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حمليات �سيا�سية

الت�ضامن الحقيقي مع �أ�سرى الحرية
معن بشور
أن ي��أت��ي ي���وم ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��رب��ي وال���دول���ي مع
أسرى الحرية في سجون االحتالل الصهيوني (17
ن��ي��س��ان) ت��زام��ن��ا ً م��ع استشهاد ال��ق��ائ��د الفلسطيني
البارز د .عبدالعزيز الرنتيسي ،ومباشرة بعد ذكرى
استشهاد القائد والرمز الفلسطيني خليل الوزير (أبو
جهاد) ( 16نيسان) ،وسابقا ً لذكرى مجزرة قانا
اللبنانية ( 18نيسان) ،يؤكد ترابط عناوين النضال
الفلسطيني المعاصر وتكاملها وتالزمها مع أيام
خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني والعربي امتأل
بها شهر نيسان على مدى العقود الماضية.
فهذا ال��ي��وم ليس ي��وم��ا ً ألس��رى الحرية األبطال
الذين يسيطرون بصمودهم صفحة مستمرة من
صفحات المقاومة الفلسطينية والعربية فحسب ،بل
هو يوم لشهداء الثورة أيضا ً الذين سبقوا أبا جهاد
والرنتيسي وتلوهما ،وه��و ي��وم للوحدة الوطنية
الفلسطينية ال��ت��ي تبقى وثيقة األس���رى إط���ارا ً لها
وحافظا ً لثوابتها وف��ي مقدمها المقاومة ،كما أنه
يوم من اجل العدالة لفلسطين التي ينتهكها الكيان
الصهيوني منذ قيامه وتمهيدا ً لقيامه ،كما هو يوم
لتالحم الشعب الفلسطيني واللبناني ومعهما أبناء
األم���ة العربية واإلس�لام��ي��ة على ط��ري��ق التضحية
وال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ف��ي سبيل ح��ق��وق ثابتة ال يمكن
التفريط بها ،وقضية تتالقى فيها كل قضايا األمة
في التحرر والوحدة والحرية والعدالة والكرامة.
وب��ه��ذا ال��م��ع��ن��ى ف���إن االح��ت��ف��ال الحقيقي بهذه
ال��م��ن��اس��ب��ة ،وم����ع االن���ت���ص���ار ال��ف��ع��ل��ي ل�لأس��رى
والشهداء ،ال يتحقق إال باستمرار المقاومة بكل
أشكالها ،وف��ي المقدمة منها المقاومة المسلحة،
والتضامن الحقيقي مع أس��رى الحرية ال يترجم
واق���ع���ا ً إال ب��إن��ه��اء االن���ق���س���ام ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي على
ق��اع��دة المقاومة والمشاركة والتمسك بالحقوق
الفلسطينية ال��ث��اب��ت��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا ح��ق العودة
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واستمرار الكفاح من أجل التحرير.
ك��م��ا أن ال��ت��ض��ام��ن ال��ج��دي م��ع األس����رى يتطلب
اإلس���راع ف��ي محاكمة مجرمي ال��ح��رب الصهاينة
على المجازر التي ارتكبوها ،واإلبادة الجماعية التي
يمارسونها ،واالغتياالت المتواصلة التي ينفذونها
بحق قادة ومناضلين ومواطنين فلسطينيين وعرب
ومن أحرار العالم ،واالنتهاكات المتواصلة لحقوق
اإلنسان التي يمارسونها بحق آالف األسرى ،وعبر
التمييز العنصري بكل أل��وان��ه ال سيما ض��د أبناء
فلسطينيي  ،48وعبر حصار غ��زة المستمر منذ
سنوات ،وعبر تهويد القدس وتدنيس مقدساتها ال
سيما الحرم القدسي الشريف.
إن صمود األسرى البطولي يفتح للنضال الوطني
الفلسطيني آف��اق��ا ً ك��ب��رى ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى العربي
واإلسالمي والعالمي ،ولعل أبرز تجليات هذه اآلفاق
هو اللجنة الدولية للتضامن مع م��روان البرغوثي
وإخوانه في األسر من قادة ومناضلين ،من رجال
ونساء ومن أطفال وشيوخ ،تلك اللجنة التي انطلقت
من الزنزانة التي أمضى فيها القائد الثوري العظيم
نيلسون مانديال في إشارة واضحة إلى أن مقاومة
النظام العنصري (االب��ارت��اي��د) في جنوب أفريقيا
تتكامل م��ع م��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب الفلسطيني للكيان
الصهيوني ال��ع��ن��ص��ري ،وال��ت��ض��ام��ن الحقيقي مع
أسرى الحرية وقضيتهم العادلة ال يكون إال بإغالق
كل بؤر االحتراب واالقتتال التي تمتد على ساحة
وطننا الكبير ،وباعتبار أن قضية األمة المركزية هي
قضية فلسطين وان عدو األمة الرئيسي هو العدو
الصهيوني وداعميه ومسانديه.
 كلمة ألقيت باسم الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة في اللقاء التضامني مع أسرى الحرية
الذي عُ قد في قاعة ياسر عرفات في سفارة فلسطين
في لبنان في  2015/4/18وشارك فيها إضافة إلى
ممثلي الفصائل والهيئات الفلسطينية واللبنانية
سفراء عرب وأجانب.

