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�إنفجارات قوية داخل المزارع المحتلة
ترافقت مع تحليق كثيف للطيران «الإ�سرائيلي»

دريان �إلتقى ال�سي�سي
اختتم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته إلى القاهرة بلقاء
مع رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي حيث قدم إليه التعازي
بوفاة والدته.
وكان دريان التقى وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة وبحث معه
في الشؤون اإلسالمية وأوض��اع المنطقة ،ثم التقى مفتي جمهورية مصر
العربية الشيخ شوقي عالم الذي أبدى حرصه على «التعاون مع دار الفتوى
في الجمهورية اللبنانية وتعزيز العالقات لما فيه مصلحة المسلمين في
البلدين».
والتقى رئيس جامعة األزهر الدكتور عبد الحي عزب وتم تداول القضايا
الثقافية والتربوية التي تهتم بها جامعة بيروت اإلسالمية التابعة لدار الفتوى
وجامعة األزهر في مصر».
وف��ي دردش��ة مع بعض الصحافيين في مصر أك��د دري��ان أن «المطالبة
بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ستبقى إلى حين تحقيق هذا األمر مهما
كان من صعاب وعراقيل فال بد من االتفاق على االنتخاب» ،وشدد على «ضرورة
استمرار الحكومة في عقد اجتماعاتها كالمعتاد ألنّ البلد في حاجة إلى قراراتها
تيسر أمور الناس ،فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار ،والخالف السياسي
التي ّ
يجب أالّ ينعكس سلبا ً على حياة اللبنانيين».

�أبر�ص :المحبة هي الوحيدة
التي تحفظ الوطن
تمنى متروبوليت ص��ور وتوابعها ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران ميخائيل أب��رص «أن يحيا الجنوب
اللبناني والوطن في شكل عام وكافة مناطقه ومحافظاته
في سالم وأمان ،على الرغم من الوضع السياسي الذي يدعو
الى القلق وعلى الرغم من كل ما يجري حولنا من أحداث
ومتغيرات».
وحيّا المسؤولين اللبنانيين «الذين هم العين الساهرة
على ه��ذا الجنوب الصامد »،متمنيا ً أن ت��دوم «المحبة
والعيش معا ً بين جميع مك ّونات لبنان ألنها هي الوحيدة
التي تستطيع أن تحفظ الو طن واحدا ً صامدا ً في وجه كل
محاوالت التقسيم بهدف اضعافه والتغلب عليه».
كالم أبرص جاء خالل احتفال أقيم برعايته لمناسبة
تخريج طالب م��دارس األمين في جويّا والسلطانية ،في
حضور رئيس جمعية علماء الدين العالمة السيد احمد

االنفراد بالر�أي ( ...تتمة �ص)1

العدو الصهيوني ُيلقي عددا ً من القنابل المضيئة بين موقعي الرمتا والسماقة داخل مزارع شبعا المحتلة

البقاع -أحمد موسى
سمع دوي عدّة
منذ الثامنة والنصف مساء أمس ُ
إنفجارات قوية مصدرها مزارع شبعا المحتلة ،ناجمة
عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية يُشارك فيها
س�لاح الجو الحربي والمروحي ومدفعية الميدان
الثقيلة .ترافق ذلك مع تحليق مكثف لطيران العدو
والتجسسي في
«اإلسرائيلي» الحربي والمروحي
ّ
منطقة العرقوب مرورا ً بسفوح ومرتفعات جبل الشيخ
الغربية.
ه��ذا التطور سبقه أم��س تحلّيق كثيف للطيران
الحربي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي أج���واء منطقتي راشيا
والبقاع الغربي ،إمتدادا ً حتى أج��واء سلسلة جبال
لبنان الشرقية ،التي تشكل الحدود الدولية الفاصلة
بين لبنان وسورية ،حيث تتمركز وحدات من قوات

(أحمد موسى)

الفصل الدولية (األندوف) بين «إسرائيل» وسورية،
وصوال ً الى أجواء البقاع األوسط وبعلبك.
وكانت شنت المقاتالت المعادية سلسلة من الغارات
الوهمية على علو متوسط ومنخفض ،في الوقت الذي
التجسس من دون طيار (،)MK
لم تبرح فيه ،طائرات
ّ
التي تعمل بالتوجيه إإلكتروني ،األجواء الممتدة بين
السفوح الغربية لجبل الشيخ وأجواء راشيا والبقاع
الغربي منذ يومين ،وخصوصا ً في فترات الليل.
ومساء حلّقت طائرة ( )MKبكثافة وعلى مستوى
منخفض ف��وق مناطق ال��ع��رق��وب م���رورا ً بحاصبيا
وسفوح جبل الشيخ وص��وال ً حتى مرتفعات راشيا
الوادي.
من جهة أخرى ،سقط بالون على أحد المنازل في
بلدة شبعا عليه العلم «اإلسرائيلي» وعبارة «أهال إلى
إسرائيل».

