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العثور على �سيارة مفخخة في عر�سال

الجي�ش يحبط �سل�سلة عمليات �إنتحارية
لجماعة الفا َّريْن من�صور والمولوي
واصلت القوى األمنية تعقب اإلرهابيين وتوقيفهم قبل
تنفيذهم عمليات أمنية ضد الجيش والمدنيين.
ومساء انقلبت سيارة على طريق ترابية في منطقة
عين الشعب في عرسال ،فقطع الجيش الطريق بعدما
اشتبة بأنها مفخخة ،وبعد الكشف عليها تبين أنها
مفخخة ب  120كلغ من المواد الشديدة االنفجار وجرى
تفكيكها.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أمس
أن مديرية المخابرات أحبطت مخططا ً لتنفيذ سلسلة
عمليات انتحارية أعقبت تفجيري جبل محسن ،فأوقفت
كالً من بسام حسام النابوش وإيلي طوني الوراق (الملقب
أبو علي) والسوري مهند علي محمد عبد القادر ،الذين
كانوا يتحضرون للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز
الجيش وأماكن سكنية ،ويتجولون ببطاقات سورية
وفلسطينية م��زورة .وأش��ار البيان إل��ى أن التحقيقات
أظهرت إنتماء الموقوفين لمجموعة المطلوبين الفارين
أسامة منصور وشادي المولوي ،ومبايعتهم لتنظيمات
إرهابية ،ومشاركتهم في القتال في سورية وفي االعتداءات
على الجيش واالشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب
التبانة.
وتستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص فيما تجري مالحقة عناصر المجموعة اآلخرين.
وأوقفت مفرزة االستقصاء في الشمال أربعة أشخاص
في جرائم مختلفة شملت القتل ومحاوالت القتل واالنتماء
الى عصابة ارهابية وتحقير رجال األمن والتسبب بإيذاء
ومخالفات مالية.
وال��م��وق��وف��ون ه��م ع.ع .ل��ب��ن��ان��ي ،وع.ي .س���وري،
وع.ح.لبناني ،ور.ع .لبناني وهم مطلوبون ببالغات تح ٍر.
من جهة أخرى أوقف مكتب أمن عام شمسطار  -غرب
بعلبك السوري أسامة حورية بجرم االنتماء الى مجموعة
ارهابية.
واعترف بمشاركته في معارك عرسال ضد الجيش
اللبناني واقتيد من أجل التوسع في التحقيق معه ،بناء
إلشارة القضاء المختص.
في مجال أمني آخر ،وقع إشكال بين شبان من آل سيف
وآخرين من آل الغمراوي في جبل البداوي ،تطور الى إلقاء

قنبلة على منزل رئيس مكتب بريد المنية مصطفى سيف
في وادي النحلة ،من قبل شبان تابعين لراشد غمراوي ،ثم
جرى تبادل الطالق النار في منطقة جبل البداوي ووادي
نحلة ولم يفد عن وقوع إصابات .وعلى األثر تدخلت القوى
األمنية وعملت على فض اإلشكال وبوشرت التحقيقات.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أنه
ليل أول من أمس ،دهمت دورية من الجيش أماكن عدد من
المطلوبين في محلة األوزاعي ،حيث أوقفت المدعو نادر
علي المولى المطلوب إلقدامه في أوقات سابقة على إطالق
نار من سالح حربي باتجاه مواطنين واصابتهم بجروح،
وقد ضبطت داخل منزله بندقية حربية ومسدسا ً وقنبلتين
يدويتين ،إضافة الى كمية من الذخائر الخفيفة واألعتدة
العسكرية ،كما دهمت الدورية منزل المطلوب حاتم فارس
المقداد في المحلة نفسها من دون العثور عليه ،وضبطت
في داخل المنزل بندقية حربية .وتم تسليم الموقوف مع
المضبوطات الى المرجع المختص إلجراء الالزم.
وتمكن عناصر مكتب حلبا في المديرية االقليمية ألمن
الدولة ،من توقيف المدعو م.طحش في بلدة القرقف ،الذي
اعترف بإقدامه على قتل السوري جمال غنوم بإطالق النار
عليه من بندقية الصيد التي ضبطت معه .وقد أحيل مع
المضبوطات الى القضاء المختص للتوسع في التحقيقات،
وتبيان الخلفيات الحقيقية لدوافع هذه الجريمة

