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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

اغتيال الناشط سليم يهّز لبنان.. ودعوات لتحقيق حاسم ومحاسبة املتورطني

بيروتـ  عمر حبنجر

كان جنوب لبنان أمس مسرحا 
جلرمية سياسيا أرخت بظاللها على 
مجمل اهتمامات اللبنانيني، حكومية 
كانــت أم صحيــة أم اقتصاديــة، 
فلقمان ســليم، الناشط السياسي 
املناهض ملسار حزب اهللا في لبنان، 
شخصية شيعية فكرية معروفة، 
تعرض للخطف، وسرعان ما وجد 
مقتوال صباح امس داخل سيارته 
املؤجرة في بلدة العدوسية في قضاء 
الزهراني، وقد أجهز عليه بخمس 
رصاصات، في الرأس والظهر، وفقد 
هاتفه، الذي سرعان ما عثر عليه على 
مسافة قريبة من مكان وجوده مع 
السيارة. والهاتف عمليا هو من أرشد 
الى مكان وجود جثته، بعد انقطاع 
االتصال بينه وبني عائلته. وقد جرت 
عملية اخلطف والقتل بعيد خروج 
لقمان من منزل صديقه محمد شبيب 

األمني فــي مزرعة «نيحا» في بلدة 
صريفا بقضاء صور، وقدر الطبيب 
الشرعي أن جرمية القتل حصلت في 
احلادية عشــر ليال، وطلب رئيس 
اجلمهوريــة العماد ميشــال عون 
من املدعي العام التمييزي القاضي 
غســان عويدات اجراء التحقيقات 
الالزمــة ملعرفة مالبســات جرمية 

اغتيال سليم.
وشدد الرئيس عون على ضرورة 
اإلسراع في التحقيق جلالء الظروف 
التي أدت الى وقوع اجلرمية واجلهات 

التي تقف وراءها.
وأكد رئيــس حكومة  تصريف 
األعمال   حسان دياب  أن جرمية اغتيال 
ســليم  «النكراء، يجــب أال متر من 

دون محاسبة».
وكلــف دياب «وزيــر الداخلية 
والبلديات العميد محمد فهمي اإليعاز 
إلــى االجهزة االمنية االســراع في 
حتقيقاتها لكشف مالبسات جرمية 

اغتيال الناشط لقمان سليم ومالحقة 
الفاعلني والقبض عليهم واحالتهم 

الى القضاء بأسرع وقت ممكن».
وتدفقت ردود الفعل الشــاجبة 
جلرميــة اغتيال الناشــط الفكري 
والسياســي، وابن نائب الضاحية 
الراحــل احملامي محســن ســليم، 
املناهــض لتحكم ثنائي حزب اهللا 
وحركــة أمــل مبســارات الطائفــة 
الشــيعية في لبنان. وكانت حركة 
أمــل في طليعة املســتنكرين، وقد 
طالب مكتبها االعالمي بتحقيق امني 
وقضائي بسرعة. بدوره، استنكر 
تيار املستقبل بشدة ومثله احلزب 
التقدمي االشــتراكي وحزب الكتلة 
الوطنية الذي كان والد الراحل ينتمي 
اليه. واستنكر النائب السابق باسم 
الســبع اجلرمية وقال «ان اغتيال 
الناشط لقمان سليم رسالة مباشرة 
لكل الناشطني والكتاب والسياسيني 
مــن ابناء الطائفة الذين يتحركون 

وينشطون ويعبرون عن أفكارهم 
خارج املدار السياسي حلزب اهللا. 
هذا هو، مع األسف، االنطباع الذي 

يسود بعد اغتيال لقمان».
من جهتــه، أبدى منســق األمم 
املتحــدة اخلاص فــي لبنــان يان 
كوبيتــش انزعاجــه للغايــة «من 
اخلســارة املأســوية للقمان سليم 
الناشــط والصحافــي احملتــرم، 
والصوت املستقل الصادق الشجاع»، 
ودعا الســلطة الى حتقيق ال يتبع 
منط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
الذي بقي بعد ٦ أشــهر غير حاسم 
ومن دون محاسبة «يجب أن يعرف 