لقاء ت�ضامني مع الأ�سير محمد عالن:
النتفا�ضة �شعبية بعيد ًا عن الح�سابات ال�سلطوية
إث���ر ت��ده��ور ال��ح��ال��ة الصحية
لألسير محمد ع�لان ف��ي سجون
االح��ت�لال «اإلسرائيلي» في شكل
خطير وف��ي اط��ار الحملة األهلية
لنصرة فلسطين وقضايا األم��ة،
وب���دع���وة م��ن ال��ل��ج��ن��ة الوطنية
للدفاع ع��ن األس���رى والمعتقلين
في سجون االحتالل انعقد لقــاء
تداولي تضامني في « دار الندوة».
بحضور المنسق ال��ع��ام للحملة
معن بشور.
افتتح اللقاء النائب السابق
بهاء ال��دي��ن عيتاني باسم ال��دار
فقال« :نطلق اليوم صرخة مدوية
اح��ت��ج��اج��ا ً واس��ت��ن��ك��ارا ً ألع��م��ال
المغتصب اإلسرائيلي اإلجرامية
بحق شعبنا العربي الفلسطيني
المناضل».
ث��م ت��ول��ى ال��م��ح��ام��ي ع��م��ر زي��ن
«منسق اللجنة الوطنية» إدارة
اللقاء ،ودع��ا في كلمته المجتمع
الدولي «ال��ذي عليه واج��ب توفير
الحماية القانونية ألسرانا ،وتبعا ً
ل��ذل��ك توفير الحماية لحياتهم
ال��ي��وم قبل ال��غ��د» .كما دع��ا إلى
وحدة المقاومة الفلسطينية إذ أنها
الطريق نحو التحرير ،ومن دون
ذلك ستبقى السلطات اإلسرائيلية
تعربد إلى ما ال نهاية» .ودعا إلى
تعزيز ثقافة المقاومة في األمة.

وق����ال ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م:
«أن نتضامن اليوم مع هذا الرمز
الفلسطيني ال��ع��روب��ي ال��م��ق��اوم،
محمد ع�لان ،فانما نتضامن مع
ذواتنا القومية ،من أجل القضية
المركزية ،م��ن أج��ل فلسطين كل
فلسطين ،من اجل هذا الشعب الذي
كافح وناضل وجاهد منذ أكثر من
ستة عقود حتى اللحظة ،من أجل
الحرية والعدالة التي غابت في
دساكر ما يسمى منظمات حقوقية
وان��س��ان��ي��ة ودول��ي��ة وب��غ��ط��اء من
كثير من االنظمة العربية على مدى
العقود».

مرهج

وتحدث الوزير السابق بشارة
م��ره��ج ال���ذي ح��يّ��ا اه��ل فلسطين
واألس���رى ،من الشباب والفتيات
واالط��ف��ال والشيوخ الذين قضوا
سنين طويلة من حياتهم الغنية
في السجون «اإلسرائيلية».
وأضاف مرهج« :من حقنا على
القيادات الفلسطينية أن نترفع
جميعا ً إلى مستوى هذا التضامن
تجسد اخيرا ً بحملة
العالمي الذي
ّ
نبيلة حيث توجه مناضلون من
ك ّل االقطار االوروب��ي��ة واالميركية
واآلسيوية نحو غزة لفك الحصار
الظالم عنها».

وح��يّ��ا ممثــل س��ف��ارة فلسطين
خالد عبادي األس��رى والمعتقلين
ف���ي س��ج��ون��ه��م وق��ـ��ـ��ال« :ه��ن��اك
ص��ورت��ان تخمة عربية م��ن جهة
وواق��ع أم�� ّر ف��ي أم��ع��اء خ��اوي��ة من
جهة ثانية».
وحيّا القيمين على ه��ذا اللقاء
«وال��م��ش��ه��ود ل��ه��م ب��م��ب��ادرات��ه��م
المستمرة من أجل فلسطين وقضايا
األمة».
وأش���ار م��س��ؤول ملف األس��رى
ف��ي ح��زب ال��ل��ه الشيخ عطا الله
حمود إلى أن «هناك مؤامرة دولية
تقودها الواليات المتحدة االميركية
لتصفية القضية الفلسطينية ونحر
الشعب الفلسطيني».
واع��ت��ب��ر ممثل ح��رك��ة الجهاد
االسالمي محفوظ منور ابو وسام:
«أنّ كلمات المقاومين تقول انّ
حياة االسير محمد عالن تساوي
انهاء التهدئة».
وطالب اإلعالمي العراقي منتظر
ال��زي��دي« :ال��ش��ع��ب الفلسطيني
وبعيدا ً عن حسابات سلطوية أو
فصائلية ان يأخذ مبادرة جديدة
بإعالن انتفاضة جديدة كانتفاضة
الحجارة عام  2000فالناس تموت
وتحترق ،فعلى الشعب الفلسطيني
ان يأخذ المبادرة بانتفاضة جديدة
لتحرير األرض».

