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لبنان يودع �شهداء حافلة زوار العتبات المقد�سة
والمواقف ت�ؤكد �أن الأعمال الإرهابية لن تثني قوى المقاومة عن مهماتها
ودّع لبنان أمس ستة شهداء قضوا في التفجير اإلرهابي
الذي استهدف باصا ً للزوار في دمشق .مراسم التشييع جرت
في بيروت والبقاع والنبطية .وانطلق موكب تشييع الشهيد
قاسم فهد حاطوم من أمام منزله في برج البراجنة نحو جبانة
ال��رادوف ،حيث ووري في الثرى وشارك في التشييع حشد
شعبي كبير والمعاون السياسي لألمين العام لحزب الله
حسين الخليل والنائب علي عمار الذي اعتبر «أنّ الجماعات
اإلرهابية مص ّرة على التماهي مع الصهاينة في استباحة
المنطقة ،م��ن خ�لال اس��ت��ه��داف المدنيين ،ل��ض��رب وح��دة
اللبنانيين» ،مشيرا ً إلى «أنّ الباص الذي استهدف ليس األول
الذي يذهب لزيارة العتبات المقدسة» ،ومذكرا ً «أننا استهدفنا
ليس فقط في سورية إنما في الضاحية والبقاع وطرابلس
وجبل محسن أيضاً».
وشيّع الشهيد الشيخ مهدي يوسف المقداد في روضة
ال��ح��وراء في الغبيري ،وق��د تقبّل أهالي الشهيد التعازي
بحضور النائب بالل فرحات وعدد من المرجعيات والحشود
الشعبية.
وفي مدينة بعلبك شيّع الشهيد علي عباس بلوق وسط
مشاركة كثيفة لألهل واالقارب .حيث انطلق موكب التشييع
من حسينية آل بلوق في المدينة بمشاركة الوكيل الشرعي
ل�لام��ام الخامنئي ف��ي لبنان الشيخ محمد يزبك ورئيس
المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد
وحشود سياسية وشعبية واسعة.
وف���ي م��دي��ن��ة ال��ن��ب��ط��ي��ة ش��يّ��ع ال��ش��ه��ي��د ش����ادي ط��ال��ب
حوماني وسط مشاركة حاشدة من أبناء المنطقة حيث
ووري في ثرى جبانتها ،وك��ان شيّع الى جبانة الطيونة
الشهيد محمد حسن ايوب بعد مراسم تشييع حاشدة كما
شيع الشهيد محمد احمد المقداد في جبانة االوزاع��ي حيث
ووري في الثرى.
إل��ى ذل��ك ،تواصلت المواقف المندّدة بجريمة اغتيال
الزوار .وأكد الحزب السوري القومي االجتماعي «أنّ التفجير
اإلرهابي الذي استهدف زوارا ً لبنانيين في دمشق ،يندرج
ف��ي سياق األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة التي تنفذها المجموعات
اإلرهابية المتطرفة بأمر عمليات من أجهزة استخباراتية
دولية وإقليمية تقود دولها حربا ً غاشمة على سورية وقوى
المقاومة».
وقال في بيان« :لقد بات واضحا ً أنّ الحرب التي ُتشنّ ض ّد
سورية وقوى المقاومة هي حرب إرهابية بامتياز ،إذ إنها تقوم
على تدمير البنى وقتل المدنيين واألطفال ،من دون أيّ رادع
إنساني أو أخالقي ،وهذا األسلوب من اإلجرام والقتل اعتمده
العدو «اإلسرائيلي» ض ّد شعبنا وأمتنا خصوصا ً في فلسطين،
وواض��ح أنّ «جبهة النصرة» وتنظيم «داع��ش» اإلرهاب ّي ْين
وأخواتهما ينفذون أم��ر عمليات ص��ادر عن العدو وأجهزة
استخبارية دولية واقليمية ،إضافة إلى كون المجموعات
اإلرهابية المتطرفة متعطشة إلراقة الدماء».