دان ارتكابات ال�سعودية في اليمن و«داع�ش» في ليبيا

لقاء الأحزاب ي�ستنكر التطاول على ن�صر اهلل
أع��رب��ت هيئة التنسيق ل��ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية عن إدانتها الشديدة
للمجزرة الوحشية التي ارتكبت أمس في العاصمة اليمنية
صنعاء ،نتيجة قصف الطيران الحربي السعودي ،ودعت
إلى وقف هذه الحرب سريعا ً ودعم الحوار السياسي بين
األط��راف اليمنية بعيدا ً من أي تدخل ،لوضع ح ّد لهذه
الكارثة اإلنسانية التي تسبّبها الحرب.
كما استنكرت الهيئة بشدة مواقف بعض القيادات
اللبنانية وخصوصا ً النائب وليد جنبالط والوزير أشرف
ريفي ،وصوال ً إلى مروان حمادة ،التي صدرت باألمس،
محاولة التطاول على قائد المقاومة السيد حسن نصر
الله لوضعه النقاط على الحروف في الموقف من الحرب
على اليمن ،والذي ذكرنا بالمواقف التح ّررية والتاريخية
المشهودة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ورأت الهيئة أنّ هذه المواقف إنما تعبّر عن ارتهانات

أصحابها وتن ّكرهم ألبسط القيم الوطنية والقومية
واألخالقية.
كما دانت هيئة التنسيق المجزرة التي ارتكبها تنظيم
«داعش» اإلرهابي التكفيري بحق مجموعة من الشباب
األثيوبيين في ليبيا ،والتي تأتي في سياق الجرائم
الفظيعة المنافية أليّ قيم إسالمية وأخالقية .وطالبت
الهيئة بموقف عربي ح��ازم لمحاصرة ه��ذا التنظيم
اإلره��اب��ي وغيره من التنظيمات المتوحشة ووق��ف أيّ
دعم وتمويل لها في أيّ بلد عربي ،إنْ في سورية أو مصر
أو ليبيا أو تونس أو العراق ،باعتبار أنّ ذلك يساهم في
تسريع القضاء على هذه التنظيمات ووضع ح ّد لجرائمها
المتمادية ض ّد اإلنسانية.
كما طالبت المرجعيات الدينية اإلسالمية بأخذ الموقف
الواضح من هذه الجماعات اإلرهابية التي تلحق أفدح
الضرر بالدين اإلسالمي.

