وال��ت��ي دفع
ثمنها اللبنانيون من جرائمها المرتكبة في الضاحية
والبقاع ومحاوالتها ارتكاب المزيد من فنادق الحمراء
والروشة؟».
وض��م الخطيب ص��وت��ه للمنادين م��ن مسؤولين
وفعاليات لبنانية «بضرورة تعليق تنفيذ هذه اإلجراءات
المعلنة فورا ً واالتفاق بدال ً من ذلك مع الدولة السورية
على إجراءات تسعى لعودة النازحين إلى بلدهم بكرامة
والتعاون في كشف العناصر اإلرهابية بين التجمعات
الحالية داخل لبنان».

الم�صري :الم�ساعي في ملف الع�سكريين
لم تج ّمد و�أعمل لت�صبح الق�ضية �شاملة
أك��د الشيخ وس���ام ال��م��ص��ري أن
«ال��م��س��اع��ي ف��ي ملف العسكريين
المخطوفين لم تج ّمد إطالقاً ،وأعمل
حاليا ً لتصبح هذه القضية وطنية
ش��ام��ل��ة» .وق���ال ف��ي ح��دي��ث اذاع��ي
«النقاط التي تم تسجيلها في ملف
العسكريين مهمة حيث حصلنا على
تعهد من «جبهة النصرة» و«الدولة
اإلسالمية» بعدم قتل العسكريين»،
مشيرا ً الى ان األب أنطوان ضو لم
يُمنع من زي��ارة الجرود إنما أجلت
الزيارة حفاظا ً على سالمته ،وهو كان
سيزور الجرود بلباسه الكهنوتي.
أم���ا ض���و ف��ل��ف��ت ال���ى ان «م��ل��ف
العسكريين المخطوفين تهتم به
الدولة ،وأن��ا لست وسيطا ً في هذه
القضية وال عالقة لي بالمفاوضات»،
متمنيا ً زي���ارة ال��ج��رود ف��ي القريب
العاجل ،وموضحا ً في حديث اذاعي
ان «ال���ه���دف م��ن ل��ق��اء الخاطفين
االض�����اءة ع��ل��ى اه��م��ي��ة التعايش
المسيحي – اإلسالمي».

وفيما العسكري ابراهيم مغيط
مخطوف مع رفاقه المحتجزين لدى
«داع���ش» و«جبهة ال��ن��ص��رة» ،في
اح��دى المغاور في ج��رود عرسال،
وضعت زوجته ري��م أول من أمس

مولودتها في المستشفى االسالمي
في طرابلس ،وسمتها ماريا.
إال ان فرحة العائلة كانت ناقصة
وأتت ممزوجة بغصة استمرار خطف
ابراهيم منذ آب .2014

«المرابطون» تعايد
رئي�س الكني�سة القبطية
زار وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون ض ّم
فؤاد حسن ،محمد قليالت ،محمد الدهان ،وربى بعلبكي ،رئيس الكنيسة القبطية
في لبنان األب رويس األورشليمي مقدّمين له التهنئة بعيدي الميالد ورأس السنة.
وأش��ار ت الحركة بعد اللقاء إلى «أن أهلنا من الطائفة القبطية الكريمة هم
جزء أساسي وفاعل على مستوى الوطن اللبناني وأمتنا العربية ،وهم إرثنا
الوطني والعروبي الذين كانوا وسيبقون دائما ً من المدافعين عن مصر ولبنان،
وعن كل المنطقة العربية في وجه الغزاة األجانب الذين كانوا يأتون إلى أرضنا
الستعمارنا».
وأكدت الحركة «أن أهلنا األقباط جزء من هذه التركيبة اللبنانية التي تتعرض
إلى أخطار كبيرة ج ّراء وجود الجماعات اإلرهابية التكفيرية».

