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كنعان« :التغيير والإ�صالح»
�سيح�ضر جل�سة مجل�س الوزراء

برقيات تعزية �إلى الأ�سد بوفاة نا�صيف

علي عبد الكريم� :سورية
تجبه الإرهاب نيابة عن العالم
أك��د السفير ال��س��وري علي عبد
الكريم علي أن سورية الغد ستكون
أكثر مناعة ،ولبنان بخير ،معتبرا ً أن
التكامل بين البلدين تفرضه مصلحة
البلدين والشعبين والمنطقة واألمة،
وأشار إلى ان سورية تجبه اإلرهاب
نيابة عن العالم.
جاء ذلك بعد زي��ارة السفير علي
ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن ،وج��رى البحث في تطورات
األوضاع في المنطقة.
وق��ال علي بعد ال��ل��ق��اء« :زي��ارة
سماحته بمناسبة الشهر المبارك
لتهنئة ولالطمئنان ال��ى صحته،
وكانت هناك جولة من األحاديث
اطمأن فيها إلى وضع سورية والى
وضع الجيش والشعب والمقاومة
التي يتصدى فيها الشعب السوري
لهذه الحرب اإلرهابية المتعددة
الجنسية ،ولقد طمأنته أن الجيش
ال���س���وري وال���ق���ي���ادة ال��س��وري��ة
والحاضنة الشعبية السورية كلها
تؤكد للعالم بعد أربع سنوات وثالثة
اشهر أن سورية اليوم تؤكد أنها
تجبه هذا اإلرهاب نيابة عن العالم،
وأن العالم اآلن يعيد النظر والقراءة
ويستدرك مواقف كانت فيها شراكة
حقيقية في هذا اإلجرام على سورية
وعلى المنطقة ،لذلك كل القراءات
اآلن تشير إلى أن العالم وخصوصا ً
ال��دول التي رعت وم ّولت وساندت
وكانت حاضنة لهذا اإلره��اب ،اآلن
تستدرك خطر هذا اإلرهاب وارتداده
عليها».
وأضاف« :ونحن نتفاءل بأن هذا
الصمود الذي فيه درس ،يشعّ على
المستقبل وع��ل��ى األج��ي��ال يوجب
على كل الذين كانوا شركاء في فعل
اإلجرام بحق سورية ودول المنطقة
وبحق المسلمين والمسيحيين وكل
فئات الشعب في كل هذه المنطقة،
هذه األخطار التي ارتدت عليهم في
أكثر من مكان ،وما حدث في الكويت
وت��ون��س وفرنسا وف��ي السعودية

قبالن مستقبال السفير علي عبد الكريم
قبلها وف��ي أم��اك��ن كثيرة ك��ل هذا
يضطر األميركي والغربي والتركي
ودول الخليج وكل داعمي اإلره��اب
أن يعيدوا النظر خوفا ً من هذا اإلرتداد
عليهم ،وبالتالي فإن سورية التي
صمدت وقدمت نموذجا ً هو األبرز في
صمود شعب وجيش وقيادة يؤكدون
أن هذا هو الخيار الذي سيلتف حوله
العالم دفاعا ً عن أمن العالم في وجه
إرهاب ال يستثني أحدا ً ال في األعراف
وال في األديان».
وأك��د أن «س��وري��ة الغد ستكون
أكثر مناعة ،ولبنان بخير والتكامل
بين البلدين تفرضه مصلحة البلدين
والشعبين ومصلحة المنطقة واألمة،
لذلك هذا الشهر شهر كريم إن شاء
الله تكون فيه نتائج لمصلحة سورية
ولبنان في دحر إرهاب يتهدد الجميع
وال يستثني أحداً».
من جهة ثانية ،أجرى قبالن اتصاال ً
بالرئيس السوري ّ
بشار األسد عزاه
فيه برحيل اللواء محمد ناصيف.

...ولقاء األحزاب

كما أب��رق لقاء األح���زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية،

إل��ى الرئيس األس��د معزيا ً باللواء
ناصيف ،ومما ج��اء ف��ي الرسالة:
«ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة اللواء
محمد ناصيف الذي قضى في خدمة
سورية العربية سنوات عمره ،وفي
خدمة أمته من خالل ما كلف به من
مهام .باسم لقاء األح��زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية،
نتقدم من سيادتكم ومن عائلة الفقيد
بأحر التعاز «.