وأك���د «أنّ األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة ل��ن تثني ق��وى المقاومة
عن مهماتها القومية ومقاومتها المشروعة ض� ّد االحتالل
الصهيوني وقوى اإلرهاب والتطرف وداعميهم».
وقال وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر« :إنّ هذا
التفجير اإلرهابي يتنافى مع ك ّل المبادئ اإلنسانية والدينية
وأنّ المشروع التكفيري والصهيوني وجهان لعملة واحدة».
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
«أنّ استهداف الحافلة اللبنانية في قلب دمشق مؤشر على أنّ
التوتير سيستم ّر ،وهذا عمل إجرامي على أشخاص ال عالقة
لهم بالمشاكل السياسية».
ولم يستبعد رئيس تكتل بعلبك  -الهرمل النائب حسين
الموسوي «أن تكون جبهة النصرة نفذت االعتداء بإيعاز من
العدو «االسرائيلي» ،بهدف تعكير فرحة اللبنانيين بنصر
عملية مزارع شبعا البطولية» ،معتبرا ً «أن مثل هذه االعتداءات
قد تتكرر بواجهة تكفيرية وأوامر صهيونية».
وأكد «أن عملية م��زارع شبعا ،حطمت أحالم التكفيريين
المحتضنين من قبل العدو الصهيوني ،في أن تصمت المقاومة
ويتكرر العدوان «االسرائيلي» ،فتنفتح لهم فرصة التقدم نحو
دمشق» ،مستنكرا ً القول« :إنها خرق للقرار  ،1701وهو ما لم
يصدر حتى عن مجلس االمن».
وقال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر في
تصريح له «لقد أط ّل اإلره��اب الدموي مرة جديدة بأسلوب
مجرم كما هي صنيعة العصابات التكفيرية التي تتناغم
مع العدو «اإلسرائيلي» في استهداف األبرياء وتفتيت الدول
العربية ،فها هو اإلرهاب يذبح المدنيين اللبنانيين من زوار
المقامات المقدسة في سورية ويقتل األبرياء الذين كانوا
يقومون بواجب ديني مقدس ،ونحن نتوقع من اإلرهابيين
ك ّل شيء من اإلجرام والقتل وسفك الدماء وتاريخهم االسود
ّ
يدل عليهم من خالل الجرائم التي ارتكبوها في لبنان وسورية
والعراق وفي غير دولة عربية».
ورأى النائب سمير الجسر «ف��ي التفجير عمالً ارهابيا ً
مرفوضا ً بالمطلق».
وق��ال النائب روبير غانم في تصريح« :ه��ذه الجريمة
الشنيعة ال يقبلها أي دين وال تق ّر بها أية تعاليم إيمانية ،وإنّ
االنتقام مستهجن عندما يطاول شريحة بريئة من الناس،
التي ال عالقة لها بما يجري ال في سورية وال في لبنان».
واعتبر النائب غازي العريضي «أنّ ثمة وعيا ً داخليا ً على
تخطي الصعوبات الستكمال الحوار الذي بدأ بين حزب الله
وتيار المستقبل رغم المواقف األخيرة من عملية مزارع شبعا،
وكذلك النائب وليد جنبالط ال��ذي كان حريصا ً في اختيار
التعابير ودقة العملية وموقعها الجغرافي ،مذكرا ً بالخطر
«اإلسرائيلي» والخرق المستمر للقرار  1701الذي لم تلتزم
«إسرائيل» يوما ً به».
وأكدت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والشخصيات الوطنية
اللبنانية أن العدو الصهيوني يقف وراء هذا العمل اإلجرامي
بهدف االنتقام من المقاومة وجمهورها بواسطة عمالئه في