االعتداء على نقيب الم�صورين ال�صحافيين
قرب منزله في الوردانية
أف������ادت ن��ق��اب��ة ال��م��ص��وري��ن
الصحافيين في لبنان ،في بيان
«أن نقيب المصورين الصحافيين
عزيز طاهر ك��اد أن يكون ضحية
ج��دي��دة ل��م��ن يعتبر نفسه ف��وق
القانون .وفي التفاصيل ،انه اثناء
خ���روج النقيب ع��زي��ز ط��اه��ر من
منزله في منطقة الوردانية  -وادي
الزينة شاهد آلية «بوبكات» تعمل
ق��رب سيارته ،تابعة لمقاول من
التابعية الفلسطينية برفقة أوالده،
فسألهم عما يفعلوه كون الطريق
ه��ي خاصة للحي السكني ال��ذي
يقطنه النقيب ط��اه��ر وط��ل��ب من
سائقها عدم حفر الطريق الن سكان
الحي سيردموها .في هذه االثناء،
حضر ص��اح��ب ال��ورش��ة وحصل
نقاش بينه وبين النقيب طاهر
مدعيا ً بأنه محمي من أحد األجهزة
األمنية وح��اول ضربه واندفع كل
م��ن شقيقه ال��ذي ك��ان يحمل آلة
حادة ووالده الذي كان يحمل عصا
مجهزة برأس مسامير إضافة الى
عدد من العمال السوريين يحملون
سكاكين وآالت حادة ويعملون في
ورش��ة األول ،وبنية مبيتة لقتله
كون النقيب كان سابقا ً قد ص ّور
عدة مخالفات لمشاريعهم وتقدم
ب��ش��ك��وى إل��ى ب��ل��دي��ة سبلين مع
أهالي الحي وألزمتهم البلدية بدعم
الحائط الذي كان يشكل خطرا ً على

إنّ أسوأ سياسة يمكن اعتمادها في لبنان هي سياسة
احتكار القرار التي تستتبع إقصاء اآلخر وإنكار حقوقه.
فعندما يعطي أحدهم الحق لنفسه في السيطرة والهيمنة في
بلد تعدّدي له ظروفه الخاصة والحساسة ،فإنه كمن يلعب
بالنار دونما اعتبار للهشيم المتكدّس من حولها ،ودونما
انتباه لالنقسام الكامن والمرشح لالنفجار في أيّ لحظة.
وه��ذه السياسة التي يميل إليها قصيرو النظر وذوو
النفوس الضعيفة ال ت ّ
��دل فقط على األنانية المفرطة في
تدل أيضا ً
وقت تحتاج البالد إلى العطاء والتضحية ،وإنما ّ
على استخفاف بالميثاق الوطني الذي من دونه يتح ّول
اللبنانيون إلى مجرد مجموعات طائفية متناحرة يتحدث
أصحابها عن عراقة النسب والحسب فيما هم يتساقطون
على طريق التردّي واالنحطاط.
فالسياسة هي فنّ االرتقاء بالمجتمع وح�� ّل مشاكله،
وليست شطارة إصدار مراسيم منتصف الليل والنيل من
شركاء الوطن والمصير .هي مواقف جريئة ونبيلة يدافع
أصحابها عنها ،ويشرحون للمأل دوافعها ،وليست قرارا ً
يؤخذ تحت جنح الظالم تمثالً بالمافيات التي تعيث في
األرض فساداً.
السياسة هي نقاش ح ّر وبحث عن األصلح توصالً إلى
القرار األكثر تعبيرا ً عن الحقيقة واألكثر استجابة لمصلحة
وترصدا ً لآلخر واصطيادا ً لحقوق
البالد ،وليست كبتا ً للرأي
ّ
الجماعة.
قد يسجل المحتكر للقرار نقطة على خصمه في لحظة ما
فيم ّر الحدث من دون مضاعفات إذا كانت األحوال التي تم ّر
بها البالد طبيعية أو ق��ادرة على االمتصاص واالحتواء،