صالح

كذلك أبرق األمين العام للمؤتمر
العام لألحزاب العربية قاسم صالح
إلى الرئيس األسد باآلتي« :تلقيانا
ببالغ الحزن خبر وفاة اللواء محمد
ناصيف ال���ذي ق��دم حياته خدمة
ل��س��وري��ة وق��ض��اي��ا األم����ة ،باسمي
وباسم األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية أتقدم منكم ومن
الشعب ال��س��وري بأحر التعازي،
راج��ي �ا ً المولى ع��ز وج��ل أن يتغمد
ال���راح���ل ال��ع��زي��ز ب��واس��ع رحمته
ويسكنه فسيح جنانه ،وأن يحميكم
ويحمي سورية من شرور األعداء وأن
يؤزرها بالنصر المبين».

تحية لعدنان و«�أ�سطول الحرية» في دار الندوة:
طريق ال�صمود وحده ي�ؤدي �إلى الحرية
انعقد في «دار الندوة» اللقاء الرمضاني الثالث في إطار
الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة تحت عنوان
«التحية النتصار الشيخ األسير خضر عدنان على جالديه
الصهاينة» ،ودعما ً لصمود أسرى الحرية في فلسطين
وتحية ألبطال سفينة «ماريان» و«أسطول الحرية »3
لكسر الحصار عن غزة المحاصرة وفلسطين األسيرة ،في
حضور حشد من الهيئات السياسية والحزبية والفصائل
الفلسطينية.
وأدار اللقاء منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى
المحامي عمر زين ،ثم كلمة الوزير السابق بشارة مرهج
رحب فيها بالحضور وقال« :نلتقي اليوم حول المناضل
الشيخ األسير خضر عدنان ال��ذي انتزع حريته بيده
وبتضامن الشعب الفلسطيني والشعب العربي معه».
وأكد مرهج أننا «كنا على هذا الطريق وسنبقى ألنه الطريق
الوحيد ،طريق الصمود والنضال هو الذي يؤدي إلى حرية
المناضل الفلسطيني والشعب الفلسطيني والى حرية
األرض الفلسطينية».
ووص��ف اعتقال القوات «اإلسرائيلية» إح��دى السفن
المتوجهة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
بأنه «عار على القيادة «اإلسرائيلية» وشرف كبير ينتزعه
المناضل األوروب��ي والعربي ،والفلسطيني ال��ذي يبحر
مدركا ً األخطار التي تواجهه».
وق��دم المحامي هشام سعد مداخلة عن «االعتقال
اإلداري في فلسطين المحتلة أو ما درج على وصفه
بالحجز اإلداري» ،الذي يتيح احتجاز الشخص لمدة ستة
أشهر ،لكن يمكن تمديد الحجز لفترات من ستة شهور إلى
ما ال نهاية».
وعرض منسق «لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار»
نبيل حالق لمراحل سير أسطول الحرية ( )3الذي كان
متوجها ً إلى غزة واعترضته البحرية اإلسرائيلية» ،وقال:

«ه��ذه المحاولة تؤكد نهج استمرار سلطات االحتالل
بانتهاك حقوق اإلن��س��ان وإع��اق��ة العمليات اإلنسانية
لمساعدة المحاصرين في غزة وتأكيد السجن الجماعي
لمليون وثمانمئة ألف فلسطيني في غزة».
وقال ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد
الرفاعي« :إن انتصار الشيخ خضر عدنان هو انتصار
إلرادة المقاومة ،هو انتصار للنهج المقاوم األصيل ،الذي
اثبت ويثبت كل ي��وم ان العدو الصهيوني ال يمكن ان
ينصاع وان ننتزع حقوقنا منه إال من خالل إرادة الصمود
والمقاومة».
ث��م تحدث ك��ل م��ن المدير لعام لـ«مؤسسة القدس
الدولية» الدكتور ياسين حمود الشيخ محمد نمر زغوت،
ومشهور عبدالحليم (حركة حماس) وعباس قبالن (أمل)
والمحامي محمد عفرا (المؤتمر الشعبي اللبناني) الذين
حيوا الشيخ عدنان في وقفته وانتصاره وعودته إلى
الحرية.
وفي ختام اللقاء حيّا منسق الحملة األهلية معن بشور
األسير عدنان على انتصاره وكل أسرى الحرية في سجون
االحتالل .ووجه التحية أيضا ً الى «أبطال أسطول الحرية
( )3وسفينة ماريان رأس حربة األسطول ،فهم بإصرارهم
على التضامن مع غزة المحاصرة وفلسطين األسيرة ،بل
هم بتوجههم نحو ساحل فلسطين في غزة ،إنما ساهموا
بالضغط على سلطات االحتالل التخاذ قرار اإلف��راج عن
الشيخ عدنان ،ما يؤكد التكامل بين المعركة في الداخل
وال��خ��ارج ،بين أب��ن��اء فلسطين وش��رف��اء األم��ة وأح��رار
العالم».
ودعا إلى «خوض معركة إسقاط قانون االعتقال اإلداري
وهو قانون ش ّرعه االنتداب البريطاني في فلسطين ليطبقه
االحتالل «اإلسرائيلي» ،فاجتمعت فيه صفتا االستعمار
والعنصرية معاً».

