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عسيري: الهبة هي رسالة دعم للجيش وللشرعية

ً لبنان يتسلم الدفعة األولى من السالح الفرنسي املمول سعوديا

في احلكومة إذا لزم األمر.
وأش���ارت الكتل���ة الى أن 
كل االحتماالت واردة س���واء 
باالعتكاف أو باالس���تقالة أو 

بغيرهما.
وتشكل مش���اركة لبنان 
ف���ي اجتماع رؤس���اء أركان 
اجليوش العربية في القاهرة 
غدا االربعاء للبحث في تشكيل 
القوة العربية املشتركة نوعا 
من االحراج حلكومة الرئيس 
متام سالم في ضوء االنقسام 

اللبناني.
غير أن وزير البيئة محمد 
املش���نوق، املقرب من رئيس 
احلكومة متام سالم أكد أمس 
انفجارا سياس���يا في  أنه ال 
لبنان، بل مجرد تش���نجات 
حتصل من وق���ت آلخر، كما 
أش���ار بعد لقائه مفتي لبنان 

الشيخ عبداللطيف ذريان.
وقال املش���نوق: الوضع 
احلكومي بخير وال يستطيع 
أي طرف أن يجنح باحلكومة 
الى أي اجت���اه وفق أجندته 

اخلاصة.

الوطنية«  حكومة »املصلحة 
استحقاق تعيني قادة للجيش 
واألمن الداخلي بدال من القادة 
الذين بلغوا السن القانونية، أو 
التمديد لهؤالء، جتنبا لتعذر 
التعيني فضال عن إقرار موازنة 
عامة للدولة حتت سقف عجز 
مقبول، إضاف���ة الى انتخاب 

رئيس للجمهورية.
ويؤيد رئيس مجلس النواب 
نبيه بري قيادات عس���كرية 
وأمني���ة جديدة اذا أمكن وإال 
فالتمديد للعماد جان قهوجي 
قائدا للجيش ولرئيس األركان 
وليد سلمان، ومدير املخابرات 
ادمون فاض���ل، واملدير العام 
لألمن الداخلي اللواء إبراهيم 
بصبوص اذا تعذر التعيني، ألن 

التمديد أفضل من الفراغ.
ويقول بري انه أبلغ ذلك 
العماد ميش���ال  الى  صراحة 
عون في لقائهما االخير، لكن 
العماد عون مازال على رفضه 
مبدأ التمديد وقد جددت كتلته 
النيابية هذا املوقف مشفوعا 
بالتلويح مبوقف من االستمرار 

وقال الوزير الفرنسي ردا 
على سؤال ان مجمل األسلحة 
مت النقاش حولها مع اجليش 
التسليح  اللبناني، وان خطة 
تتناس����ب واخلي����ار الذي قام 
اللبناني بالنسبة  به اجليش 
خلطة تسليحه اخلماسية، وقد 

احترمنا ذلك.
وأضاف: ان فرنسا سترافق 
مش���روع تس���ليح اجليش 
اللبناني ل� 10 س���نوات، وان 
الفرنسية  الكليات واملدارس 
س���تكون مفتوحة الستقبال 
وتزويده���م  اللبناني���ني 

باخلبرات.
ال���ى ذلك، ف���إن االهتمام 
الدفع���ة االولى من  بوصول 
االسلحة الفرنسية للجيش لم 
يشغل اللبنانيني عن أوضاعهم 
السياسية املتشنجة، واملرتبطة 
كما هو معروف بالتطورات 
االقليمية املتسارعة، خصوصا 
في اليم���ن، والتي تبرر قلق 
اللبنانيني من مفاجآت االيام 

اآلتية.
ووس���ط كل ذلك تواجه 

العربية السعودية وال تقبلونها 
من اي����ران؟ قال الوزير مقبل، 
بداية نحن نشكر اململكة العربية 
الس����عودية على ه����ذه الهبة، 
وكجيش لبناني االستعداد قائم 
لتقبل اي هبة غير مشروطة.

أما بالنسبة للهبة اإليرانية، 
ف����إن قبولها من����وط مبجلس 
الوزراء، ومبوافقة مجلس األمن 
لرفع احلظر عن إيران، ومتى 
نفذت هاتان املسألتان ال يبقى 
من مشكلة في قبول اي هبة.

وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايڤ لودريان قال من جهته، ان 
لبنان الذي يعرف ثمن احلرب ال 
يريد االجنرار الى هذه الفوضى 
احمليطة ب����ه، ونحن نقف الى 
جانبه للحؤول دون ذلك، الفتا 
الى ان لبنان يتعرض لضغوط 

كبيرة من تنظيم داعش.
وأوضح ان هذا املشروع من 
حيث العتاد يتضمن عشرات 
املدرعات ومدفعي����ة حديثة، 
مش����يرا الى ان بالده ستنشر 
ضباط����ا فرنس����يني لتدريب 

اجليش.

بيروت ـ عمر حبنجر

أكد نائب رئيس احلكومة 
وزير الدفاع سمير مقبل ان هبة 
السالح السعودية ذات املنشأ 
الفرنس����ي الى لبنان، ستأخذ 
طريقها الى اجليش اللبناني، 

ولن تكون هناك مشكلة ابدا.
مقبل كان يرد على س����ؤال 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
مع وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايف لو دريان في مطار رفيق 
اثر وصول  الدولي،  احلريري 
الوزير الفرنسي مرافقا الدفعة 
االولى من األسلحة الفرنسية 
املمول����ة س����عوديا للجي����ش 
اللبناني، وكان الس����ؤال: هل 
ميكن ان يتأثر توريد السالح 
الفرنسي للجيش باحلملة التي 
تتعرض لها اململكة السعودية 

اآلن؟
وق����ال مقب����ل: كنت أفضل 
السفير السعودي،  ان يجيب 
احلاضر هنا عن هذا السؤال. 
وقد أجاب السفير علي عواض 
عسيري الحقا بقوله: ان الهبة 
الس����عودية هي رس����الة دعم 
للجيش اللبناني وللش����رعية 
اللبناني����ة وتأتي في س����باق 
الصداقة التي تربطنا بلبنان.

الرئيس  وذّكر مقبل بجهد 
الذي  السابق ميشال سليمان 
سعى بكل االجتاهات لتسليح 
اجليش، ونحن نقدر ونشكر 
كل الدول الصديقة التي تقدم 
مس����اعدات عينية وتدريبية 
ملس����اعدة ا جلي����ش وحماية 
السلم األهلي، ونخص بالشكر 
الواليات املتح����دة التي كانت 
طليع����ة املس����اعدين للجيش 
ال����ى دول اوروبية  باالضافة 

وعربية.
وأش����ار الى ان االستعداد 
لتقبل أي هبة غير مشروطة، 
الهبة اإليرانية منوط  وقبول 
مبجل����س ال����وزراء ومبوافقة 
مجلس األمن على رفع احلظر 

على إيران«.
وأوضح ان الدفعة الثانية 
م����ن األس����لحة تص����ل لبنان 
الشهر املقبل ووصول الدفعات 

سيستمر طوال 48 شهرا.
الدفعة األولى من  وتتألف 
42 ص����اروخ مي����الن املضاد 

للدروع.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
ملاذا تقبلون هبات من اململكة 

السفير السعودي علي عواض عسيري ووزيرا الدفاع الفرنسي جان ايڤ لودريان واللبناني سمير مقبل وقائد اجليش جان قهوجي  في حفل تسلم اول دفعة من هبة السالح السعودي                 )محمود الطويل(

٭لقـاءات أميركيـة علـى أعلـى املسـتويات للحريري: 
تعطي مصادر »املستقبل« أهمية لزيارة الرئيس 
سعد احلريري الى واشنطن التي بدأت أمس وتستمر 
أسبوعا، وتشير الى مستوى اللقاءات التي سيعقدها 
مع نائب الرئيس جو بايدن ووزير اخلارجية جون 
كيري ومستشارة األمن القومي سوزان رايس، فضال 
عن لقاءات مع جلنة العالقات اخلارجية في الكونغرس.