«أنصار الوطن» تث ّمن دور الجيش

إلى ذلك ،ثمن رئيس جمعية «انصار الوطن» ميشال
الحاج ،في بيان «الدور الريادي والنوعي الذي تقوم به
قيادة الجيش لدرء األخطار عن الوطن وضرب اإلرهاب في
أوكاره ،وال هم لها إال وحدة لبنان وسلمه االهلي».
وق���ال« :إن اح��ب��اط مديرية المخابرات ف��ي الجيش
اللبناني المخطط التفجيري هو عمل جبار ونوعي ،في دك
إسفين في نعش اإلرهاب ووأد الفتنة».
وختم موجها ً التحية الى قائد الجيش العماد جان
قهوجي ومدير المخابرات العميد ادم��ون فاضل ،مهنئا ً
بالعمل ال��ذي عزز العبارة التي رفعتها قيادة الجيش:
«إن الجيش في القلب وعلى الحدود لحفظ الوطن وضرب
اإلرهاب».

الراعي يلتقي المرابطون وب�صبو�ص

الم�شنوق :البطريرك يدعم الحوار
بين كل الأطراف
أ ّكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أنّ البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة بطرس الراعي
يدعم الحوار بين كل األطراف ،وقال
بعد لقائه الراعي في بكركي« :من
الواضح أنّ هناك اتفاقا ً كامالً على
اك��ت��م��ال ال��ن��ص��اب الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهوريّة ،والراعي في هذا الخيار
ونحن نعمل له».
وأعلن المشنوق «ا ّنه أطلع الراعي
على األج��واء األمنيّة» ،مشددا ً على
«أن الوضع األمني مضبوط ،وعلينا
السعي جميعا ً م��ن أج��ل تحسينه
أك��ث��ر وذل����ك ع��ب��ر ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهوريّة م��ا ي��ؤدي إل��ى تحقيق
األمن السياسي».
وع��رض البطريرك الماروني مع
المدير العام لقوى االم��ن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص يرافقه قائد

القوى السيارة العميد عبدو نجيم،
رئيس هيئة األركان بالوكالة العميد
جوزف الحلو ،رئيس وحدة الخدمات
االجتماعية العميد غ��اب��ي خ��وري
االوضاع االمنية في البالد.
ثم استقبل وفدا ً من الهيئة القيادية
في حركة الناصرين المستقلين -
المرابطون برئاسة العميد مصطفى
حمدان ال��ذي أك��د «أن ال��واق��ع الذي
نعيشه من دون رئيس للجمهورية
ينعكس على كل إدارة البالد .لذلك
ن��دع��و ال��ج��م��ي��ع إل���ى أن ي��ح��اوروا
بعضهم حوارا ً وطنيا ً وانتخاب رئيس
للجمهورية وجمع عناصر القوة في
حرب اللبنانيين ضد االره��اب ،كلما
تجاوزنا وتجمعنا من أجل مكافحة
االره��اب نكون بذلك نحمي الوطن
في ظل تعرضنا لخطر وجودي على
وطننا».

الراعي مستقبالً المشنوق

وشدد على «أن أولى البنود لحشد
عناصر القوة دعم الجيش والقوى
األمنية ،إذ إن محاربة االره���اب او
مكافحته ال تنتظر ق��رارات سياسية
وال ق��رارات مجلس ال��وزراء .وعندما
اتخذ وزي��ر الداخلية ق��راره بتنفيذ
وجود الدولة في بؤرة كانت تستخدم
إلدارة االرهاب في لبنان رأينا النتائج
المهمة على الصعيد الوطني في
توحيد كل اللبنانيين ول � ّم الشمل،
ورأي��ن��ا ف��ي جبل محسن أن العمل
االرهابي عوض أن يكون سببا ً للفتنة
كان سببا ً للوحدة ،واللبناني جاهز
لل ّم الشمل ومكافحة االرهاب».
واس��ت��ق��ب��ل ال���راع���ي ع��م��ي��د كلية
الحقوق في الجامعة اللبنانية كميل
حبيب على رأس وف��د من الدكاترة
واالساتذة في الجامعة ،في حضور
المطران سمير مظلوم ،ثم التقى وفدا ً
من الجامعة اللبنانية  -األلمانية
برئاسة الدكتور فوزي عضيمي ،ثم
ال��وزي��ر السابق مخايل ضاهر في
زيارة للتهنئة باالعياد.
وتلقى البطريرك ال��راع��ي دع��وة
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ح��ف��ل «ال��ج��ب��ه��ة
الديموقراطية لتحرير فلسطين»
لمناسبة ال��ذك��رى السنوية ال��ـ 46
لتأسيسها حملها ال��ي��ه وف���د من
«الجبهة» ض��م :علي فيصل ،ارك��ان
بدر ،وخميس قطب .وتمنى الفيصل
«أن تنجح جهود الحوار بين القوى
السياسية اللبنانية بما يعزز مسيرة
السلم واالستقرار ويعود لبنان معافى
ومدافعا ً قويا ً عن القضايا العربية
وخصوصا ً قضية الشعب الفلسطيني
باعتبارها قضية العرب االولى».