تنديد بجريمة «داع�ش» بحق الإثيوبيين
ّ
الممتد من الوهابية
ودعوات للت�صدي للفكر
صدرت مواقف عديدة شجبت إق��دام تنظيم «داعش»
اإلرهابي على ذبح وقتل  30اثيوبيا ً مسيحيا ً في ليبيا.
واعتبرت «أن الفكر اإلجرامي الداعشي هو أحد أكبر األخطار
التي تدهم أمتنا ما يفرض على الجميع مسؤولية التصدي
لهذا الفكر الممتد من الوهابية االستئصالية التي لم تترك
مكانا ً م ّرت فيه إال وكوته بالنار والقتل والتدمير».
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «أن
إقدام تنظيم داعش اإلرهابي على ذبح وقتل  30اثيوبيا ً
مسيحيا ً بريئا ً في ليبيا ،هو خير دليل على أن ال حدود
إلجرام ووحشية تنظيم «داع��ش» الذي بات يتفشى في
أكثر من منطقة مهددا ً األمن والسلم الدوليين» ،مؤكدة
«أن مواجهة هذا التنظيم وفكره الباطل تحتاج إلى تضافر
جهود المجتمع الدولي وتكثيفها على الصعد كافة».
وتقدم حزب الله بالتعازي من أهالي هؤالء الضحايا
ومن عاش المعاناة جراء هذه المجزرة الرهيبة .ورأى في
هذه الجريمة «استكماال ً لمسلسل تشويه صورة اإلسالم
والمسلمين ،وإمعانا ً في السعي الستيالد حروب دينية
ومذهبية في خدمة المخططات الخبيثة ألجهزة المخابرات
في عدد من الدول العربية والغربية».

وأشار إلى «أن الفكر اإلجرامي الداعشي هو أحد أكبر
األخطار التي تدهم أمتنا وتنعكس في شكل سلبي على
حاضرها ومستقبلها ،ما يفرض على الجميع مسؤولية
التصدي لهذا الفكر الممتد من الوهابية االستئصالية
التي لم تترك مكانا ً م� ّرت فيه إال وكوته بالنار والقتل
والتدمير».
وشدد على أن المشاهد التي بثها تنظيم داعش اإلرهابي
لعملية إع��دام هؤالء المستضعفين ،ومعها مشاهد هدم
الكنائس واألدي��رة واالعتداء على المقدسات اإلسالمية
والمسيحية في الموصل والرقة وغيرها من األماكن ،يجب
أن تشكل حافزا ً لكل القوى الحيّة في العالم الستئصال هذا
التنظيم اإلرهابي والضرب على يد مموليه في المنطقة
والعالم».
ورأى إم��ام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام
العيالني ،في بيان «ان هذه المجزرة تكشف بل تؤكد أن
هذا التنظيم اإلرهابي يعتبر كل من يخالفه الرأي هو عدو
له وإلى أي طائفة أو مذهب انتمى فلذلك المطلوب اليوم
تعاون كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم التكاتف
والتعاون للوقوف في وجه خطر «داعش».

حزب االتحاد ال�سرياني زار عون
التقى رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال
عون في دارته في الرابية أمس ،وفدا ً من حزب االتحاد
السرياني العالمي برئاسة ابراهيم مراد.
بعد اللقاء ،قال مراد« :زيارتنا للعماد عون بهدف
المعايدة ،وسلمناه دع��وة لحضور الذكرى المئوية
األول��ى لمذابح السريان «سايفو» وتباحثنا في كافة
الشؤون السياسية ،واألمنية ،واالقتصادية اللبنانية
والشرق اوسطية».
وتابع« :لقد أغنانا الجنرال عون بمعلوماته القيمة
عن المجازر التي ارتكبت بحق مسيحيّي الشرق منذ