ارسالن في موسكو بعد لقاء األسد:٭ النائب طالل ارسالن 
موجود في موس��كو تلبية لدعوة رس��مية تلقاها من 
ميخائي��ل بوغدانوف املوفد اخل��اص للرئيس بوتني 
الى الش��رق األوس��ط ونائب وزير اخلارجية، وقبل 
زيارته الى موس��كو التقى ارسالن الرئيس السوري 
بشار األس��د في دمش��ق. وتأتي زيارة إرسالن بعد 
إخفاق موسكو في جهودها إلقناع جنبالط بالتخفيف 
من حدة مواقفه العدائية جتاه النظام الس��وري، حيث 
لم تتوصل لق��اءات أجراها بوغدان��وف مع جنبالط، 
خالل زي��ارات خاصة قام بها الى بي��روت بعيدا عن 
األضواء، الى تغيير مبوقف جنبالط من األزمة السورية.
تراجع االستحقاق الرئاسي ملصلحة االستقرار: لوحظ 
أن االس����تحقاق الرئاس����ي لم يعد يرد في لقاءات 
الديبلوماس����يني العاملني في لبنان مع املسؤولني 
والسياسيني اللبنانيني، وأن هؤالء يكتفون بالتركيز 
على االستقرار الداخلي بشقيه السياسي »استمرار 
متاسك حكومة س����الم كممثل للشرعية اللبنانية 
في غياب رئي����س الدولة« واألمن����ي »دور ودعم 

اجليش«.
في انتقاد جديد يوجهه  اجلميل ينتقد حوار عون - جعجع: ٭
الى حوار عون - جعجع والتقليل من شأنه وجدواه، قال 
الرئيس أمني اجلميل إن أي حوار ال يؤدي الى انتخاب 
رئيس اجلمهورية ال قيمة له، املفتاح هو انتخاب الرئيس.
ذكرت  األشعث اجلهادي لهز عرش كسـرى اللبناني: 
صحيفة »األخبار« ان املجموعات اجلهادية الناشطة 
ف����ي الداخل اللبنان����ي تهيئ ملرحل����ة جديدة من 
العمل األمني في لبنان عنوانها هز عرش كسرى 

اللبناني.
وقالت ان قياديا من أنصار جبهة النصرة وصل 
الى لبنان أخيرا، موضح����ة ان القيادي املعروف 
بلقب االش����عث، وهو في اخلامس����ة والثالثني من 
العمر، مكلف بتس����لم زمام العمل األمني في أحد 

التنظيمات اجلهادية في لبنان.
األكتظـاظ دفع سـجناء »رومية« الـى التمـرد مجددًا:٭ 
جتدد الش��غب ف��ي س��جن رومية املرك��زي صباح 
أم��س، وانتق��ل وزير الداخلي��ة نهاد املش��نوق الى 
موقع الس��جن حيث اشرف على اعادة ضبط االمور.

املشنوق أطلع رئيس احلكومة متام سالم على الوضع، 
وقال: ال إمارة في سجن رومية وال في البلد. ورد املشنوق 
التدهور في السجن الى االكتظاظ الكبير، حيث ان املبنى 
يتسع ألربعمائة سجني بينما فيه اآلن 1100 سجني وموقوف.
ف��ي هذا الوق��ت اعتصم أهالي املوقوفني في س��جن 
رومي��ة مبدين��ة طرابلس ام��ام منزل وزي��ر العدل 
اش��رف ريفي، مطالبني باس��تقالة الوزير املشنوق.

وذكرت اوس��اط بني ه��ؤالء ان عملية قم��ع التمرد 
في الس��جن أس��فرت عن إصاب��ات بني الس��جناء.

أخبار وأسرار لبنانية

 الڤروڤ: الڤيتو الروسي ـ الصيني
مهد حللّ األزمة السورية

»داعش« يحاصر أكثر من 50 عائلة 
في قرية احلامتية في األنبار

موس���كو � وكاالت: قال وزي���ر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ إن استخدام روسيا 
والصني حق النقض )الڤيتو( في مجلس األمن 
الدولي ملنع صدور قرارات بشأن سورية »مهد 
لتهيئة الفرصة حلل األزمة السورية بالطرق 
السياسية«. وقال الڤروڤ - في كلمته مبؤمتر 
دولي للطالب عقد في موس���كو أمس بعنوان 
»منوذج األمم املتحدة« إننا »نستطيع أن نقول 
اليوم إن الفرصة تهيأت حلل األزمة السورية 