تنديد ب�إعادة ن�شر «ت�شارلي ايبدو» الر�سوم الم�سيئة للإ�سالم

القمة الروحية :لقرار من الأمم المتحدة
يحفظ حرمة الأديان والعقائد
ن��ددت فاعليات دينية بمواصلة صحيفة «تشارلي
ايبدو» الفرنسية حملة االفتراء على االس�لام من خالل
إع��ادة نشرها الرسوم المسيئة للنبي محمد وطالبت
بإصدار ق��رار دول��ي عن األم��م المتحدة يحفظ لألديان
والعقائد حرمتها.
وأعربت القمة الروحية االسالمية التي ضمت مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دري��ان ونائب رئيس
المجلس االسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن
ورئيس المجلس االسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي
عن ألمها وحزنها كثيرا ً «أن تتمادى الصحيفة الفرنسية
«ت��ش��ارل��ي اي��ب��دو» ف��ي اإلس���اءة المتعمدة ل�لاس�لام».
وإذ جددت شجبها وإدانتها «لالعتداء االجرامي الذي
تعرضت له الصحيفة» ،شجبت ودان��ت في المقابل
«مواصلة حملتها في اإلفتراء على االسالم وعلى رسول
الله النبي محمد ،وال��ت��ي تخلو م��ن الحد األدن���ى من
المسؤولية المهنية واألخالقية».
وأضافت القمة في بيان« :وألننا نؤمن بأن الخطأ
ال يصحح بخطأ مثله أو أسوأ منه ،وألن تراكم األخطاء
يعرقل طرق المعالجة بالتي هي أحسن ،فإننا نتمنى
على الدولة الفرنسية الرسمية التي نقدر عاليا ً تصرفاتها
الحكيمة في التعامل مع هذه األزمة  -الفاجعة ،أن تأخذ
زمام المبادرة بالعمل على استصدار قرار دولي عن األمم
المتحدة يحفظ لألديان والعقائد حرمتها ،ويمنع اإلساءة
اليها والى رموزها المقدسة .ويشجعنا على ذلك موقفها

الحكيم بفك االرتباط بين الدين واالرهاب».
واعتبرت «ان اح��ت��رام حرية ال��رأي والتعبير التي
نتمسك بها جميعاً ،والتي هي قيمة انسانية نبيلة،
ال تعني ،ويجب أن ال تعني ،حرية التشهير باألديان
واإلساءة الى مشاعر المؤمنين».
وأعلن «تجمع العلماء المسلمين» رفضه ما حصل مع
مجلة «شارلي ايبدو» ،مؤكدا ً أن «الخطأ ال يعالج بخطأ
أكبر منه» ،واعتبر أن «تمادي هذه المجلة في انتهاكاتها
سيبرر أعماال ً أخ��رى قد تقوم بها جماعات إرهابية أو
حتى استخبارات صهيونية إليقاع الفتنة بين فرنسا
والمسلمين داخلها وخارجها».
وس��أل التجمع «العالم الغربي خصوصا ً فرنسا،
كيف تعاقبون من يشكك وال يتهم أو يهين قضية كقضية
الهولوكست التي نعلم أنها مجرد دعاية صهيونية
مضخمة ،فيما اإلساءة إلى األنبياء قضية حرية تعبير؟
وكيف يمكن أن تكون للحرية التي تدعون مقاييس
مختلفة؟ إن ه��ذا يؤكد عمق التأثير الصهيوني على
الحكومات في أكثر الدول الغربية».
وفيما رأت «الجماعة االسالمية» في اعادة نشر الرسوم
«إص��رارا ً على إشعال الفتن في المجتمعات ،ومحاولة
جديدة لشيطنة أي ردة فعل يمكن أن تحصل» ،مطالبة
العالم ومنظماته العاملة بوضع حد لمثل هذه األفعال
المسيئة ،طالبت «جبهة العمل اإلسالمي» بـ«ضرورة
إق��رار ميثاق ش��رف عالمي يمنع التعرض للرساالت
السماوية ومقامات األنبياء والمرسلين».