سكان الحي فأصيب النقيب طاهر
بوجهه وعينه اليمنى ونزيف في
أنفه وتحطم إحدى كاميراته وتم
نقله الى المستشفى حيث عاينه
الطبيب الشرعي وقد اتصل النقيب
طاهر بمحامي النقابة االستاذ ايمن
قطيش وت�� ّم رف��ع دع��وى قضائية
ض ّد المعتدين».
أض���اف ال��ب��ي��ان« :إن مجلس
النقابة الذي له كل الثقة بالقضاء
اللبناني وال��ق��وى األمنية يدعو

الى معاقبة المعتدين .إن النقابة
التي تستنكر هذا العمل البربري
بحق نقيبها تحمل المعتدين اي
ض���رر ج��س��دي او م����ادي اصيب
ب��ه النقيب طاهر أو ق��د يتعرض
ل��ه الح��ق��ا ً وستتابع النقابة مع
المستشار القانوني وكل المعنيين
تفاصيل هذا االعتداء وستتخذ ك ّل
االجراءات القانونية الكفيلة بحقهم
ليكونوا عبرة لمن يعتبر نفسه فوق
القانون».

بشارة مرهج

قوة المقاومة ( ...تتمة �ص)1
أوالً :لبنان بلد واحد وأرضه واحدة غير قابلة للتقسيم
أو اإلدماج في أي دولة أو إمارة.
ثانياً :لبنان بلد التعايش التي تشكل فيه الطوائف
فروعا ً إنسانية وثقافية تعلو على العنصرية والتصنيف.
ثالثاً :لبنان بلد التسامح وال يمكن أن ينساق للطوبويات
السلفية والهذيانات التي تصدر عن بعض مشايخ الفتنة
كلما مالت الدنيا يمينا ً أو شماالً .بالتالي إنّ لبنان يقع على
نقطة التقاء المجرى الديني باإلنساني بالحضاري وهو
في مكان تجتمع فيه فضائل الدين وفكر اإلنسان وثقافة
المجتمع .وهو في مكان تلتقي فيه قوة المقاومة وقوة
التعددية وقوة األخوة.
والنتيجة التاريخية التي يمكن أن نحصل عليها بعد كل

هذه السنوات أنّ التعايش كان أقوى من اختالف الزعماء
والقوى السياسية .ووحدة األرض كانت أقوى من همجية
االحتالل .والتسامح كان أقوى من فتاوى التكفير.
لكن إذا كنا ق��د انتصرنا طيلة ه��ذه األع���وام فألننا
كلبنانيين كنا حريصين على هذه الفضائل والثوابت
الدينية والوطنية واإلن��س��ان��ي��ة ،ف�لا يجوز أن ننهزم
أمام التردي االجتماعي والملفات التي تحط من كرامة
اللبنانيين.
مهمة اللبنانيين أن يط ّوروا نظامهم ،وأن يلجأوا إلى
تقوية بناهم ال��وح��دوي��ة ف��ي زم��ن انفتحت فيه شهية
التوحش والخروج عن القيم في العالم أجمع.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