تشيع الشهيد محمد حسن أيوب في الطيونة

(ت ّموز)

عون مستقبالً المجلس االرثوذكسي
في إطار جولته على المسؤولين
ف��ي لبنان ،زار وف��د م��ن المجلس
االرث��وذك��س��ي اللبناني برئاسة
روبير أبيض رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون في
دارته في الرابية ،لوضعه في أجواء
برنامج المجلس .وإذ أثنى أبيض
على الحوار الذي يدور بين التيار
الوطني الحر و«القوات اللبنانية»،
أشار إلى «أن المجلس سيعقد لقاء
موسعاً ،ما بين الفاعليات اإلسالمية
والمسيحية لمحاربة موجة اإلرهاب
التي احتاجت هذا البلد».
ث��م التقى ع��ون وف���دا ً م��ن جبهة
ال��ع��م��ل اإلس�لام��ي ت��ح��دث باسمه
الشيخ زهير الجعيد الذي أكد «أن
رد المقاومة على االعمال الصهيونية
هو حق طبيعي للبنان وللمقاومة،
فهي التي تحمي لبنان وتحصنه
ض��د االع���ت���داءات الصهيونية»،

...وتشييع حوماني في الدوير
جبهة «النصرة» ،وذلك بعد وقت قصير من الخطاب المهم
واالستراتيجي الذي ألقاه السيد حسن نصر الله ،إثر العملية
النوعية للمقاومة في م��زارع شبعا ،وال��ذي ف��رض خالله
معادالت ردعية جديدة في صراعه مع العدو ك ّرست التح ّول
االستراتيجي في موازين القوى لمصلحة منظومة المقاومة،
وانهزام القوى الصهيونية ،في حين أحيا خطاب السيد نصر
الله روح المقاومة في نفوس جماهير األمة مسقطا ً بذلك ثقافة
االستسالم والتفتيت ،موجها ً ضربة قاضية لحملة تشويه
وشطب المقاومة وال��م��ح��اوالت الخبيثة لمذهبتها والتي
استهدفت النيل من شعبيتها وشرعيتها الوطنية والقومية في
مجابهة االحتالل الصهيوني الغاصب.
وشدد على «أنّ الجريمة الجديدة جاءت لتؤكد الترابط
العضوي بين العدو الصهيوني و«جبهة النصرة» اإلرهابي
ال���ذي ت��ح � ّول إل��ى جيش ل��ح��دي ج��دي��د ينفذ المخططات
والمؤامرات الصهيونية الستنزاف سورية المقاومة والعروبة
ومحاولة إثارة الفتنة المذهبية لضرب قوى المقاومة اللبنانية
والسورية والفلسطينية».
ورأى األمين القطري لحزب البعث العربي اإلشتراكي
في لبنان الوزير السابق فايز شكر «أن��ه مرة جديدة تؤكد
العصابات اإلرهابية التكفيرية أنها أدوات في خدمة المشروع
الصهيوني من خالل استهدافها مواطنين لبنانيين أبرياء»،
معتبرا ً «انّ هذا العمل اإلجرامي المدان ،يأتي بعد الصفعة
التي تلقاها جنود االحتالل الغاصب في م��زارع شبعا على
أيدي أبطال المقاومة».
ورأى حزب االتحاد «أنّ ما تع ّرض له عدد من الزوار ،إجرام
مخطط ورسالة صهيونية طاولت أبرياء في عملية تهدف
إلى تأجيج الفتن واالنقسامات الداخلية وإن إعالن «جبهة
النصرة» عن تب ّنيها لهذه الجريمة النكراء ما هو إال انكشاف
ألدوار ه��ذه المجموعات في تنفيذ ه��ذه الحرب المستعرة
التي يرسمها الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة
والغرب االستعماري الذي أصبح المركز الموجه واآلمر لتلك
المجموعات يوجهها وفق مصالحه وإرادته» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا
االنفجار يكشف مدى االرتباط بين ذلك اإلرهاب وهذا الكيان
الغاصب ،وإنْ حملت رايات إسالمية فاإلسالم منها براء ألنّ
سلوكها ال يتوافق مع شرعنا وال مع قيمنا اإلنسانية».
وأك��د األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة
سعد «أنّ الجماعات اإلرهابية التي تمارس القتل والتدمير
والتخريب في سورية ولبنان والعراق ومصر واليمن وليبيا،
وغيرها من األقطار العربية ،إنما تخدم المخطط األميركي
الصهيوني الهادف إلى إغراق هذه البلدان في الفوضى وصوال ً
إل��ى تقسيمها وتفتيتها ،وتحويلها إل��ى محميات خاضعة
للهيمنة األميركية والصهيونية ولنفوذ الرجعية العربية».
وأش���ار إل��ى «أنّ التعاون بين «إس��رائ��ي��ل» والجماعات