«المطارنة الكاثوليك»:
قاعدة الحوار �شاملة وال تجزئة فيه
أثنى مطارنة الروم الكاثوليك على الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني
والقوى األمنية .وعبروا عن ارتياحهم لما حصل في سجن رومية وما آلت
إليه األمور داخل السجن .وذكروا بضرورة إحقاق العدالة بحق المسجونين
اإلسالميين وسواهم في سجن روميه وسائر السجون اللبنانية.
وأبدى مطارنة الكاثوليك عقب اجتماعهم الشهريّ في المق ّر البطريركي في
الربوة ارتياحهم الكبير للحوار الذي يجري بين الفرقاء اللبنانيين ال سيّما بين
تيارالمستقبل وحزب الله أو بين القادة الموارنة .ودعوا إلى اتساع رقعة الحوار
لتشمل جميع الفرقاء اللبنانيين ألن قاعدة الحوار شاملة وال تجزئة فيه األمر
الذي قد يؤدي إلى اتفاقات جانبية على حساب وحدة الجميع.
ودان اآلب��اء التفجير الذي حصل في جبل محسن وذهب ضحيته تسعة
شهداء .ووجهوا أصدق مشاعر العزاء لذوي الشهداء وتمنوا الشفاء للجرحى.
كما دعوا الفرقاء إلى التحلي بروح اإليمان الحقيقي وعدم تشويه األديان وعدم
ممارسة العنف باسم الدين.
ّ
بملف العسكريّين المأسورين لدى
وذ ّكر اآلباء في خض ّم ك ّل هذه األزمات
تنظيم «داع��ش» و«جبهة النصرة» في ج��رود عرسال ،وناشدوا الحكوم َة
والسير في هديها ،من أجل
العمل على إنضاج رؤية متكاملة بهذا الخصوص،
َّ
تحريرهم ،لتالفي خسارات جديدة ال يحتملها أهلهم ،وال حتى لبنان الذي يكفيه
ضحايا أبرياء .وجدّدوا دعمهم الكامل للجيش وسائر األجهزة األمنيّة.

ِه ْل التقى ميقاتي ورئي�س منتدى الحوار

مخزومي :النتخاب رئي�س للجمهورية
�أهمية ق�صوى ال�ستقرار البلد
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ْل أمس في
مكتبه ،وجرى البحث خالل اللقاء في األوضاع في لبنان والمنطقة والعالقات
الثنائية بين البلدين.
كما التقى هِ ْل رئيس «منتدى الحوار الوطني» فؤاد مخزومي في دارته «بيت
البحر» ،وتناول معه األوضاع في لبنان والمنطقة.
ودعا مخزومي إلى «دعم لبنان بكل الوسائل ،مع األخذ في االعتبار أن أزمة
النازحين السوريين فاقمت من األزم��ة اإلقتصادية وتداعياتها االجتماعية
واألمنية» ،ولفت إلى «النجاحات التي حققتها القوى األمنية والجيش في أكثر
من منطقة وعلى أكثر من صعيد في المعركة ضد اإلرهاب».
وقال «شددنا أيضا ً خالل اللقاء على ضرورة دعم التوافق اللبناني النتخاب
رئيس للجمهورية لما لذلك من أهمية قصوى الستقرار البلد».
وجدد مخزومي استنكاره بشدة لألحداث المؤلمة والمرفوضة التي شهدتها
فرنسا ،ودعا إلى «عدم تحميل المسلمين أي مسؤولية» ،الفتا ً إلى أن «على
الغرب عموما ً مسؤولية احتواء الشباب المسلم المولود هناك ،إذ يبدو واضحا ً
أنه يفتقد إلى الشعور بالمساواة بالمواطنية من جهة ،واحترام مقدساته من
جهة أخرى» ،مشيرا ً إلى «أن التطرف والمتطرفين صيادو فرص ،ويجب إغالق
المنافذ عليهم بمواجهة دولية مشتركة».