الردّ في قلب ( ...تتمة �ص)1
 نفذ الوقت األميركي ولم ينفذ وقود محور المقاومة،وت ّم التوقيع على التفاهم النووي ،كسقف أصعب لصناعة
التسويات سيصير ما دون��ه محكوما ً بتوازناته من جهة،
وبضخ وق��ود إضافي في شرايين الصمود بعد البدء بفك
العقوبات وتالشي ح��رب األس��ع��ار ،ما يعني عمليا ً عبثية
مواصلة لعبة الحرب ،ويصير التوجه إل��ى التسويات في
الملفات اإلقليمية ق���درا ً محتوما ً على رغ��م ممانعة حلفاء
واش��ن��ط��ن وم��واص��ل��ت��ه��م م���ح���اوالت ال��ت��ش��وي��ش والسعي
للتصعيد وال��ره��ان على إم��س��اك أوراق ق��وة ول��و م��ن باب
تحسين الوضع التفاوضي ،خصوصا ً في سورية واليمن.
 سعت روسيا وإيران إلى تسهيل التراجعات السعوديةوالتركية وتهيئة األجواء النخراطهما في التسويات ،وكان
القبول السوري بالجلوس مع مسؤولين سعوديين تلبية
لدعوة روسية من جهة ،وقبول الحوثيين بالتراجع التكتيكي
أم��ام القوات الخليجية من جهة مقابلة ،وقبول السير في
هدنة عسكرية مع مسلحي الزبداني وريف إدلب ،من جهة
ثالثة ،تعبيرا ً عن توجهه تقديم السلّم للتركي والسعودي
للنزول عن الشجرة ،لكن الدخول «اإلسرائيلي» على الخط
بتحذيرهما من االنفراد في التسويات والتهديد بلعب ورقة
«جبهة النصرة» لتعطيل انخراطهما من جهة ،وأوهامهما
المبالغ بها عما يستطيعانه ،تركيا في سورية والسعودية
في اليمن ،دفع المساعي الروسية واإليرانية لبلوغ طريق
م��س��دود ،ف��ك��ان ال ب�� ّد م��ن ال���ردع ف��ي قلب ال��ب��ق��اء على خط
التسويات ،وجاءت معارك الزبداني وهجمات سهل الغاب
وإنجازاتها ،من جهة ،وبدء الحوثيين حرب الكورنيت في
وجه الدبابات الخليجية ،رسائل ترسم الخطوط الحمراء
لما تستطيعه «إس��رائ��ي��ل» و«ال��ن��ص��رة» وم��ا ينتظر األت��راك
والسعوديين إنْ استأخروا االلتحاق بزمن التسويات.
 يتقن حلف المقاومة إدارة ال��م��ي��دان العسكري بمثلما يتقن إدارة فن التفاوض ،وف��ن ال��ح��رب ،وف��ن المناورة
وتقاسم األدوار ،وه���ذه ه��ي وص��ف��ة النصر ،ال��ف��ارق هذه
المرة هو أنّ نفاذ الوقود بات لعبة محور المقاومة والوقت
مفتوح أمامه.
ناصر قنديل

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
تشير لتقدّم أحدها ،وال قضية اآللية الحكومية ستكون
م��وض��ع ب��ح��ث ق��ري��ب ب��ع��دم��ا ت��أج��ل��ت اج��ت��م��اع��ات الحكومة،
ليتصدّر الملف األمني وخصوصا ً وقوع المطلوب الفا ّر أحمد
األسير بيد األمن العام اللبناني والتحقيقات الجارية معه وما
ستكشفه من حقائق مخفية خصوصا ً على مستوى تو ّرط
رؤوس كبيرة في المخاطر التي ع�� ّرض لبنان لها ،وقالت
مصادر أمنية إن ما لدى األسير يتصل بحجم المقدرات التي
أتيح له استخدامها ،من جهة ،وما واكبه من توقيت وتوظيف
بالتناسب والتزامن مع مشاريع محلية وإقليمية ال يمكن
تفسير تقاطعه معها وتمكنه من إمكانات للعب دور محوري
ف��ي��ه��ا ،ب��م��ج��رد ال��ص��دف��ة .وح����ذرت ال��م��ص��ادر م��ن خطورة
التحقيقات وض����رورة اإلص����رار على كشف ك�� ّل الحقائق،
خ��ص��وص��ا ً أن ال��ق��ض��اء سيكون أم���ام ام��ت��ح��ان ال��ق��درة على
الصمود في وجه ضغوط شديدة من ك ّل من تيار المستقبل
وحكومات خليجية عدة ،لطبيعة العالقة التي ربطت األسير
بالفريقين في مرحلة ما قبل معركة عبرا وتواريه عن األنظار،
خصوصا ً أنّ التخلي عنه قد بات ثابتاً ،ورغبته بالكشف عن
تو ّرط اآلخرين معه يفترض أن يكون متوقعاً.

اعترافات األسير أسيرة األمن العام

في ظل استمرار المراوحة والجمود الذي يلف الحركة السياسية
في لبنان ،تقدم األمن على السياسية ،مع اإلنجاز النوعي الذي حققه
األمن العام بإلقاء القبض على الشيخ أحمد األسير وال��ذي بقيت
لدواع أمنية ،إال ما تسرب
طي الكتمان وأسيرة األمن العام
ٍ
اعترافاته ّ
منها كان كافيا ً ليشغل المسؤولين األمنيين والقضائيين والسياسيين
فضالً عن اإلعالم والرأي العام.
وأرجأ رئيس المحكمة العسكرية القاضي خليل إبراهيم جلسة
محاكمة موقوفي أحداث عبرا إلى  15أيلول المقبل ،إثر طلب ممثل
النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار ،سوق األسير لينضم
إليها ،واالستماع إلى إفادته لما لها من تأثير على سير المحاكمات.
وقال إبراهيم« :هذه القضية والموقوفون فيها معلقون بشخص أحمد
األسير الذي يعتبر الشخص المحوري في الملف ومجرد مثوله أمام
المحكمة سيغير الملف ألن معطيات جديدة ستظهر».