المو�سوي :الحرب في �سورية هي
الحرب «الإ�سرائيلية» على القرار المقاوم
أ ّكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ن��واف الموسوي «أن��ه ل��وال المقاومة في
لبنان لما كتب ل��ه��ذا البلد ال ح��ري��ة وال
تحرر ،وال كان هناك ال دولة وال مؤسسات،
فالمقاومة هي الموقف الصلب واألساسي
والوحيد الذي يمكن من خالله إيجاد قدر
من التوازن مع عد ٍو ال يقيم وزنا ً لمبادئ
وقيم حين يشن الحروب على محيطه،
وهي التي تعمل جنبا ً إلى جنب مع أهلها
ومجتمعها ووطنها وجيشه والمؤسسات
األمنية فيه ،وه��ي التي ال تريد توظيف
جهدها من أجل زيادة موقعها في السلطة،
فنحن لم نطلب يوما ً سلطة ألجل السلطة،
وإنما طلبنا إقامة العدل والحفاظ على
حقوق أهلها».
وأكد في كلمة له خالل احتفال تأبيني
أقيم في حسينية بلدة ياطر الجنوبية
«أن المقاومة في لبنان ال تجد لها خصما ً
وال ع��دواً ،وإنما تعتبر أن عدوها األول
واألخير هو العدو الصهيوني ،وهي لم
تخطئ يوما ً في توجيه فوهة البندقية
باتجاه هذا العدو ،ومن اختلط عليه األمر
في مرحلة من المراحل فظنّ أن سالح

عون يلتقي المجل�س االرثوذك�سي
والعمل اال�سالمي

المقاومة في غير وجهته األصلية عليه
أن ينظر إلى ما حصل في القنيطرة ،فمنذ
أربع سنوات ُتشن الحرب «اإلسرائيلية»
على سورية ،ولكنها كانت بأدوات مموهة
وبأقنعة تشارك فيها دول وأنظمة ،وكان
الهدف منها هو القضاء على المقاومة
وفرض اإلستسالم على جميع العرب لكي
تكون «إسرائيل» هي صاحبة الدور األول
في هذا اإلقليم».
وقال الموسوي «إن الحرب في سورية
هي الحرب «اإلسرائيلية» على قرارها
المقاوم ،ولذلك واجهنا األدوات التي كانت
تقوم بالمهمة نيابة عن صاحبها األصلي
أال وهو العدو الصهيوني ،ولكن عندما بدا
أن هذا الساتر وهذه األداة غير قادرة على
مواجهتنا كشف «اإلسرائيلي» عن وجهه
وخاض المعركة معنا على نحو مباشر».
ورأى «أن م��ا ق��ام ب��ه ح��زب ال��ل��ه في
مواجهة العدو «اإلسرائيلي» كشف أن
المقاومة قادرة على فعل ما تريد وال يردعها
العد ّو ،وأثبتت عملية شبعا البطولية التي
حصلت في لحظة قمة استنفار العدو أن
المقاومة في لبنان ما زالت على نهجها في

االستعداد الكامل لخوض المواجهة مع
العدو إذا فرضت عليها المواجهة».
واعتبر «أن خطاب األمين العام الذي
كان موجها ً للعدو ومن وراءه ،هو عملية
سياسية نوعية بحجم العملية العسكرية
التي نفذها المقاومون في منطقة مزارع
شبعا» .ولفت الموسوي الى «أن جبهة
النصرة وداع���ش وغيرها م��ن تسميات
تطلق على المجموعات المسلحة في
س��وري��ة ،هي أسماء وهمية ولكن اإلسم
الحقيقي هو الذي أطلقه األمين العام بأنهم
جيش لحد سوري حكمه مثل حكم جيش
لحد اللبناني ،فهم يتدربون لدى العدو
ويتعالجون عنده ويأخذون السالح منه
ويساعدهم في اعتداءاتهم ،بل هو من
يخطط لهم ويشارك معهم ،حتى باتوا
مثل جيش لحد السابق بصرف النظر
عن تسمياتهم الحالية» .ولفتت إلى «أ ّننا
دائما ً نسعى ألن تكون مواجهتنا مع العدو
مباشرة وليس عبر األدوات والسواتر،
ولذلك فإن العدو الصهيوني قدم خدمة
للمقاومة عندما اعتدى عليها ،حيث جعل
المواجهة معها وجها ً لوجه».