بالطرق السياسية«.
 وشدد على أن الڤيتو الروسي - الصيني 

بغداد - االناضول - أ.ش.أ: حذر مصدر 
عشائري في محافظة األنبار، من حدوث كارثة 
إنس���انية ومجزرة بحق أكثر من 50 عائلة 
يحاصره���ا تنظيم »داعش« منذ أيام بعد أن 
سيطر على محيطة قرية احلامتية في ناحية 

البغدادي.
وقال الش���يخ محمد العبيدي أحد وجهاء 
ناحية البغ���دادي الواقعة على بعد 100 كلم 
غ���رب الرمادي مركز محافظة األنبار لوكالة 
األناضول: إن »هذه العوائل بال ماء وال طعام 
منذ أيام وهم يستصرخون ويطالبون السلطات 
احمللية واملركزية في بغداد واالنبار بإسعافهم 

وإخراجهم إلى مناطق آمنة«.
واضاف العبيدي، »يوجد نس���اء وأطفال 
وكبار س���ن وال يتوافر الغذاء والدواء لهم«، 
مطالبا بنقلهم إلى قاعدة عني األسد اجلوية 
في البغدادي والتي تتخذ منها قوات اجليش 
العراقي واخلبراء األميركيون مقرا لهم والتي 
ال تبعد عن قرية احلامتية سوى 25 كلم من 

اجلهة الشرقية للقاعدة.
وبني العبي���دي أن، »العوائل مقطوعون 
عن العالم وتنظيم داعش يحيط بقريتهم«، 
محذرا من »ارت���كاب التنظيم مجازر أخرى 
بحق أهالي هذه القرى إذا لم تتدخل حكومة 

األنبار وبغداد لنجدتهم«.
م���ن جهته قال صب���اح كرحوت، رئيس 
مجلس محافظة األنبار، لألناضول أمس، إن 
500 أسرة نازحة ومهجرة عادت إلى مناطقها 
ش���رق الرمادي، فيما قالت املفوضية العليا 
املستقلة حلقوق االنسان في العراق، إن 1800 
عائلة نازحة من األنبار دخلت محافظة بابل، 
وأك���دت دخول غالبية النازحني العالقني في 

منفذ بزيبز جنوب غرب العاصمة بغداد.

في مجلس األم���ن الدولي »على القرارات غير 
املعقولة ساعد على ذلك«. 

وأوضح حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك 
الروس���ية، أن روسيا والصني استخدمتا حق 
الڤيتو في مجلس األمن الدولي ملنع صدور قرارات 
»غير مدروسة« بشأن سورية، مشيرا إلى أن 
»الڤيتو الروسي- الصيني حال دون حتويل 
سورية إلى ليبيا « مشيرا إلى أن »الدولة الليبية 
قد تفككت«. وشدد وزير اخلارجية الروسي على 
أن بالده تعتبر األمم املتحدة منظمة أساسية 

لتأمني سيادة القانون الدولي.

وقالت بش���رى العبيدي عضو مفوضية 
حقوق اإلنسان ل�»األناضول«، إن »1800 عائلة 
نازحة من محافظة األنبار وصلت بابل ومت 
احتضانها من قبل احلكومة احمللية واملدنيني 

من أهالي احملافظة«.
واضافت أن »اعدادا من العوائل النازحة من 
األنبار وصلت أيضا إلى محافظات البصرة 
وميسان وواس���ط جنوب العراق ولكن لم 
نعرف أعدادها«، مبين���ة أن »أغلب العوائل 
التي كانت عالقة خالل اليومني املاضيني في 
منفذ بزيبز قرب العاصمة بغداد متكنوا من 
الدخول إلى العاصمة بعد تخفيف اإلجراءات 

األمنية«.
وكانت إدارة محافظ���ة بابل قررت أمس 
األول منع دخول الرجال من سن )18-50( من 
نازحي األنبار إلى احملافظة واالكتفاء بدخول 
النساء واألطفال والشيوخ بحجة الضغط على 
الرجال لالنضمام إلى القوات االمنية وحترير 