التقى وفد المنظمات ال�شبابية:

حمدان :للبدء من معركة الوعي
و�صو ًال �إلى الدفاع الم�سلح عن وحدة �أمتنا
استقبل أم��ي��ن الهيئة القيادية
ف��ي ح��رك��ة الناصريين المستقلين
«المرابطون» العميد مصطفى حمدان
وأعضاء الهيئة وف��دا ً من المنظمات
الشبابية اللبنانية والفلسطينية.
بعد اللقاء ،ث ّمن مسؤول المكتب
الطالبي في رابطة الشغيلة زياد أمين
دور «المرابطون» النضالي والقومي
العربي ،مؤكدا ً «االل��ت��زام بالثوابت
الوطنية والقومية».
رح��ب ح��م��دان بالوفد
م��ن جهتهّ ،
وح����ذر م��ن «ارت�������دادات العمليات
اإلرهابية في تونس والكويت» ،منددا ً
بـ«التفجير اإلرهابي على أرض مصر
العربية وال���ذي أدى إل��ى استشهاد
النائب العام هشام بركات» ،متوجها ً
بالتعزية إلى «رئيس جمهورية مصر
المشير عبدالفتاح السيسي وإل��ى
القضاء المصري وأهلنا المصريين».
وأك��د حمدان أن «المعركة ليست
فقط معركة ميدانية بل هي معركة
وعي ألن الهدف األساس لإلرهاب هو
استهداف وعي شبابنا ،وسعيه إلى
اسقاط العقد االجتماعي واالقتصادي
والثقافي والسياسي على ام��ت��داد

أقطارنا العربية بغية ان تتغلغل
ال��ى مجتمعاتنا األف��ك��ار التخريبية
واالرهابية التي ال تنتمي إلى أي دين».
ودع��ا حمدان الشباب إلى «البدء
من معركة الوعي وصوال ً إلى الدفاع
المسلح عن أهلكم وعن أراضيكم وكل
ما يهدد وحدة أمتنا العربية».
وأشار إلى «أن الواقع االقتصادي
واالجتماعي لشبابنا اللبناني يتعرض
في عمق وجوده وكينونته للكثير من
المشاكل واألزم��ات التي ال يوجد من
يحلها بسبب سقوط النظام الطائفي
المذهبي في لبنان».
وح ّذر حمدان من «محاوالت تمذهب
وتطييف عمليات توزيع ثروة النفط
الوطنية التي ت��ؤدي إلى بداية لشر
مستطير وحرب أهلية قد تسبب الكثير
من الويالت على الساحة اللبنانية».
ودعا «الشباب اللبناني إلى وجوب
تأييد الجيش وقيادته» ،داعيا ً الجميع
إلى «عدم زج الجيش ضمن االبتزازات
والهرطقات السياسية التي تجري
على الساحة اللبنانية ألن ذلك ينعكس
على معنويات أبنائنا وإخواننا الذين
يقاتلون مع أبناء المقاومة دفاعا ً عن