 ...وتطاول بهية الحريري

النقيب عزيز طاهر

ولكن عندما تكون األح���وال في البالد وحولها متفجرة
وخطيرة وتنذر بأوخم العواقب فإنّ خطأ القيادات يكون
مضاعفا ً والعواقب أدهى.
فكيف لنا أن نطمئن لمن يرفض مبدأ المشاركة ويحتكر
القرار في البالد في لحظة نحن بأش ّد الحاجة فيها إلى
التكاتف والتضامن لتقوية الجبهة الداخلية ودعم الجيش
والمقاومة والقوى األمنية كلها لمواجهة األخطار الداهمة،
سواء تلك التي تمثلها «إسرائيل» أو تلك التي تحملها موجات
الغل ّو والعنف واإلرهاب.
إنّ المسألة المطروحة تتخطى التعيينات والصفقات
والنفايات التي أجهزت على ما تبقى من رصيد للسلطة
سبق أن تآكل بفضل إهمال لم يسبق له مثيل وجشع يشيب
له شعر الفتيان ...إنها تتخطى ك ّل ذلك لتتصل بمعركة
المصير التي تواجه ك ّل الكيانات والجماعات واألف��راد في
منطقة مط ّوقة من الصهيونية واإلره���اب ،ومظلومة من
حكامها وأولي األمر فيها.
فهذه المعركة تحتاج إلى نهج ينقذ مؤسسات الدولة من
الفساد واالنهيار ،ويؤهّ لها لالمتحانات الصعبة المقبلة ،ال
إلى نهج يستفرد بالقرار ،وينتظر هفوة من شريكه إلبعاده
وهو يعرف بالعمق أنّ البالد بحاجة إليه اليوم وغدا ً وبعد
غد.
حقا ً الجهل في السياسة مصيبة .فإذا كنت تدير عمالً
خاصا ً وأخطأت التقدير فأنت وحدك تتح ّمل الضرر ،أما إذا
كنت تدير مؤسسة عامة وأخطأت التقدير فإنّ البالد كلها
تتح ّمل الضرر الناتج من قرارك.

شوقي االم��ي��ن ،رئيس العليّة الثقافية مصباح األمين
وفاعليات.
ون ّوه أبرص بالدور التربوي لمدارس االمين ،داعيا ً «الى
اهتمام االهل بتربية اوالده��م وأن يبقوا القدوة الصالحة
للعائلة» ،وقال»:ما يجب ان يميز مدارسنا عن سواها انما
هي االخالق ألن العلم واحد في جميع المدارس والمعلومات
واحدة في الكتب» ،مشددا ً «على وجوب التمييز بين الخير
والشر وحب النظام ولبنان».
وكان أبرص قد ترأس قداسا ً احتفاليا ً في كنيسة صفد
البطيخ في الجنوب ،وألقى عظة ن ّوه فيها «بتمسك الجنوبيين
بأرضهم وحياتهم الوطنية واألخالقية المشتركة» ،داعيا ً
«إلى الحوار بين مكونات المجتمع اللبناني ودوام التمسك
باألمل والرجاء والمحبة واإليمان كي ننقذ لبناننا ونعيده
إلى سابق أيام االزدهار واالستقرار واألمان».

وفي السياق واصلت القوى األمنية من مخابرات الجيش واألمن
العام عمليات المداهمة والتوقيف واالستدعاء لعد ٍد من األشخاص
الذين وردت أسماؤهم في اعترافات األسير ،فت ّم استدعاء المدعو
محمد علي الشريف وه��و نجل رئيس جمعية تجار صيدا علي
الشريف ،ويعمل لدى آل الحريري في صيدا كمدير للمشتريات في
فيال النائب بهية الحريري ،وذلك لالستماع إليه من قبل األجهزة
األمنية المختصة.
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إنّ الخاليا اإلرهابية «ليست
موسعة وكبيرة بل منفصلة عن بعضها بعضاً ،ما يصعب على
األسير وغيره أن يعرفها كلها ،بل يعرف جزءا ً منها ويجهل األخرى»،
واعتبرت المصادر أنّ «هذا اإلنجاز سيؤدّي إلى المزيد من التماسك
واالستقرار األمني على رغ��م الضعف ال��ذي تعيشه المؤسسات
السياسية وهشاشة الدولة واالنقسام السياسي الحاصل».
وأضافت« :األسير اعترف بمعلومات في غاية األهمية ،إال أنّ
األصول المهنية في عمل األجهزة تقتضي التكتم على المعلومات التي
تحصل عليها من اعترافات الموقوفين وعن المداهمات واالعتقاالت
لكي ال تتسرب المعلومات ما يسهل على المطلوبين الهرب».
وتابعت« :المرحلة التالية بعد استكمال التحقيقات مع األسير