الناس احلقيقة».
بدورها، علقت ســفيرة  فرنسا  
فــي لبنان آن غريــو على اجلرمية 
، مشــيرة في تصريح على مواقع 
التواصل االجتماعي إلى أنها تلقت 
بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال 
لقمان ســليم، وقالت «أتقدم بأحر 

التعازي لعقيلته، وأسرته وأقاربه».
ولفتــت تغريدة للســيد جواد 
نصراهللا، جنل االمني العام حلزب 
اهللا، بعــد دقائق من انتشــار خبر 
العثور على ســليم مقتوال وفيها: 
«خســارة البعض هي في احلقيقة 
ربح ولطف غير محسوب بال أسف»، 
االمر الذي اعتبره البعض شــماته 
مبقتل سليم. وعاد نصراهللا وحذف 
التغريدة، قائال «مسحت التغريدة 
التي يريد البعض فهمها على ذوقه، 
مع العلم اني كتبتها مبنأى عن اي 
خبر او حدث وهي شيء شخصي، 
منعا للبس ولالستفراغ االخالقي 
لدى البعض الذي بات معروفا بحقده 

وتفاهته في مقاربة األمور».
على الصعيد احلكومي، استقبل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري في 
مقر الرئاسة الثانية في عني التينة 
السفير املصري لدى لبنان د.ياسر 
علــوي على مــدى ســاعة وتناول 

البحث االوضاع العامة ومباحثات 
احلريري في القاهرة. وقال مصدر 
متابع لـ «األنبا» ان الرئيس املكلف 
سعد احلريري، كان واليزال يطمح 
لتشــكيل احلكومة قبل ١٤ فبراير، 
ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق 
احلريري، لكن يبدو ان ثمة من يدرك 

متنياته وال يريد لها ان تتحقق.
في هذا السياق، وجهت السفيرة 
الفرنسية كلمة ملناسبة ذكرى مرور 
ســتة أشهر على انفجار الرابع من 
اغسطس في مرفأ بيروت، جاء فيها 
«أصدقائي اللبنانيني، منذ ستة أشهر، 
قلــب انفجار مرفأ بيــروت املروع 
حياتكم رأســا على عقــب. أصاب 
بيــروت في الصميم، ومعها لبنان 
بأســره. سرعان ما حشدت فرنسا 
طاقاتهــا ومعها الفرنســيون ألنها 
حتمل لبنان فــي قلبها. بعد مرور 
يومني فقط على الفاجعة، كان رئيس 

اجلمهورية إلى جانبكم».

وأضافت «اليوم، في ظل اإلقفال 
العام في لبنــان والوضع الصحي 
املأســوي، ال تزال فرنسا تقف إلى 
جانبكم، لكن بعد مرور ستة أشهر 
علــى االنفجار، من غير املقبول أن 
يكون اللبنانيون ال يزالون ينتظرون 
أجوبــة مــن قادتهم». ولكــن بعد 
مرور ســتة أشــهر على االنفجار، 
مــن غير املقبول أن يكون لبنان ال 
يزال من دون حكومة لالســتجابة 
لألزمــة الصحيــة واالجتماعيــة 
اإلصالحــات  بتطبيــق  وللبــدء 
الهيكلية الضرورية لتعافي البالد 
واســتقرارها. فااللتزامات التي مت 
اتخاذها أمام رئيس اجلمهورية ما 

زالت حبرا على ورق.
وختمت بالقول للقادة اللبنانيني 
إن  القــول  لكــم  أجــدد  أن  «أود 
مســؤوليتكم الفرديــة واجلماعية 
أساسية. حتلوا بالشجاعة الالزمة 

للعمل وفرنسا ستساعدكم».

مصادر لـ «األنباء»: احلريري يطمح لتشكيل احلكومة قبل ١٤ فبراير

«احتاد ساحات الثورة» خالل وقفة احتجاجية امام قصر العدل احتجاجاً على مقتل الناشط لقمان    (محمود الطويل)سيارة الناشط لقمان سليم التي عثر عليه مقتوال داخلها بني بلدتي تفاحتا والعدوسية 

شقيقة القتيل: ال نثق في القضاء اللبناني
أكدت رشا األمير شقيقة 
السياسي  الكاتب والناشط 
لقمان ســليم الــذي وجد 
مقتوال داخل ســيارته في 
جنوب لبنــان، أن العائلة ال 
تثق بالقضــاء اللبناني وال 