الوطن اللبناني ضد اإلره��اب وضد
العدو «اإلسرائيلي» ،ويض ّر باألمن
القومي الوطني للبنان وق��د يحدث
خرقا ًعبر هذه الثغرة لهؤالء اإلرهابيين
والمخ ّربين ال��ذي��ن يتربصون ش��را ً
بلبنان».
على صعيد آخر ،رأى حمدان خالل
وقفة نظمتها «حركة الجهاد االسالمي»
ف��ي فلسطين ف��ي خيمة االعتصام
أمام»أسكوا» ابتهاجا ً بانتصار األسير
الشيخ خضر عدنان ،أن األخير «رفع
رأس األم���ة ،ووق��ف نيابة عنها في
وج��ه إسرائيل ليثبت للجميع بأن
فلسطين هي القضية المركزية ،وإليها
فقط يجب أن توجه الجهود وتبذل
التضحيات».
بدوره ،أكد مسؤول الجبهة الشعبية
القيادة العامة ف��ي لبنان أبوعماد
رام��ز أن «خيار المقاومة هو الوحيد
الكفيل بتحرير األس��رى والمعتقلين
وباستعادة كامل حقوقنا» .فيما اعتبر
المسؤول في الجبهة الشعبية أبو
جابر «أن أهم درس في انتصار خضر
عدنان أن الشعب الفلسطيني قادر أن
ينتصر وأن يهزم إسرائيل».

اعتبر أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان إثر االجتماع
األسبوعي للتكتل برئاسة العماد ميشال عون في الرابية أمس ،أن عدم تضمين
ج��دول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إليها رئيس الحكومة تمام سالم غدا ً
الخميس بند التعيينات األمنية مخالفة قانونية ودستورية ،الفتا ً إلى «المخالفة
القانونية لجهة مبدأ تداول السلطة في المواقع القيادية وتعميم منطق التمديد على
كل المواقع ،والدستورية ألنها تتعارض في ظل الشغور الرئاسي مع موقف عدد
من الكتل الوازنة في مجلس الوزراء».
ِوأشار إلى أن «اإلستمرار في هذا التجاهل وهذه المخالفات عنصر خطير في
عملية تفعيل الحكومة وفي عملية تعطيل مجلس الوزراء ،في ظل أوضاع صعبة
على جميع األصعدة».
وأعلن كنعان أن التكتل سيحضر جلسة مجلس الوزراء وسيمارس حقه في
النقاش ،مؤكدا ً أنه «لن يبحث في أي بند إذا لم يكن البند األول هو بند التعيينات
األمنية».
من جهة ثانية ،تطرق التكتل إلى الجولة التي قام بها كنعان على عدد من
األحزاب المسيحية لبحث مبادرة رئيس التكتل ،أي االستطالع الرئاسي ،وحصيلة
النقاشات أن «هناك نقطة مشتركة بين غالبية األحزاب ،أي القوات اللبنانية وتيار
المرده ،على الموافقة على مبدأ إجراء اإلستطالع مع بعض المالحظات» ،في حين
أبدى حزب الكتائب إعتراضه».
وأكد التكتل أن «العودة إلى الشارع عملية ديمقراطية» ،داعيا ً إلى «التعاطي
معه بإيجابية ألنه يسجل في ظل تراكم المخالفات على صعيد الشراكة الوطنية
سابقة إيجابية ،تذكر كافة المواطنين أن هناك شعبا ً وشركاء في هذا الوطن علينا
العودة اليهم».
من ناحية أخ��رى ،دعا التكتل إلى «مواجهة جدية لموضوع اإلره��اب على
كل األصعدة» ،وسأل الحكومة عن «قرارها القاضي بتحرير منطقة عرسال من
المسلحين وما هي التدابير التي اتخذت».

«الم�ستقبل» :الأولوية النتخاب رئي�س
أيدت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
أمس «قرار رئيس الحكومة تمام سالم استئناف عمل مجلس الوزراء الخميس
المقبل».
وطلبت الكتلة في بيان تاله النائب ع ّمار حوري «أن تمضي الحكومة قدما ً
في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية
والمعيشية واستئناف النشاط االقتصادي في البالد ،ال سيما أن لبنان يمر في
ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ودقيقة ،وهو اآلن على أبواب موسم االصطياف،
وهو الموسم الذي ينتظره لبنانيون ُكثر من أجل تحسين مداخيلهم وتحريك عجلة
االقتصاد الوطني ،وبالتالي تفادي دفع البالد واقتصادها بعيداً ،إلى أزمة اقتصادية
محتمة في ظل األوضاع االقتصادية والمالية الدقيقة في العالم».
وأي��دت الكتلة وشجعت وتضامنت مع «الصرخة المدوية التي انطلقت في
 25حزيران من المؤتمر االعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات االقتصادية
والعمالية ،والتي تمثل قوى االنتاج ،من بيال في مواجهة سياسة االنتحار التي
يصر البعض على اتباعها».
واعتبرت أن «األولوية تظل في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية ،التي
يجب أن تتقدم على كل األولويات في هذه المرحلة الحساسة ،التي يمر بها لبنان
والمنطقة» ،مؤكدة أنه «من الضروري الحرص على االلتزام بالدستور وعدم
االنزالق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز
انتخاب الرئيس الجديد .وعلى ذلك ،ال بد من العمل على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وفق اآللية الدستورية الوحيدة لالنتخاب ،وهي في مجلس النواب
استنادا ً إلى المادة  27من الدستور».