عام  ،1915ومن قبلها المجازر الكبرى التي حصلت
عام  ،1850واليوم هذه المجازر هي سبب لتهميش
وإقصاء المسيحيين في الشرق وإضعافهم».
واخ��ت��ت��م« :تمنينا أن يثمر ال��ح��وار المسيحي -
المسيحي ،خصوصا ً بين التيار الوطني الحر و«القوات
اللبنانية» ،كي نصل في أسرع وقت إلى انتخاب رئيس
للجمهورية .كلنا كانت لدينا خالفات سياسية في
السابق ،ولكن اليوم المصلحة الكبرى لبلدنا ولشعبنا
تقتضي ان ت��ت��واص��ل لنعيد ثقة ال��م��واط��ن بدولته
وقياداته».

الجي�ش يت�س ّلم الدفعة الأولى من الأ�سلحة الفرن�سية ـ ال�سعودية

لودريان :هدفها تعزيز قدراته في مواجهة الإرهاب

مقبل ولودريان وقهوجي خالل تسلم األسلحة في المطار
أقيم في مطار بيروت الدولي أمس احتفال
رمزي بمناسبة بدء تسليم األسلحة الفرنسية
ضمن الهبة السعودية للجيش اللبناني.
وشارك في االحتفال وزير الدفاع الفرنسي
جان ايف لودريان ،الذي أشار الى انّ «الهبة
السعودية هدفها تعزيز ق��درات الجيش في
مواجهة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،معتبرا ً أن
تسليم الدفعة األولى من األسلحة يشكل بداية
لمرحلة جديدة تدخل عالقتنا الدفاعية في بعد
جديد ،الفتا ً الى ان لبنان يتع ّرض لضغوط
غير مسبوقة من تنظيم «داع���ش» و«جبهة
النصرة» ما يجعل من مراقبة الحدود تحديا ً ال
مثيل له».
وأوضح «انّ هذا المشروع من حيث العتاد
سيتض ّمن تسليم عشرات المد ّرعات ومدفعية
حربية حديثة مثل «مدافع سيزار» والعديد
من االسلحة لمساعدة الجيش» ،مشيرا ً الى
انّ بالده ستنشر  60ضابطا ً فرنسيا ً في لبنان
لتدريب العسكريين اللبنانيين على استخدام
األسلحة الجديدة».
وأكد أن الدفعة الثانية من السالح ستصل
الشهر المقبل ،وأنّ هذه الدفعات ستستم ّر لمدة
( )48شهرا ً المقبلة.

مقبل

من جهته ،أكد نائب رئيس الحكومة وزير
ال��دف��اع سمير مقبل ،ان «ان��ت��ص��ار الجيش
اللبناني على اإلرهاب انتصار أيضا ً لك ّل الدول
المهدّدة بهذا اإلرهاب ،مشدّدا ً في كلمة ألقاها
خالل االحتفال على «انّ وج��ود وزي��ر الدفاع

(تموز)

الفرنسي اليوم داللة على الرابط الذي يجمع
البلدين» ،شاكرا ً السعودية على هبة الـ3
مليارات دوالر لشراء العتاد واألسلحة الى
الجيش اللبناني».
وأض����اف م��ق��ب��ل« :ن��ح��ن كجيش لبناني
مستعدّون لتقبّل أيّ هبة غير مشروطة ،اما
بالنسبة الى الهبة االيرانية فلقد قلنا في وقت
سابق ونك ّرر اآلن القول إنّ قبول الهبة االيرانية
منوط بمجلس الوزراء ،وبموافقة مجلس األمن
عبر رفع الحظر عن اي��ران ،وحين يت ّم تنفيذ
هذين األمرين ال يعود هناك اي مشكلة لقبول
اي هبة».
وعن اإلرهاب والتحديات التي تواجه لبنان
واألولويات والحاجة الى أسلحة نوعية أخرى،
قال« :نحن نعلم ان الجيش اللبناني مجهّز،
وأخذ االحتياطات الالزمة على جميع الجبهات،
واليوم ،القيادة العسكرية في الجيش هي التي
تق ّرر اذا كان هذا السالح الذي وصلنا وسيصلنا
من فرنسا في إطار الهبة السعودية ،كافيا ً او ال،
وال يمكننا الكالم على هذه المواضيع حتى ال
نعطي االرهاب والعدو تفاصيل اكثر من ذلك».