(مصطفى الحمود)
اإلرهابية ،ظهر بشكل واض��ح تماما ً في ال��ج��والن ،حيث ال
يقتصر هذا التعاون على استقبال جرحى تلك الجماعات
في مستشفيات فلسطين المحتلة ،بل يتعداه إلى الجوانب
االستخباراتية والعسكرية».
ورأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال في
التفجير محاولة يائسة لتسعير الفتنة المذهبية التي يح ّرض
عليها اتباع مشروع الشرق االوسط الكبير برعاية اميركية
صهيونية».
ولفت المكتب السياسي في حزب الكتائب الى «أنّ اإلرهاب
واحد وهو يضرب في جرود عرسال ،كما في منطقة العريش
في سيناء ،وكذلك في باريس ،وأيضا ً من خالل قتل الصحافي
الياباني بدم بارد وفي شكل فائق الهمجية ،وهذا يستدعي
تعاونا ً دوليا ً إلنهاء هذه الحالة اإلرهابية الشاذة التي تمارس
كل أنواع الجرائم ضد االنسانية».
وأك��د شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم
حسن« ،وج��وب تماسك جميع اللبنانيين في هذه الظروف
الدقيقة والخطيرة التي تعصف في المنطقة وتحيط بلبنان
من كل حدب وصوب».
وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن «أنّ ما
قامت وتقوم به ه��ذه الجماعات التكفيرية واإلرهابية في
كل من سورية والعراق ولبنان يجري بالتنسيق والتكافل
والتضامن مع العدو الصهيوني» ،داعيا ً حكومات العالم
العربي واإلسالمي الى اتخاذ الموقف الشجاع والمسارعة إلى
مواجهة هذه العصابات.
وأك��د تجمع العلماء المسلمين في لبنان «أن الترابط
االستراتيجي بين هذه الجماعات والكيان الصهيوني جاء
تعويضا ً لهذا الكيان عن الهزيمة النكراء له في مزارع شبعا».
واستنكر التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان في بيان
«االعتداء االرهابي ونوه بـ«الخطاب الذي ألقاه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى اسبوع شهداء
القنيطرة» ،معتبرا ً «أن السيد نصر الله أسقط المعادلة
القديمة ،وأرس��ى معادلة جديدة قوامها وح��دة الساحات
وميادين المواجهة مع الكيان الصهيوني وحلفائه التكفيريين
االرهابيين».
ووص��ف رئيس ح��زب ال��وف��اق الوطني ب�لال تقي الدين
التفجير بالعمل االرهابي والوحشي المدان .ورأى تقي الدين
«أن استهداف القافلة يؤكد تعاون جبهة النصرة مع العدو
اإلسرائيلي» ،معتبرا ً «ان استهداف اللبنانيين في دمشق
يتنافى مع كل المبادئ االنسانية والدينية».
ودان سفير السالم في العالم الدكتور خليل أحمد شداد
التفجير اإلرهابي ،وع ّزى بالشهداء وتمنى للجرحى الشفاء
العاجل ،معتبرا ً أنّ هذه الممارسات اإلجرامية غريبة عن
مجتمعنا وعن ثقافتنا وحضارتنا.
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وشدد على «أن المقاومة برد فعلها
الحكيم كانت رادعة لهذا العدو من
أن يعتدي على مكان حيوي من
لبنان ،وه��ي تثبت يوما ً بعد يوم
رجاحتها وأنها ال ترد اال في المكان
الصحيح».
وأش��ار إل��ى «أن االص���وات التي
ت��خ��رج م��ن ه��ن��ا وه��ن��اك لتهاجم
ال��م��ق��اوم��ة ،ف��ه��ي ت��خ��دم ال��ع��دو
الصهيوني وهي أصوات نشاز كنا
نتمنى ل��و سمعناها تدين أعمال
الصهاينة عندما يقتل اللبنانيون
في سورية وغيرها.
وأكد الجعيد «أن المقاومة أثبتت
اليوم انها الوحيدة ال��ق��ادرة على
منع االستفزازات الصهيونية وخلق
معادلة الردع مع العدو الصهيوني
رغ���م ك��ل م��ا يملك م��ن ق���وة .ه��ذه
المقاومة ليست مقاومة فئة أو حزب
بل هي لبنانية ينتمي إليها العدد

األكبر من اللبنانيين ،فهي تشكل
الضمير الحر ف��ي داخ��ل الطوائف
السنية والمسيحية ،فكل االحرار في
الوطن هم مع المقاومة».
وأشار إلى «أنه ال يجوز أن يبقى
م��وق��ع ال��رئ��اس��ة ش��اغ��را ً م��ن أج��ل
مواجهة مخاطر الصهاينة ومخاطر
التكفير والمخاطر االمنية ويجب ان
يكون هناك احتضان وطني لمواجهة
هذه االخطار اآلتية من مجموعات
صغيرة تقلق أمن اللبنانيين ،وذلك
من خالل الحوار».
وتابع« :من الطبيعي أن يكون
الشخص األكثر تمثيالً هو األحق بهذا
المنصب .فنحن منذ اللحظة األولى
ومنذ عام  2008كنا واضحين وقلنا
إن الجنرال عون هو الذي يستحق
أن يكون رئيسا ً للجمهورية ألنه
يملك أكبر كتلة نيابية وأكثر تمثيل
شعبي».