�سليمان عن اال�ستطالع :كفى ت�سلية
علّق الرئيس سليمان على االستطالع الرئاسي في تغريدة على «تويتر» قائالً:
«ماذا لو حاز المصنف ثالثا ً في االستطالعات الرئاسية ،على أكثرية مسلمة
مرجحة؟ ،فكفى لعبا ً وتسلية».
وش��دد سليمان خالل استقباله السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري ،على «أهمية االجماع العربي والدولي لمكافحة اإلرهاب».
ورد عسيري على الوثائق التي نشرتها «ويكيليكس» عن الدور السعودي في
لبنان قائالً« :سياسة السعودية واضحة تجاه الجميع واعمالها تتحدث عنها».
وكان الرئيس سليمان حضر اللقاء التشاوري في دارة وزير السياحة ميشال
فرعون في االشرفية حضره إضافة إليه الرئيس أمين الجميّل ونائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،والوزراء بطرس حرب ،رمزي جريج ،أليس
شبطيني ،سجعان قزي ،آالن حكيم ،وعبد المطلب حناوي.
ورأى ال��ل��ق��اء« ،أن المرحلة التي يمر بها لبنان ال تحتمل ش��غ��ورا ً في
المؤسسات».
وفي بيان تاله وزير السياحة ميشال فرعون إثر االجتماع ،أكد المجتمعون «أن
انتخاب الرئيس «يجب أن يتم وفق آلية دستورية وفي مجلس النواب ومن قبل
النواب» .وحول آلية عمل الحكومة أشار المجتمعون إلى «أن هناك جدول أعمال
من بنود عدة و ّزع على الوزراء ولم يعترض اي منهم» ،مشددا ً على أن لرئيس
الحكومة «صالحية اقتراح بنود إضافية من خارج جدول األعمال إذا رأى ضرورة
في ذلك».
وفي آلية اتخاذ القرارات شددوا على انها «كانت سابقا ً تتم بالتوافق بين الجميع
ومسألة التعيينات األمنية وتعيين قائد هي لدى وزير الدفاع ورئيس الحكومة».
وأعلن فرعون ردا ً على سؤال أن موضوع قيادة الجيش ليس على جدول أعمال
مجلس الوزراء.

فيا�ض :ننتظر نتائج التحقيق
في تعذيب ال�سجناء وت�سريب ال�شريط
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض في بيان ،أن
«الرأي العام اللبناني ال يزال ينتظر نتائج التحقيق بملف تعذيب السجناء
في سجن رومية ،إنطالقا ً من كون ما حصل هو مخالف للقوانين والشرائع
والمعايير اإلنسانية ،وال نوافق على تبريره تحت أي مسمى ،ومهما تكن الصفة
اإلجرامية للسجناء».
وقال« :يبدو بديهيا ً أن الجرم ال يقتصر في ذلك على ممارسة فعل التعذيب،
إنما يطاول أيضا ً أولئك الذين تقصدوا تصوير الشريط وتسريبه بهدف ج ّر البلد
إلى مشاكل وإضرابات أمنية وشعبية ،األمر الذي يستدعي بدوره تحقيقا ً شفافا ً
بهدف معرفة الحقائق والخلفيات والضالعين والمتورطين مباشرة أو في شكل
غير مباشر ،وذلك بغية تقديمهم إلى المحاكمة وردع كل من تس ّول له نفسه
العمل على استهداف األمن واإلستقرار الداخلي».
واختتم« :إن ما نود التشديد عليه ،هو أن التحقيق النزيه والشفاف يجب
أن يمضي إلى األمام من دون تلكؤ بهدف كشف الحقائق ،ال سيما أن البعض
من خالل تصريحاته واتهاماته سعى إلى تضليل التحقيق وتشويه المعطيات
وتسميم المناخات الداخلية ،وهي األه��داف ذاتها التي تقف خلف تسريب
الشريط أساساً».