�إبراهيم جال على �أمن عام بيروت
جال المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم على دائ��رة أمن عام
بيروت في منطقة السوديكو ،واطلع على حسن سير العمل في بدء اعتماد نظام
اإلقامة البيومترية الجديدة والتي أصبحت ممكننة بالكامل ،وال سيما لجهة
أخذ بصمات األصابع والصور الرقمية للرعايا العرب واإلجانب الراغبين في
االستحصال على اإلقامة في لبنان.

ابراهيم يطلع على العمل في أمن عام بيروت

الكعكي نقيب ًا لل�صحافة و�سوالج نائبه
عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية ،المنتخب اإلثنين الماضي ،جلسة
في مقر النقابة ،حضرها جميع األعضاء وشارك فيها النقيب السابق محمد
البعلبكي الذي رحب بالمجلس المنتخب وتمنى له النجاح في مهمته.
وبحث المجلس في البند الوحيد المدرج على جدول األعمال وهو انتخاب
هيئة المكتب واللجان النقابية ،وأنجز المهمة بانتخاب صاحب ورئيس
تحرير صحيفة «الشرق» عوني الكعكي نقيبا ً للصحافة ،والزميل في صحيفة
«الجمهورية» جورج سوالج نائبا ً للنقيب ،وعبد الكريم الخليل أمينا ً للسر
وجورج بشير أمينا ً للصندوق.
ثم سمى المجلس ممثليه في الهيئات النقابية وشكل اللجان النقابية
المنصوص عنها في قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة .وسيعقد
المجلس أول جلسة عمل كاملة له في أول يوم اثنين من شباط المقبل.
وسيتقبل الكعكي وأعضاء المجلس التهاني يومي االثنين والثالثاء
المقبلين.
وأجرى إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود سلسلة اتصاالت هاتفية،
شملت رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تحرير صحيفة «السفير»
طالل سلمان والمدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل السيد ورئيس
تحرير صحيفة «اللواء» صالح سالم ،وأبدى خالل هذه االتصاالت استغرابه
واستنكاره «الختيار نقيب للصحافة اللبنانية ال يتمتع بالحد األدن��ى
من السلوك القويم ،في حين أن المرشح المنافس الذي ينتمي إلى نفس
الخط السياسي يتمتع بكافة األخالقية والمناقبية التي تؤهله لمثل هذا
المنصب».
وأكد انه «من المعيب أن يتم هذا االختيار باسم أهل الس ّنة أو باسم التيار
السياسي الذي يمثل األكثرية الس ّنية مما سيشكل وصمة عار بتاريخ العمل
السياسي (المتهم) بأنه عمل إسالمي س ّني سياسي» ،متمنيا ً على الرئيس
سعد الحريري «رغم فوات األوان أن يعيد الحسابات وأن يراجع موقفه الذي
لن يغفره التاريخ له».

«القيادة العامة» تنفي ت�سلُّم
حزب اهلل مراكزها في قو�سايا
نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ما أوردته بعض
الصحف العربية عن تسلّم حزب الله لمراكزها في قوسايا البقاعية.
وفي بيان أصدره مكتبها الصحافي أكدت الجبهة ما يلي:
 1ـ إنّ هذه األخبار عارية عن الصحة تماما ً في الشكل والمضمون.
ونضع نشرها في سياق اإلساءة للجبهة وتاريخها المقاوم.
 2ـ من الواضح أنّ القوى المتربّصة لم ي ُرق لها أنّ الجبهة بما تمتلكه
من رؤى سياسية ،أنها جزء من برنامج المقاومة.
 3ـ إنّ مواقعنا التي شكلت على ال��دوام عنوانا ً لهذه المقاومة في
التصدي للعدو الصهيوني .تتصدّى اليوم لمحاوالت المجموعات
المسلحة االعتداء على لبنان وإسقاط مقاومته وجيشه الوطني من قبل
المجموعات المسلحة المتواجدة في بعض مناطق السلسلة الشرقية من
لبنان.
 4ـ إنّ الجبهة التي وقفت وال تزال في مواجهة محاوالت إسقاط الدولة
السورية خدمة للمشروع األميركي  -الصهيوني ،ستبقى مواقعها تقف
سدا ً منيعا ً في وجه من يتربّص بلبنان الش ّر والنيل من أمنه واستقراره.