قهوجي

كما حضر قائد الجيش العماد جان قهوجي
الذي لفت الى ان «األسلحة الفرنسية من ضمن
احتياجات الجيش في لبنان لهذه المرحلة
وض��روري��ة لطبيعة ال��م��واج��ه��ات» .وش��ارك
في االحتفال السفير السعودي علي عواض
عسيري حيث شدّد على دعم المملكة للبنان.
وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس

لحّ ام �أطلق �صرخة كرامة الإن�سان:
العالم كله ّ
مهدد بـ«ت�سونامي» التكفير
أطلق بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام أمس ،صرخة «كرامة اإلنسان»
جاء فيها« :نطلق الصرخة بعد الصرخة على أثر األعمال اإلجراميَّة التي تقوم
بها جماعات تكفيرية مجرمة ال دين وال شرع لها .وهي الكافرة بالله وباإلنسان
وبك ّل القيم اإليمانية واإلنسانية واالجتماعية .واليوم نطلق صرخة وجدانية
في وجه العالم كله ،المهدّد بخطر تسونامي هذه الفرق التكفيرية التي تحمل
أسماء مختلفة .هي صرخة ألجل إخوتنا في اإليمان والبشرية ،شهداء اإليمان،
األب��رار التسعة والعشرين مواطنا ً أثيوبياً ،ينتمون إلى الكنيسة األثيوبية
األرثوذكسية».
«نترحم على أرواحهم الزكية ،ونقدّم التعزية لقداسة أبونا متياس
وأضاف:
ّ
األول بطريرك الكنيسة األثيوبية ،وإلى جناب الحكومة األثيوبية ،وإلى الشعب
األثيوبي ،وال سيما إلى العائالت المنكوبة الحبيبة .ونؤكد قربنا الروحي
واإلنساني إلى الجميع.
ونطالب المجتمع الدولي أن يقف وقفة واحدة تجاه هذه المنظمات اإلجرامية.
والوقفة الرادعة الحقيقية هي العمل على إحالل السالم وإيقاف السالح والتسلح
والتسليح وآلة الحرب المد ّمرة .فهذه هي الضمانة لكرامة اإلنسان في دينه
وكرامته وحريته وعرضه وماله وأمنه وأمانه».
واختتم« :لتكن دماء شهدائنا بذار إيماننا وصرخة العالم ألجل أن ينعم الله
إله السالم على أرضنا المعذبة بالسالم المنشود .ونقول :أيها الرب إلهنا أعطنا
السالم فقد أعطيتنا ك ّل شيء».

رابطة ال�شغيلة وتيار العروبة:
للوقوف �إلى جانب ثورة اليمن
أشادت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية
في بيان ،اثر اجتماع مشترك برئاسة األمين العام للرابطة النائب السابق زاهر
الخطيب ،بـ»الكلمة التاريخية التي ألقاها قائد المقاومة السيد حسن نصر الله
في مهرجان التضامن مع شعبنا العربي في اليمن».
وأكدت «انّ مواقف السيد نصر الله عبّرت بأمانة وصدق وجرأة عن جوهر
ومبدئية الموقف القومي العروبي التح ّرري في هذه اللحظة التاريخية من
الصراع بين قوى المقاومة والتح ّرر العربية من ناحية ،وقوى االستعمار
واألنظمة الرجعية الدائرة في فلكه وأدواتها من ناحية ثانية».
ون�دّدت «بالمواقف المأجورة التي حاولت التطاول على السيد نصر الله
وكلمته التاريخية» ،معتبرة أنّ «الوقوف إلى جانب ثورة اليمن إنما هو واجب
ويجسد العروبة الحقة تماما ً كما كان وقوف اليمنيين إلى جانب
وطني وقومي
ّ
لبنان وفلسطين في مواجهة الحروب الصهيونية اإلجرامية ،وكما كان انتصار
المقاومة في لبنان وغزة انتصارا ً لك ّل قوى المقاومة والتح ّرر العربية ،كذلك
سيكون حتما ً انتصار اليمن وسورية».