�صالح ي�ستنكر الحكم على عبّا�س:
جائر ويهدف �إلى كمّ الأفواه
اعتبر األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح «أن الحكم الذي
صدر بحق األخ المناضل فاضل عباس األمين العام للتجمع الوطني الوحدوي في
البحرين والقاضي بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات هو حكم جائر ،لذا
فإن األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية ،إذ تستنكر هذا اإلجراء الظالم
الذي يستهدف ك ّم أفواه القيادات ومحاسبتهم على تصريحاتهم وآرائهم ما يشكل
انتهاكا ً فاضحا ً لحقوق اإلنسان التي تكفل حرية التعبير وحرية المعتقد ،نعلن
تضامننا مع قيادة وكوادر وأعضاء التجمع مؤكدين وقوفنا إلى جانب عائلة األخ
العزيز فاضل».
وأضاف« :نطالب حكومة البحرين باإلقالع عن هذه األساليب االستبدادية ألنها
لن ترهب شعب البحرين بل ستزيده تصميما ًعلى متابعة ثورته السلمية وصوال ًإلى
تحقيق أهدافه في ارساء الحرية والديموقراطية والمشاركة في صنع مستقبل زاهر
للبحرين ،يحفل بالعزة والكرامة والسمو والرفعة .كما نطالبها بإطالق سراح األخ
فاضل وفك أسر العالمة المجاهد الشيخ علي سلمان األمين العام لجمعية «الوفاق»
وجميع األسرى والمعتقلين في زنزانات الطغمة الحاكمة في البحرين».
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تفقدت برفقة مقبل وقهوجي الوحدات الع�سكرية في عر�سال

كاغ :المنطقة خط تما�س للبنان و�أوروبا
ونعمل مع المجتمع الدولي لتجهيز الجي�ش

مقبل وكاغ وقهوجي خالل الجولة
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،ترافقهما
الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد
ك��اغ وح���دات الجيش المنتشرة ف��ي منطقة عرسال
ومحيطها ،حيث جالوا في مراكزها القتالية المتقدّمة،
واطلعوا على الواقع الميداني العام للحدود الشرقية ،إلى
جانب أوضاع هذه الوحدات وظروف عملها ،واإلجراءات
التي تنفذها لضبط الحدود ومنع تسلّل اإلرهابيين،
وتوفير األمن واالستقرار ألهالي القرى والبلدات في هذه
المنطقة.
وقد أثنت كاغ خالل اللقاء مع الضباط والعسكريين،
على الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في
مواجهة اإلرهاب ،وأكدت مواصلة دعم المجتمع الدولي
لجهوده اآليلة إلى الحفاظ على استقرار لبنان ،في ظل
األزمات التي تشهدها المنطقة العربية.
وم ّما قالته« :جئت اليوم (أم��س) مع معالي وزير
الدفاع وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،في زيارة
أول��ى لإلطالع على الوضع الخطر في عرسال ،وعلى
العمل الممتاز الذي يقوم به الجيش اللبناني .أو ّد أوال ً
أن أعبّر عن تقديري وإعجابي العميقين للجيش اللبناني
ولقائد الجيش العماد قهوجي ولوزير الدفاع ،وكذلك