«القومي» ينعى المنا�ضل حنا غفرائيل حداد
والت�شييع اليوم في كفرون بدرة ـ �صافيتا
نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود المناضل القومي المحامي حنا غفرائيل حداد.
والراحل من مواليد كفرون بدرة ـ صافيتا عام ،1936
وانتمى إل��ى ال��ح��زب ع��ام  .1953وق��د حفلت مسيرته
بالعطاء والتضحيات ،حيث اعتقل أكثر من م��رة ،وفقد
وظيفته في التعليم بسبب انتمائه إلى الحزب.
عمل الراحل في حقل المحاماة فكان محاميا ً بارعا ً
ّ
الكف ،وبقي ثابتا ً على عقيدته ومبادئه ،فاستحق
ونظيف
«وس��ام الثبات» الذي يُمنح بمرسوم من رئيس الحزب
للذين مضى على انتمائهم إل��ى صفوف النهضة أكثر
فأسس عائلة قومية
من خمسين عاماً ،كما ب ّر بقسمه ّ
اجتماعية.
يُشيّع الراحل في مأتم حزبي وشعبي اليوم الجمعة في
بلدته كفرون بدرة عند الساعة الثانية والنصف من بعد
الظهر في كنيسة يوحنا المعمدان.
تقبل التعازي في صالة كنيسة يوحنا المعمدان في
كفرون بدرة يومي غ ٍد السبت وبعد غ ٍد األحد في  17و18
الجاري من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء.
وف��ي دمشق في صالة كنيسة الصليب المقدس في

القصاع أيام األربعاء والخميس والجمعة في  21و22
و 23الجاري من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء.
هذا وقام وكيل عميد اإلذاع��ة واإلع�لام سمير حاماتي
ومنفذ عام حرمون أسعد البحري بزيارة العائلة وتقديم
التعازي.

�إ�شادة ب�إنجاز الم�شنوق في رومية
ودعوات لتعزيز مناخات الحوار
تركزت المواقف السياسية أمس
على الوضع األمني وتحديدا ً العملية
األمنية التي نفذت في سجن رومية
وتفجيري جبل محسن .وقد أجمعت
المواقف على اإلشادة بوزير الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد المشنوق ودع��ت
السلطة التنفيذية الى اتخاذ اإلجراءات
التي تؤول الى فرض األمن واإلستقرار
على كل األراضي اللبنانية ،كما شددت
على تعزيز م��ن��اخ��ات ال��ح��وار بين
األطراف كافة.
واعتبرت كتلة المستقبل النيابية
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه��ا ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب
ف��ؤاد السنيورة ،أن جريمة التفجير
االرهابية التي شهدتها منطقة جبل
محسن «جريمة ضد االنسانية بكونها
وتقصد
استهدفت لبنانيين اب��ري��اء
ّ
مرتكبوها إشعال الفتنة بين ابناء
الوطن الواحد وضرب صيغة العيش
ال��م��ش��ت��رك ال��ت��ي ه��ي أس���اس وج��ود
واستمرار لبنان» .وجددت الكتلة تأكيد
«تفعيل ثقافة الحوار ،كأسلوب وحيد
للتواصل والوصول الى المشتركات
ومعالجة العقبات القائمة» ،الفتة الى
ان «ال��ح��وار ال��ج��اري بين المستقبل
وحزب الله تأمل من خالله المساعدة
على تفعيل دور ال��دول��ة وسلطتها
ال��ح��ص��ري��ة ،وإزال����ة أل��غ��ام التشنج
والتوتر ،وتجنيب لبنان آثار الحريق
اإلقليمي ،والتقدم على مسار االتفاق
على فكرة الرئيس التوافقي وعلى
مسار خفض مستويات التشنج من
خالل اجراءات عملية على األرض».
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب ط�لال ارس�ل�ان أن
«الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية
لوضع حد لغرفة عمليات إرهابية
كانت قائمة في سجن رومية هي خطوة
إيجابية تدل على تلقف اإلنذار الدولي
واإلقليمي بضرورة مواجهة اإلرهاب
ألنه ال يستثني أحدا ً من شره».