جنبالط :هبوط �أ�سعار النفط عالمي ًا قد يحقق
وفر ًا في الخزينة بما يوازي  3مليارات دوالر
استنكر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد
جنبالط التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف حافلة
تقل لبنانيين يقومون بزيارات دينية في العاصمة
ال��س��وري��ة .ورأى أن أي ت��ع��رض لمدنيين أب��ري��اء
بالتفجير والقتل هو عمل مرفوض بكل المعايير».
وفي مجال آخر ،قال جنبالط في حديثه االسبوعي
لصحيفة «األن��ب��اء» ال��ص��ادرة عن الحزب التقدمي
االشتراكي :إننا نتابع بقلق ما يخطط له من مشاريع
من شأنها أن تطيح حرج بيروت الذي تحول ليكون
المتنفس الوحيد والساحة الخضراء المتبقية في
العاصمة بعدما شوهها التمدد العقاري العشوائي،
وبعدما المست ناطحات السحاب فيها سحب السماء،
وإذا كان يقدر لبلدية بيروت نجاحها في إعادة تأهيل
حديقة الصنائع بطريقة جميلة ،إال أنه من المهم أيضا ً
عدم القضاء على المساحة البيئية المتميزة التي
يشكلها الحرج في العاصمة».
ورأى «أن مشروع نقل الملعب البلدي القائم في
محلة الطريق الجديدة سيؤدي حتما ً إلى خسارة

مساحات خضراء واسعة من الحرج ،كما أن التفكير
في إقامة منشآت سياحية تكون خدماتها محصورة
باألثرياء ،فهو أيضا ً يحرم الفقراء في العاصمة من
مساحات عامة ،ال سيما أن لدى األغنياء المئات من
المطاعم والمساحات المخصصة لرفاهيتهم في أكثر
من موقع في ب��ي��روت» ،داعيا ً ال��ى إع��ادة النظر في
هذا المشروع من باب الحرص على بيروت وأهلها
وبلديتها».
وختم« :أم��ا وقد انخفضت أسعار النفط عالميا ً
في هبوط غير مسبوق قد يحقق وف��را ً في الخزينة
اللبنانية بما ي��وازي  3مليارات دوالر ،وال سيما
في قطاع الكهرباء ،فلنستفد من هذا الوفر لتأهيل
معامل الكهرباء وإيجاد حل ج��ذري لهذه المشكلة
المزمنة قبل أن نفاجأ مجددا ً بإرتفاع أسعار النفط،
وإذا كان من خالفات سياسية حول هذا القطاع ،فمن
الممكن تذليلها واإلستفادة من الظرف المؤاتي حاليا ً
إلقفال هذا الملف بصورة نهائية بما يفيد اللبنانيين
جميعا ً».

«تنفيذ القوانين» تجتمع بوزير الطاقة

وثائقي
القنيطرة ثالوث النار...
ّ
يف�ضح عالقة «الن�صرة» و«�إ�سرائيل»
تعتزم قناة «ال��ع��ال��م» اإلخ��ب��اري��ة ب��ث فيلم وثائقي
يكشف للمرة األولى عالقة «جبهة النصرة» والمجموعات
المسلحة المتمركزة في جنوب سورية مع كيان االحتالل
«اإلسرائيلي».
وحسب مصادر مق ّربة من مدير مكتب قناة العالم في
دمشق حسين مرتضى ،ف��إنّ الفيلم سيتض ّمن مشاهد
ولقطات تبث للمرة األول��ى ،وتكشف الحجم الحقيقي
لمشاركة الكيان «اإلسرائيلي» في الحرب ال��دائ��رة في
القنيطرة وريف درعا جنوب سورية.
وذكرت المصادر أنّ الفريق الفني بدأ بوضع اللمسات
األخيرة على الفيلم ،الذي سيكون بمثابة وثيقة تثبت
للجميع أنّ ال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ك��ان يساعد تلك
المجموعات ف��ي حربها ،لتمرير مشاريع ل��ه ف��ي تلك
المنطقة ،ومن ضمن تلك المساعدات الغارة التي نفذها
في القنيطرة والتي كان سببها الحقيقي خوف «جبهة
النصرة» على وجودها ،اثر الزيارات المتك ّررة لرجال
المقاومة في جنوب سورية.
ويحمل الفيلم الوثائقي اسم «القنيطرة ثالوث النار»،
ويأتي ضمن سلسلة أف�لام وثائقية أنتجها مكتب قناة
العالم في دمشق ،بإشراف مباشر من اإلعالمي حسين
مرتضى ،وتمثل تلك السلسلة عرضا ً بالصور والصوت
لمجريات الحرب في سورية.
ويكشف الفيلم كيف يساند كيان االحتالل «اإلسرائيلي»
مجموعة النصرة في ك ّل تح ّركاتها ،كما يروي تفاصيل
االرتباط بين مجمل ما دار من معارك في تلك المنطقة
ودور كيان االحتالل.