وغيره يت ّم خاللها جمع وتقاطع معلومات مخابرات الجيش في
اليرزة وفرع المعلومات في قوى األمن الداخلي واألمن العام ليصار
إل��ى تصفيتها وحصر المعلومات األساسية تمهيدا ً ليصدر عن
السلطات القضائية المختصة القرار الظني».
وأشارت المصادر إلى أن «مذكرة التوقيف والقرار الظني الغيابي
يسقطان بعد حضور المتهم لتبدأ محاكمته من جديد أمام المحكمة
العسكرية».

التغيير واإلصالح :نفضل الح ّل على التسوية

ال تزال المراوحة تطغى على المشهد الحكومي في ظل عدم دعوة
الرئيس تمام سالم إلى جلسة لمجلس الوزراء ،إفساحا ً في المجال
أمام االتصاالت التي تحصل على أكثر من خط ،فيما يبدو أن مبادرة
اللواء عباس إبراهيم تسرع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي،
فيما يؤجل التيار الوطني الحر تحركاته الشعبية بانتظار نتائج هذه
االتصاالت.
وأعلن «تكتل التغيير واإلصالح» أن التكتل مع أي حل يتوافق مع
الميثاق والدستور وقوانين األمة اللبنانية.
وخالل اجتماع التكتل األسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في
الرابية ،تال الوزير السابق سليم جريصاتي المقررات ،وقال« :إن تكتل
التغيير واإلصالح يؤيد أي حل ،كما وأننا نفضل ونزكي عبارة الحل على
عبارة التسوية ،فلسنا من التسووين في طبيعتنا ،ونحن مع أي حل
يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين األمة اللبنانية ،ال يسأل التكتل
إطالقا ً عن أي تعطيل ،بل عن مناهضة أي تسهيل يتصف بالشمولية
والميثاقية والدستورية ،هم المعطلون ونحن نعطل تعطيلهم».

مبادرة إبراهيم تس ّرع الدورة االستثنائية

وأك��دت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن
النقاش في اجتماع التكتل تمحور حول أمرين :األول إمكان فتح دورة
استثنائية للمجلس النيابي والثاني بالتوازي مع األول وهو تفعيل
العمل الحكومي .وأشارت إلى أن مبادرة اللواء عباس إبراهيم لم
تمت بعد ،بل ما زالت سارية المفعول وليس بالضرورة بحرفيتها،
بل يمكن أن تعدل لترضي جميع األطراف ،كما تقرر أن يحافظ الكالم
السياسي على الهدوء بانتظار نتائج االتصاالت التي تحصل.
واعتبرت المصادر أن المشكلة ليست كلها مع التيار الوطني الحر،
وتساءلت :ما دخل التيار بملف النفايات لماذا لم يحل حتى اآلن؟ ألنه
دخل في المزايدات والمصالح السياسية الضيقة.
وكشفت المصادر عن اتصاالت تحصل بين عين التينة والرابية من
جهة وعلى خط الرابية -السراي الحكومي من جهة ثانية ،وتوقعت
المصادر أن تنفرج األمور في موضوع المجلس النيابي قبل انفراجها
في موضوع الحكومة.
ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة تمام سالم أنه ينتظر نتائج
االتصاالت التي تحصل ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ،ألنه غير
مستعد ألن يبقى في الواجهة ويتلقى ضغوطا ً سياسية من الجميع،
ال سيما من تيار المستقبل الذي يدعوه لالستقالة من جهة وإلى
الدعوة لجلسات لمجلس ال��وزراء من جهة ثانية ،فهو ال يستطيع
االستقالة كما ال يستطيع فعل أكثر من ذلك .وعلمت «البناء» أن عدم
الدعوة إلى جلسات للحكومة هدفه إفساح المجال أمام االتصاالت
والتشاور ولكي ال تؤدي أي جلسة إلى عرقلة هذه المشاورات ،وأن
الدعوة إلى جلسات مرهونة بنتيجة االتصاالت التي من المرجح أن
تنتهي األسبوع المقبل.