دقيقة صمت لكتلة المستقبل حدادا ً على شهداء تفجيري جبل محسن
ودعت الهيئة اإلدارية لرابطة النواب
السابقين بعد اجتماعها ال���دوري
برئاسة رئيس نائب رئيس مجلس
النواب السابق ميشال معلولي ،في
بيان «السلطة التنفيذية الى اتخاذ
اإلجراءات التي تؤول الى فرض األمن
واالستقرار على األراض���ي اللبنانية
كافة ،وذلك بعد هجمات التكفيريين
وخصوصا ً في بلدة عرسال ،وتنفيذ
ما تقدمت به الرابطة من حل لقضية
النازحين السوريين ،وذل��ك بدعوة
مجلس الجامعة العربي لالنعقاد
وتخصيص المبالغ ال�لازم��ة إلقامة
تجمعات سكنية للنازحين السوريين
على األراضي السورية ،وإذا تعذر على
الحدود اللبنانية  -السورية».
وأملت «من األفرقاء كافة ،تكثيف
اللقاءات للتوصل ال��ى حلول تحفظ
لبنان م��ن األخ��ط��ار المحدقة ب��ه في
الداخل والخارج».
واستنكرت «الجريمة النكراء في
جبل محسن» ،داع��ي��ة ال��ى «تعزيز
القوات المسلحة عدة وعدداً» ،مطالبة
«بتطبيق قانون  1969بإنشاء أنصار

خاصة في القرى والبلدات الحدودية».
وأكدت الهيئة ان الرابطة «ستواصل
سعيها لدى أصحاب القرار للوصول
ب��ل��ب��ن��ان ال���ى اإلس���ت���ق���رار وال��س�لام
الدائمين».
ورأى األمين القطري لحزب البعث
العربي االشتراكي في لبنان الوزير
السابق ف��اي��ز شكر ف��ي تصريح ان
الخطوة الجريئة التي اق��دم عليها
الوزير المشنوق «ب��إع��ادة األوض��اع
الى طبيعتها في سجن رومية بعدما
حولته العصابات اإلرهابية الى بؤرة
ألعمالها التخريبية ،شكلت عامل
ارتياح كبير لدى اللبنانيين وبعثت
لديهم االمل في خالصهم من هذه الفئة
الباغية التي عبثت بأمنهم واستقرارهم
وهددت سلمهم األهلي».
وأك����د «ان ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن جميعا ً
يتطلعون الى خطوات مماثلة في هذا
االتجاه وف��ي مختلف المناطق التي
يسعى ه��ؤالء المجرمون الى جعلها
أسيرة مشاريعهم االرهابية ،وتأتي
مدينة عرسال كموقع اساسي في هذا
الخصوص».

نواف �سالم �أمام مجل�س الأمن:
االحتالل «الإ�سرائيلي» �سبب للإرهاب
تساءل المندوب ال��دائ��م للبنان في األم��م المتحدة
السفير الدكتور نواف سالم «متى يدرك «االسرائيلون»
ان االحتالل والسالم نقيضان؟» ،مشيرا ً إلى أن االحتالل
«االسرائيلي» المتواصل لالراضي الفلسطينية هو أحد
أسباب تو ّلد اإلرهاب.
وأك��د سالم في كلمة ألقاها أم��ام مجلس األم��ن امس
وذلك لدى طرح «المبادرة العربية للسالم» ،ان «النجاح
الحقيقي في مكافحة أعمال االره��اب ،وآخرها تلك التي
وقعت في باريس ،إنما يتطلب معالجة فعلية ألسبابها»،
معتبرا ً أن «اإلج��راءات األمنية أو العسكرية ،وإن كانت
مطلوبة وضرورية للحد من انتشار هذه األعمال ،فهي
وحدها لن تسمح بإنهائها .وخالفا ً لما يشاع أحياناً ،فإن
هذا القول ال يساهم بتاتا ً في تبرير االرهاب ،بل إنه يشكل
الطريق األنجع ،كي ال نقول الوحيد ،الذي يسمح بالقضاء
على اإلرهاب من خالل التصدي لجذوره».
وأش��ار إل��ى أن «أس��ب��اب اإلره���اب كثيرة ومتنوعة،
وغ��ال��ب�ا ً م��ا تكون متشابكة ،ومنها الشعور بالكبت
والغربة واالذالل واليأس الناجمين عن حاالت االستبداد
والتهميش والفقر واالضطهاد ،كما في تلك المتولدة
ف��ي منطقتنا م��ن العالم ،ان ف��ي شكل مباشر او غير