التيار الأ�سعدي :لدعم الجي�ش
والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية

عون مستقبالً حزب االتحاد السرياني في الرابية

طالب األمين العام لـ«التيار االسعدي» المحامي معن األسعد في تصريح
أمس« ،بالتمديد لقادة األجهزة العسكرية واألمنية للضرورة والحاجة ولكون
األوضاع األمنية ال تحتمل أية خضات أو اهتزازات او فراغ أمني» ،داعيا ً الى
«وضع المصالح الشخصية والحسابات الخاصة جانبا ً وتغليب مصلحة
الوطن على ما عداها».
وأشاد األسعد بوزير الداخلية نهاد المشنوق «على تح ّمله مسؤولياته،
وخصوصا ً في السيطرة على مبنى الموقوفين االسالميين في سجن روميه
ومنعهم من إقامة امارة جديدة» ،مطالبا ً «بتحقيق جدّي وشفاف لكشف من
يساعد الموقوفين لوجستيا ً وماديا ً إلقامة إمارتهم».
كما شدد على «ضرورة دعم الجيش عددا ً وعتادا ً وعدم وضع قيود او شروط
على مصادر التسليح» ،آمالً «بأن تكون الهبات العسكرية التي يتسلمها الجيش
غير مرتبطة بمطالب ،ألنه ال يمكن توريطه في صراعات المنطقة».

الوزير الفرنسي متفقدا ً كتيبة بالده في الجنوب
مجلس ال���وزراء وزي��ر الدفاع الوطني سمير
مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وعن
الجانب الفرنسي وزير الدفاع الفرنسي جان
ايف ل��ودري��ان ،سفير فرنسا باتريس باولي
وأرك��ان السفارة والوفد المرافق للودريان،
وسفير المملكة العربية السعودية علي عواض
عسيري.
وش��ارك في االحتفال ايضا ً رئيس األركان
في الجيش اللواء وليد سلمان وعدد من كبار
الضباط وضباط من القوة الفرنسية المشاركة
في قوات األمم المتحدة في جنوب لبنان.

زيارة بري وسالم

بعد ذل��ك ق��ام الوزير الفرنسي مع نظيره
اللبناني والسفير الفرنسي ب��زي��ارة رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري ورئيس الحكومة
تمام س�لام ،حيث ج��رى استعراض مراحل
تسليم األسلحة الفرنسية الى لبنان بموجب
الهبة السعودية.

حفل استقبال

وأق���ام السفير الفرنسي ب��ات��ري��ك باولي
حفل استقبال في قصر الصنوبر على شرف
لودريان حضره ممثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري الدكتور محمود بري ،ممثل رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،سفراء
الواليات المتحدة االميركية ديفيد هِ ْل ،االتحاد
األوروب���ي أنجلينا إيخهورست والسعودية

(رانيا العشي)
علي عواض عسيري ،النائب سامي الجميّل،
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ،وف��د من
«اليونيفيل» ممثالً بالجنرال اريك هوتكلوك
راي�����س ،وش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة
واقتصادية وإعالمية.