عروض النفايات ّ
تفض اليوم

على صعيد أزمة النفايات :تعقد اللجنة المكلفة درس العروض
لمناقصات النفايات المنزلية ،اجتماعا ً بعد ظهر اليوم في مق ّر مجلس
اإلنماء واإلعمار ،يصار خالله إلى ّ
فض العروض المالية للشركات
التي تقدّمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق

الخدماتية ،على أن يلي االجتماع مؤتمر صحافي لوزير البيئة في
الرابعة والنصف أو الخامسة عصراً ،إلعالن أسماء الشركات الفائزة.

عادوا ألسباب أمنية

على صعيد آخ��ر ،وبعد أن اج��ت��از أه��ال��ي  4م��ن العسكريين
المخطوفين ل��دى تنظيم «داع��ش» آخ��ر حاجز للجيش اللبناني
في وادي حميد قبل ظهر أمس وكانوا متوجهين إلى الجرود للقاء
أبنائهم ،خابت آمالهم بعد أن التقوا بعناصر من التنظيم أبلغوهم أن
اللقاء مستحيل ألسباب أمنية وخاصة بـ»داعش» ،فعادوا أدراجهم
إلى بلدة عرسال.
وأشارت المعلومات إلى أن إرهابيي «داعش» طلبوا من األهالي
عدم الحديث إلى اإلعالم ،وح ّملوهم مطلبا ً إلى المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،فإذا تجاوب معه ،قد يتمكنون من لقاء
أوالدهم الجمعة المقبل ،وإال فال.

قهوجي في عرسال

على صعيد آخر وصل قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى سهل
حربتا في البقاع الشمالي على متن طوافة عسكرية ،وانتقل منه في
موكب عسكري إلى عرسال حيث تفقد الوحدات العسكرية ،وسط
انتشار أمني كثيف وحركة غير مسبوقة للطوافات العسكرية.
وأكد العماد قهوجي «االستمرار في تحقيق الجاهزية الدائمة،
ٍ
نشاط تخريبي ،أو تسلل لإلرهابيين باتجاه
للتصدي بكل قوة ألي
المناطق الحدودية الشرقية» ،مشددا ً على أن «زمام المبادرة في
حماية الحدود أصبح تماما ً بيد الجيش ،وهذا ما يش ّكل صمام أمان
للوطن بأكمله».
وش��دد قهوجي على أن «التجاذبات السياسية التي تشهدها
البالد ،لن تؤ ّثر إطالقا ً على أداء الجيش وقراره الحازم في الحفاظ
على مسيرة السلم األهلي وحماية االستقرار الوطني».

الزبداني على سكة الحسم

أمنيا ً أيضاً ،تتواصل العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش
السوري والمقاومة في الزبداني بعد أن سيطرا على المداخل واألحياء
الرئيسية والساحات والمباني السكنية ما يضع مدينة الزبداني على
طريق الحسم .وأمس استهدفت مدفعية الجيش السوري والمقاومة
بعد ٍد من القذائف الصاروخية المركزة تجمعات المسلحين في بلدة
مضايا جنوب الزبداني.
وأكد مصدر ميداني لـ«البناء» أن الجيش السوري والمقاومة
يشنان عمليات عسكرية مكثفة في الزبداني ،وأشار إلى أن األحياء
اإلستراتيجية والمداخل األساسية والساحات باتت في قبضة
المقاومة والجيش السوري ،فيما المجموعات المسلحة تتواجد في
الجهة الشمالية الغربية للزبداني.
ولفت المصدر إلى حصول انقسام بين الفصائل المسلحة بعد
انتهاء الهدنة التي لم تدم أكثر من  42ساعة ،فبعض المجموعات
قررت االستسالم وتسليم عناصرها وأسلحتها إلى حزب الله ،إال
أن الجيش السوري رفض االستسالم الجزئي بل تمسك باالستسالم
الجماعي لكل الفصائل المسلحة إما االستمرار بالقتال حتى القضاء
على المسلحين وتحرير مدينة الزبداني.
وكشف المصدر أن بعض المجموعات المسلحة حاولت الغدر
بالمقاومة والجيش السوري من خ�لال االلتفاف من جهة وادي
رنكوس من الجهة الشمالية الشرقية ،إال أن المقاومة تمكنت من
كشفهم عبر كاميرات مراقبة ليلية وضعت في المكان وأوقعتهم في
كمين محكم ذهب ضحيته العشرات من المسلحين.
وأوضح المصدر أن الفصائل المسلحة تحاول من خالل المفاوضات
كسب الوقت لتخفيف الضغط والحصار عليها من جهة وتأخير
االستسالم من جهة ثانية بانتظار أوامر خارجية كما أنها تراهن على
تطورات عسكرية في اليمن تنعكس على الوضع السوري.