لكل العسكريين في الخدمة ،فإنهم يعملون تحت ظروف
خطرة ،وهم ملتزمون ويعملون بوسائل محدودة جدا ً في
ظل أوضاع حرجة ،إن التواجد في عرسال هو خط تماس
بالنسبة للبنان ،وكذلك ألوروبا لذا كل ما علينا فعله هو
العمل مع المجتمع الدولي للحرص على تجهيز الجيش
بكل المعدات الالزمة والمنطقية في هذا الوضع من دون
أي تأخير ،وباالستمرار بإمداد الجيش بهذه التجهيزات
من أجل وضع حد لهذه الحالة».
وأكدت «أنّ دعم لبنان وأمن وسالمة المواطنين ليس
رفاهية بل هو ضرورة ،والوقت جوهري ،وأنا شاكرة جدا ً
أنني قد ُمنحت الفرصة ألكون أول من يطلع على الوضع،
ألنّ الرؤية مختلفة جدا ً عن قراءة تقرير ،وأنا أك ّرر التعبير
عن إعجابي للرجال الذين يخدمون على هذه الجبهة،
وآمل بأن ينالوا أقوى دعم سياسي وعسكري».
وأوضح المكتب اإلعالمي لكاغ انها بحثت مع مقبل
وقهوجي في تطبيق الخطة لتنمية ق��درات الجيش،
خصوصا ً الحاجات المستمرة التي تستلزم دعما ً دولياً.
وأش��ار المكتب إلى أن زي��ارة كاغ عرسال تأتي قبل
اجتماع مجلس األمن في  8تموز الجاري والذي سيتناول
الوضع في لبنان ككل في هذه المرحلة في إطار القرار
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ا�ستهداف تحركات الم�سلحين في الجرود
وتوقيف � 8إرهابيين في البقاع
استهدف الجيش اللبناني أمس من
مواقعه في البقاع الشمالي ،تحركات
للمسلحين في جرود عرسال باألسلحة
الثقيلة .فيما أ صيب كل من أحمد محمد
الحجيري ( 26سنة) حسين محمد
رايد ( 23سنة) ،وسام علي عز الدين
( 21س��ن��ة) ج���راء س��ق��وط ص��اروخ
مجهول المصدر في بستان للكرز في
جرد بلدة عرسال محلة وادي الخيل
خ�لال قطافهم ال��م��ح��ص��ول ،م��ا أدى
ال��ى اصابتهم بشظايا ف��ي مختلف
أنحاء اجسامهم ونقلوا على األثر إلى
مستشفى الرحمة الميداني للمعالجة
وحالتهم مستقرة.
وف���ي إط����ار ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم��ن

واالستقرار ،أوقفت وحدة من الجيش
أولمنأمسبينبلدتياللبوةوعرسال،
السوري وليد أحمد يوسف النتمائه إلى
أحد التنظيمات اإلرهابية ،كما أوقفت
سبعة أشخاص من التابعية السورية
لالشتباه في انتمائهم إلى المجموعات
اإلرهابية المنتشرة في جرود عرسال،
وفق ما جاء في بيان صادر عن قياة
الجيش  -مديرية التوجيه.
وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع
ال��م��خ��ت��ص إلج����راء ال��ل�ازم وب��وش��ر
التحقيق.
من جهة أخرى ،أفرج قبل ظهر أمس
ع��ن السوريين محمد زك��ري��ا يحيى
واسماعيل فهد نور الدين اللذين كانا

خطفا صباحا ً من أمام «أفران تفاحة»
على ط��ري��ق م��ج��دل عنجر ،وحضر
المفرج عنهما إلى ثكنة أبلح للتحقيق
معهما.
وفي إطار متابعة التحقيقات التي
تجريها المديرية اإلقليمية ألمن الدولة
في عكار مع السوريين اللذين ألقي
القبض عليهما أول من أمس في عكار
بتهمة تزوير بطاقات الهوية واإلقامات
اللبنانية للسوريين ،تم توقيف ثالث
هو السوري ماهر د .في بلدة الشيخ
عياش.
وتم تسليم الموقوفين الثالثة إلى
الجهات المختصة في األمن العام في
بيروت.

مقتل �شاب ووفاة والده ب�سبب انزعاج الجار!
مرجعيون  -رانيا العشي
شهدت بلدة شقرا – قضاء بنت جبيل ،فجر أمس
جريمة ،راح ضحيتها الشاب مختار محمد ويزاني (33
سنة) إثر مشادة مع ح .م .ديب ( 55سنة) على خلفية
إشكال سببه إنزعاج الجاني ديب من مرور شاحنات
تخص عائلة الضحية من أمام منزله ،تطور إلى إطالق
ديب النار من سالح حربي على ويزاني وإصابته بجروح
خطرة ،وتم نقله الى مستشفى تبنين الحكومي لكنه ما

لبث ان توفي متأثرا ً بجروحه.
وفور شيوع وفاة ويزاني ،أصيب والده محمد حسين
ويزاني ( 77سنة) ،بأزمة قلبية ح��ادة أودت بحياته،
كما أدى الى توتر شديد في البلدة ،حيث أقدم عدد من
عائلة وأق��ارب الضحية على هدم جزء من منزل الجاني
مستعينين بجرافة ،وإضرام النار فيه ،لكن الجيش منع
الغاضبين من هدم وإحراق المنزل كامالً.
وحضرت الى المكان دورية من مخفر تبنين وفتحت
تحقيقا ً بمالبسات الحادث.