 ...وفي الجنوب

وتفقد وزي��ر الدفاع الفرنسي كتيبة بالده
العاملة في إطار قوات حفظ السالم الدولية في
دير كيفا ،التي وصلها على متن مروحية دولية
حطت به في مهبط المروحيات التابع للكتيبة
الفرنسية ،حيث كان في استقباله قائد كتيبة
دامان  23الكولونيل هازار وكبار الضباط .
وبعد استعراض ثلة من عناصر التشريفات
ومصافحة كبار ضباط الكتيبة ،عقد لودريان
لقا ًء مع الكولونيل هازار استمع منه الى شرح
عن الوضع على الخط األزرق والدور الذي تقوم
به الكتيبة الفرنسية على الصعيد االنساني
والخدماتي ألبناء مناطق الجنوب.
ثم التقى عناصر الكتيبة في باحة المقر
والقى كلمة فيهم ،مثنيا ً على الدور الذي تقوم
به الكتيبة الفرنسية في جنوب لبنان تحت
راي��ة االم��م المتحدة ،مشيرا ً الى انّ مساهمة
فرنسا فعالة لدعم مساعي اليونيفيل واالطراف
اآليلة الى تحقيق سالم واستقرار دائمين في
جنوب لبنان».
وفي وقت الحق من مساء أمس غادر الوزير
الفرنسي والوفد المرافق له بيروت عائدا ً إلى
بالده.

عملية �أمنية مباغتة �أنهت �أعمال ال�شغب في المبنى «د»

الم�شنوق :ال �إمارة �إرهابية في رومية وال في لبنان
نجحت القوى األمنية أم��س في
إن��ه��اء أع��م��ال الشغب التي شهدها
المبنى «د» الجمعة الماضي ،فنفذت
فجر أمس عملية أمنية مباغتة هي
الثانية انتهت بإعادة توزيع السجناء
داخل المبنى «د».
وحاول عدد من السجناء التصدّي
للقوى األمنية بإحراق أمتعة وفرش
النوم ،لكن عناصر القوة الضاربة
والفهود وف��رع المعلومات نجحوا
في وضع ح ّد للتم ّرد وأع��ادوا ضبط
الوضع وإرس��اء الهدوء في الطابق
االول.

المشنوق

وأك��د وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ال��ذي وص��ل صباح
أم��س ال��ى سجن رومية ،أنّ «القوة
الضاربة قامت عند الخامسة من
فجر اليوم (أم��س) بعملية وضعت
فيها يدها على سجن روميه مجدَّداً،
وأنهت أم��راض اإلم��ارة الموجودة،
مشيرا ً ال��ى أنّ «المشكلة من جراء
االكتظاظ بعدما وض��ع أل��ف ومئة
سجين في مبنى يتسع كح ّد أقصى
ألربعمئة ،ما أدّى الى ازدياد الفوضى
وق��ي��ام ت��ح��ال��ف��ات ب��ي��ن إره��اب��ي��ي��ن
وسجناء عاديين ،ولن تكون هناك ايّ
امتيازات غير قانونية للسجناء».
وأعلن المشنوق أنّ «العملية انتهت
عند السابعة صباحا ً وأن ال إمارة في
لبنان أو روميه ل�لإره��اب ،وحكاية
المبنى «ب» لن تتك ّرر ،والمبنى «ب»
سينجز في خالل خمسة عشر يوما ً
وس��ي��وزع المساجين بشك ٍل أمني،
وعندها سنتأكد انّ أعمال الشغب
لن تتك ّرر» ،مشيرا ً ال��ى «أنّ لجنة
عسكرية تتولى التحقيق في ما جرى

سالم والمشنوق في السراي
الجمعة الفائت في السجن».
كما حضر الى رومية المدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص.
وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام
سالم ،أكد المشنوق ان إمارة سجن
رومية لن تعود وت ّم تكليف ضابط
إلجراء التحقيقات في خلفيات التم ّرد
ال��ذي حصل الجمعة .وأوض��ح انه
طلب من س�لام ط��رح تمويل إنشاء
سجن م��رك��زي ف��ي جلسة مجلس
الوزراء الخميس المقبل.
الى ذلك ،أفادت مصادر أمنية انّ
عنصرين من الفهود اصيبا بحروق
في العملية وهما يتلقيان المعالجة
ف��ي مستشفى الجعيتاوي ،اال انه
لم تسجل اية إصابات في صفوف
السجناء .وت ّمت خالل العملية اعادة
ت��وزي��ع السجناء ف��ي المبنى «د»
في زنزانات وت ّمت تفرقة من قاموا

بأعمال الشغب األخ��ي��رة الجمعة
وتحديدا ً الموقوفين اإلسالميين.