مباشر ،من االحتالل «االسرائيلي» المتواصل لالراضي
الفلسطينية وما يرافقه من إحساس بالظلم المتمادي،
ومن انسداد كامل لآلفاق نتيجة انهيار مساعي التسوية
الواحدة تلوى االخرى ،وصوال ً الى المساعي األميركية
األخيرة ،الصطدامها كلها بالتعنت السياسي للسلطات
«االسرائيلية» واستمرارها ف��ي بناء المستوطنات،
وتجاهلها لقرارات مختلف هيئات هذه المنظمة ومبادئ
شرعتها وأحكامها».
وق��ال« :السيد الرئيس ،ه��ذا وح��ده يكفي ألن يدفع
مجلسكم الموقر إلى الخروج من شلله الحالي وحسم
أمره بتبني أسس واضحة لمفاوضات السالم ووضع
آليات شاملة جديدة لها ضمن أطر زمنية محددة إلجرائها
ولتنفيذ أهدافها ،وفي مقدمها إنهاء االحتالل».
وأضاف« :أما من جهتنا كأطراف عربية ،فيهمني أن
افيدكم بأن مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم
(أمس) في القاهرة قد عاد وأكد تمسكه بـ «مبادرة السالم
العربية» التي طرحها ولي العهد السعودي آنذاك ،األمير
عبدالله بن عبدالعزيز ،وأقرتها القمة العربية في بيروت
عام  .»2002وختم باسؤال« :متى يدرك «اإلسرائيلون»
ان االحتالل والسالم نقيضان؟».

الثلوج غطت مجدد ًا المناطق الجبلية
وقطعت طرقات وعطلت الدرا�سة
بعد انحسار العاصفة القطبية
«زينة» تدريجا ً وعلى رغم اآلثار التي
تركتها وراءه���ا ،ب��دأت أم��س عاصفة
أخرى غطت بثلوجها المناطق الجبلية
وقطعت بعض الطرق ومنعت سير
السيارات غير المجهزة ،كما عطلت
الدراسة في بعض المدارس.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،تساقطت ثلوج
خفيفة على مرتفعات الشوف ليالً
وصباحا ً لكنها لم تؤثر على سماكة
الطبقة الثلجية الموجودة ،علما ً ان
انحسار العاصفة لم يؤ ِد الى فتح كامل
الطرق الداخلية ،فيما بقيت طريق
الشوف  -البقاع مقفلة بسبب تراكم
الثلوج ،واستمر إقفال المؤسسات
والمرافق منذ بدء العاصفة ،وكذلك

ال��م��دارس .كذلك استمرت األعطال
في التيار الكهربائي وبعض خطوط
االت��ص��االت ،وب���دأت تتكشف أض��رار
العاصفة على ال��م��زروع��ات والخيم
البالستيكية ال��ت��ي أح��دث��ت ك��وارث
زراعية كبيرة.
وفي بعلبك ،تجدّد تساقط الثلوج
فجر أم��س ،وبلغت سماكة الثلوج
المتساقطة حتى التاسعة صباحا ً أكثر
من خمسة سنتيمترات ،ما أجبر بعض
المدارس التي استأنفت الدراسة في
شكل جزئي أول من أمس الى إقفال
أبوابها مجدداً ،في حين المس تدني
الحرارة الدرجتين تحت الصفر .وشلّت
الثلوج الحركة التجارية في األسواق.
وأدت موجة الصقيع التي رافقت

العاصفة وت��دن��ي درج���ات ال��ح��رارة
الى ما دون الصفر الى وفاة النازحة
ال��س��وري��ة رام���ة محمد طهراني في
المنزل الذي تسكنه عند أطراف مدينة
بعلبك بسبب عدم توافر المحروقات
ووسائل التدفئة لديها ،بعد توقف
األمم المتحدة والمؤسسات المعنية
عن تقديم المساعدات الى العائلة.
إلى ذلك ،توقعت مصلحة األرصاد
الجوية في المديرية العامة للطيران
المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم
غائما ًجزئيا ًمع بداية ارتفاع في درجات
الحرارة ومع أمطار متفرقة وبرق ورعد
من حين ال��ى آخ��ر ،ويرتفع مستوى
تساقط الثلوج م��ع ارت��ف��اع درج��ات
الحرارة على  1200متر وما فوق.