مناطقهم من سيطرة تنظيم »داعش«.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية وأمنية 
أم���س إن 2200 من عائل���ة نازحة عادت إلى 
مناطقها مبحافظة صالح الدين. وإن اخلدمات 
التي متت إعادتها بلغت نسبتها 80%، وذلك 
بتوفير الطاقة الكهربية واملاء الصالح للشرب 
لتكريت مركز احملافظة والدور والعلم وباقي 

املناطق األخرى. 
واضاف���ت أن قيادة عمليات صالح الدين 
القانوني���ة واألمنية على  تطبق اإلجراءات 
العوائل العائدة إلى احملافظة للتأكد من كل 
األوراق الثبوتية لكل ش���خص قبل املوافقة 
على دخوله إلى املنطقة التي يسكن بها، وهي 
إجراءات تضمن سالمة املناطق ومتنع عودة 

مسلحي »داعش« إليها. 

مخاوف من ارتفاع ضحايا غرق السفينة قرب سواحل ليبيا إلى 900

استغاثاث جديدة في »املتوسط« وغرق سفينة تقل 300 راكب 
وانتقادات لالحتاد األوروبي تدفعه لعقد قمة خاصة بالهجرة

شخص منذ مطلع العام.
ويقول منتقدوا االحتاد 
االوروبي: انه يدرك احللول 
الكفيل����ة بتنظيم وتوزيع 
عبء الهجرة، لكنه لم يبد 
حتى اآلن اي ارادة سياسية 

للتحرك.
وصرح مسؤول اوروبي 
كبي����ر ل�»فرانس برس« ب� 
»انه عار على اوروبا«، معبرا 
عن صدمته جراء املآس����ي 

املتكررة. 
وتقضي احللول بإنشاء 
ط����رق ش����رعية للهج����رة 
ومكافح����ة املهربني في بلد 
املهاجرين وتزويد  انطالق 
وكال����ة فرونتكس لضبط 
حدود االحت����اد االوروبي 
مبوارد مالية كافية، وتعديل 
القوانني االوروبية املتعلقة 
بالتعام����ل م����ع املهاجرين 

والالجئني.
سيس����يليا  وأك����دت 
املفوض����ة  ماملس����تروم 
االوروبية السابقة لشؤون 
الهج����رة التي باتت تتولى 
ش����ؤون التجارة، اكدت ان 
»املآسي األخيرة في املتوسط 
تؤكد الضرورة امللحة لتحمل 
اوروبا مسؤولية مشتركة، 
ولتزويده����ا مبزي����د م����ن 

الوسائل القانونية«.
لكن هذه املقترحات لقيت 

الرفض حتى اآلن.
التعام����ل م����ع  ويت����م 
املهاجري����ن طالبي اللجوء 
اتفاق����ات دبلن 2  مبوجب 
التي تفرض على بلد الدخول 
تولي مس����ؤولية الوافدين 
اللجوء  وبح����ث طلب����ات 
الالجئني  والتكفل بإع����ادة 

الذين ترفض طلباتهم.
واقترح����ت املفوضي����ة 
النظام لكن  مراجعة ه����ذا 
24 م����ن احلكوم����ات ال�28 
لل����دول األعض����اء رفضت 
ذلك بش����كل قاطع. وحدها 
ايطاليا واليونان وقبرص 
ومالطا، وهي املعنية باألزمة، 

وافقت.

م����ن الكارثة الت����ي وقعت 
قبالة سواحل ليبيا، والتي 
يرى كثي����رون أنه كان من 
املمكن تفاديها. وأوضح أن 
أحد الق����وارب التي أطلقت 
نداءات اس����تغاثة أمس هو 
زورق مطاطي يبعد حوالي 
30 ميال عن الساحل الليبي 
وعلى متن����ه بني 100 و150 

شخصا.
وتدف����ع ه����ذه األخبار 
الكارثية االحتاد االوروبي 
العاجل وسط  التحرك  الى 
انتقادات الذعة، حيث يتجه 
نحو عقد قمة مخصصة مللف 

الهجرة غير الشرعية.
وصرحت كارلوتا سامي 
املتحدثة باس����م املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني: 
»يب����دو أنن����ا إزاء أس����وأ 
البحر  ف����ي تاريخ  مجزرة 