اعتصام ألهالي الموقوفين

من جهتهم ،ن ّفذ أهالي الموقوفين
االسالميين في رومية وغالبيتهم
م��ن النسوة واألط��ف��ال ،اعتصاما ً
امام دارة وزير العدل اللواء أشرف
ريفي في طرابلس ،مطالبين وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
باالستقالة ،كما قطعوا االوتوستراد
الذي يربط ساحة عبدالحميد كرامي
بمنطقة البحصاص وسط إجراءات
أمنية ،ما أدّى الى تحويل السير الى
مسارب أخرى ،إال أنهم أعادوا فتح
الطريق أم��ام س��راي طرابلس بعد
أن زارهم عدد من المشايخ وتحدث
اليهم ووعدهم بمتابعة الموضوع
م��ع ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة لتحقيق
مطالبهم.

جدّ د مطالبته النواب بانتخاب رئي�س

تامر :ال مخارج في المنطقة �إال بالحوار
رأى رئيس «الحركة اللبنانية الديمقراطية» جاك تامر
أنّ «اإلدارة األميركية تجد نفسها متنازعة بين حليفيها
السعودية والعراق ،مع تفاقم الحرب في اليمن ،والتي يُراد
لها أن تتح ّول حربا ً مذهبية جديدة في الشرق األوسط.
وأشار تامر خالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة
إلى أنّ الواليات المتحدة «تجد صعوبة في المحافظة على
التوازن في دعمها للحملة الجوية السعودية على الحوثيين
المدعومين من إيران في اليمن ،ودعمها الهجوم الذي تش ّنه
القوات العراقية المدعومة من إيران على داعش في العراق.
واعتبر أنّ «ك�لام السيد حسن نصر الله ك��ان إيجابيا ً
بالنسبة الى إبعاد لبنان عما يجري في اليمن ،لذا يجب الحوار
بين اليمن والسعودية إليجاد مخرج لألزمة الخارجية».
وج��دّد تامر مطالبة ال��ن��واب تأمين النصاب القانوني
النتخاب رئيس للجمهورية واالل��ت��زام بالدستور والنظام

الديمقراطي» ،مشيرا ً إلى أنّ «بعض ال��وزراء المسيحيين
يرفضون انتخاب رئيس جمهورية قوي» ،داعين الى «اجتماع
يض ّم كافة الزعماء المسيحيين وجميع األحزاب والجمعيات
لمناقشة موضوع الرئاسة مع رؤساء الطوائف المسيحية».
وناقش المجتمعون األحداث في المنطقة الفتين الى أنها
«باتت مثقلة بالنقاط الساخنة والبؤر المتفجرة وصارت
مسرحا ً وم��رك��زا ً ل��ص��راع دول��ي إقليمي متشابك العوامل
والمصالح» .وتخ ّوف تامر من أنّ «الشهرين المقبلين سوف
يشهدان تصاعدا ًلألوضاع في لبنان ،وذلك خالل الفترة الممتدّة
من اآلن وحتى انتهاء موعد االتفاق النووي اإليراني بين طهران
والدول الست ،وأنّ حالة التأزيم ستتفاقم أكثر فأكثر وأنّ هناك
خطرا ً على الحوار بين تيار المستقبل وح��زب الله ،ودعوا
إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت النتظام عمل
المؤسسات وتفعيل عملها لما فيه مصلحة البلد والمواطنين.