جابر مترئسا ً اجتماع لجنة تنفيذ القوانين
واص��ل��ت لجنة متابعة تنفيذ
القوانين اجتماعاتها ،واطلعت
أم����س ف���ي ج��ل��س��ة ع��ق��دت��ه��ا في
المجلس النيابي ،برئاسة النائب
ياسين ج��اب��ر وح��ض��ور ال��ن��واب:
محمد قباني ،سامر سعادة وعلي
ف��ي��اض ،م��ن وزي��ر الطاقة ارث��ور
نظريان ومعاونيه والمدير العام
ل��م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان على
أسباب ع��دم تنفيذ القوانين في
دوائ��ر وزارة الطاقة وخصوصا ً
القانون  462والقانون الخاص
المتعلق بالنفط والقانون المتعلق
باشراك القطاع الخاص في انتاج
الكهرباء.
وأش���ار ج��اب��ر إل��ى «أن وزارة
الطاقة أرسلت طلبا ً ال��ى مجلس
الوزراء لتعيين خبراء إلعداد دفتر
ش���روط وسنقوم ب��زي��ارة رئيس
الحكومة تمام س�لام لوضع هذا
الطلب على ج��دول اعمال جلسة

(ت ّموز)
مجلس الوزراء».
وت���اب���ع« :أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى
القانون  462فقد اتفقنا مع وزير
الطاقة ان يبدأ العمل على تشكيل
الهيئة الناظمة من خالل طلب من
وزارة التنمية االدارية ان تستقبل
الطلبات وتعد العدة لذلك ،وفي
الوقت نفسه ان تبدأ لجنة االشغال
العامة والنقل والطاقة بدراسة
التعديالت المقترحة على القانون
المرسلة من بعض الزمالء النواب،
وب���ذل���ك ي��ت��م ال��س��ي��ر ب��ال��ت��وازي
وبالتالي نستطيع ان نسرع في
تنفيذ القانون».
وأع��ل��ن ج��اب��ر «أن االج��ت��م��اع
المقبل الذي سيحدد موعده الحقاً،
سيكون مع وزارة الصحة العامة
والتي لديها الكثير من القوانين
غير المنفذة».
إلى ذلك ،لم تعقد لجنة الدفاع
ال��وط��ن��ي وال��داخ��ل��ي��ة والبلديات

النيابية جلستها التي كانت مقررة
ظهر أم��س لمتابعة درس جدول
االع��م��ال المتعلق بإلغاء القسم
ال��ث��ال��ث عشر م��ن ق��ان��ون أص��ول
المحاكمات الجزائية واستبداله
بقسم ثالث عشر جديد وإضافة
قسم راب��ع عشر ،وبإضافة نبذة
جديدة الى الكتاب الثاني  -الباب
ال��راب��ع الفصل االول م��ن قانون
العقوبات بعد المادة  .421ولم
يحدد لها موعدا ً جديدا ً بعد دون
معرفة السبب.
وف��ي إط��ار عمل اللجان أيضاً،
دع����ا رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة
المنبثقة ع��ن ال��ل��ج��ان النيابية
المشتركة النائب سامر سعادة
الى جلسة تعقد في الثانية عشرة
ظهر الخميس المقبل ،وذلك لدرس
وإقرار :مشروع قانون المعامالت
االلكترونية والبيانات ذات الطابع
الشخصي.