املتوسط«.
وأضاف����ت املتحدثة أن 
شهادات الناجني تشير إلى 
وجود قرابة 700 شخص على 
منت زورق الصيد وطوله 20 
مترا عندما غرق خالل ليل 

السبت )األحد(.
وذكر ناج من بنغالديش 
مت نقله إلى املستشفى في 
صقلية على منت مروحية أن 
العدد يقارب ال� 950، وأن من 
بينهم 200 امرأة وقرابة 50 
طفال، بحسب النيابة العامة 

في كاتانيا.
من جهته، أعلن رئيس 
الوزراء اإلسباني ماريانو 
راخوي: »نحن األوروبيني 
جنازف بفقدان مصداقيتنا 
إن عجزنا عن جتنب أوضاع 

مأسوية جتري يوميا«.
وق����ال املتحدث باس����م 
رئيس االحت����اد األوروبي 
دونالد توسك لوكالة فرانس 
برس: إن توس����ك يفكر في 
عقد قمة خاصة مخصصة 

لهذه األزمة.
وكت����ب توس����ك عل����ى 
أنه »س����يواصل  »تويتر« 
احملادثات مع قادة االحتاد 
األوروبي واملفوضية واجلهاز 
الديبلوماسي األوروبي حول 
كيفي����ة التخفيف من وقع 

األزمة«.
وحثت إسبانيا وأملانيا 
واليون����ان وفرنس����ا على 
تدخل س����ريع، بينما دعا 
ال����وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتيو رينزي إلى عقد قمة 

بحلول نهاية األسبوع.
وفي حال تأكدت أس����وأ 
املخاوف حول مأساة األحد، 
فإن ع����دد ضحايا حوادث 
البحر املتوسط  الغرق في 
سيرتفع إلى أكثر من 1600 

عواصم � وكاالت: شكل 
حادث غرق القارب اخلشبي 
رودس  جزي����رة  قبال����ة 
اليونانية أمس عامل ضغط 
جديد على االحتاد األوروبي 
للتح����رك ملواجه����ة ه����ذه 
املعضلة، بعد كارثة غرق 
ما يقارب 700 مهاجر غير 
شرعي قادمني من سورية 
والشرق األوسط وافريقيا 
قبالة السواحل الليبية أمس 

األول. 
فقد لقي ثالثة مهاجرين، 
احدهم طفل، مصرعهم أمس 
في غرق س����فينة شراعية 
رودس  جزي����رة  قبال����ة 
اليونانية في جنوب شرق 
بحر ايج����ه، بينما مت إنقاذ 

80 شخصا آخرين.
وقال مسؤول في شرطة 
املرفأ لوكالة فرانس برس 
الش����رعية  ان »الس����فينة 
جنحت على الصخور قرب 
مرفأ رودس وسقط 3 قتلى 
احده����م طفل«. وأضاف ان 
»عدد الناجني بلغ 80 حسب 
ارقام مؤقتة« فيما اشارت 
مصادر الى ان عدد الركاب 

300 على األقل.
القارب هو أحد 3  وهذا 
قوارب أطلقت نداء استغاثة، 
حسبما نقلت شبكة سكاي 
نيوز ع����ن املنظمة الدولية 
للهجرة باملياه الدولية في 
البحر املتوس����ط، فيما قال 
ال����وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتي����و رين����زي أمس: إن 
حكومت����ه تتع����اون م����ع 
املالطية إلنقاذ  الس����لطات 
قارب����ني يق����الن مهاجرين 
بش����كل غير مشروع أطلقا 

نداء استغاثة.
بدوره قال رئيس وزراء 
مالطا جوزيف موسكات إن 
حصيلة القتلى جراء حتطم 
قارب أمس األول قد ترتفع 
من 700 إلى 900 ش����خص 
في حال تأكدت املعلومات 
عن عدد الركاب. في حني أن 
28 شخصا فقط مت إنقاذهم 

ً تلفزيون الكويت حاضرا
ممثلة االحتاد األوروبي لشؤون املهاجرين 

تتحدث إلى عدد من الفضائيات ويبدو ميكروفون 
تلفزيون الكويت قبل دخولها الى اجتماع عقد 
أمس في لوكسمبورغ ملناقشة مأساة وفاة 700 

)أ.ف.پ(. مهاجر   
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