بتحقيقاته.
وســئلت عن مجريات 
التحقيــق فــي اجلرميــة 
التحقيق ال يهمني،  فقالت: 
الكل يعــرف الفاعل، جميع 
اجلرائم التي وقعت لم يكشف 

مرتكبوها. فليستقيلوا، إنهم يعرفون القتلة. وقالت شقيقة 
لقمان رشا األمير لإلعالميني الذين هرعوا إلى منزله في حارة 
حريك بالضاحية اجلنوبية: لقد كان لقمان مهووسا باحلقيقة 
املطلقة، كنت أحذره خوفا مني عليه، لكنه كان يجيب بالقول: 

املوت ال يخوف، احلقيقة يجب أن تقال.

شقيقة الضحية رشا سليم     

السيسي يوّجه دعوة لنشر ثقافة السالم وإعالء قيم التسامح
القاهرة - خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصــري 
عبدالفتــاح السيســي دعوة 
لنشر ثقافة السالم وإعالء قيم 
التسامح والتعايش السلمي.

وقال الرئيس السيسي، في 
كلمة له مبناسبة اليوم العاملي 
لألخوة اإلنســانية، «يحتفي 
العالم بقيمة إنســانية مهمة 
لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي 
وقت مضي، وهي قيمة األخوة 
اإلنســانية، إن هذه املناسبة 
املهمــة تذكرنا جميعا بأهمية 
احلوار لفهم وتقبل اآلخر، كما 
تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون 
التعصــب والتصــدي  لنبــذ 
خلطاب الكراهية، ونشر قيم 
التسامح والعدل واملساواة من 
أجل حتقيق السالم واالستقرار.
فــي  الرئيــس  وأضــاف 
كلمته، أن مصر مهد احلضارة 
اإلنسانية، وعلى أرضها كلم 
اهللا موســى، وارحتــل إليها 
السيد املســيح وأمه العذراء 
السيدة مرمي، ودخلها اإلسالم 
منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما 
إلى توطيد دعائم األخوة بني 
أبناء املجتمع كنسيج وطني 
واحد يتمتعون بكل حقوقهم 
دون متييز، ونتصدى لدعاوى 
الكراهيــة والتحريــض على 
العنــف، وفــي هذا الســياق، 
تبــذل املؤسســات والقيادات 
الدينيــة فــي مصــر قصارى 
جهدهــا لتعزيز احلــوار بني 

اجلمهورية الســفير بســام 
راضى، إن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي قام أمــس بجولة 
تفقدية للكلية احلربية رافقه 
خاللها الفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي 
والفريق محمد فريد رئيس 
أركان القوات املسلحة وعدد 
من كبار قادة القوات املسلحة.
الرئيــس  شــاهد  وقــد 
التدريبــات لطلبــة الكليــة 
احلربية والطلبة املستجدين 
من الدفعة (١١٧) حربية وما 
يعادلها من الكليات واملعاهد 
بــدأت  العســكرية والتــي 

كما تفقد الرئيس كذلك عددا 
من ميادين التدريب املطورة 
واملوانــع املختلفــة وميادين 
الفروسية وحلقات االشتباك 
وشــاهد عددا من أنشطة شد 
املركبــات بواســطة احلبــال 
والتســلق باحلبــال أظهــرت 
مدى اجلرأة والكفاءة البدنية 
العالية التي يتمتع بها الطلبة 

املستجدون.
كما التقــى الرئيس بعدد 
الطلبــة  مــن أســر وأهالــي 
املســتجدين أثنــاء زيارتهــم 
بالكليــة احلريــة،  ألبنائهــم 
وقام بتحيتهــم، حيث قابلوا 
سيادته بالترحاب والهتافات 
احلماســية والتصفيق، وقد 
وجــه الرئيــس لهــم التحية 
والتقدير ملا يتحملونه من جهد 
في تربية األبناء وتنشــئتهم 
على املبادئ والقيم الراسخة 

في حب الوطن.
كما أشاد الرئيس مبا ملسه 
خالل الزيارة من قدرات وكفاءة 
عاليــة لطلبة الكلية احلربية 
والطلبة املستجدين من الكلية 
احلربية وما يعادلها من الكليات 
واملعاهد العســكرية، مطالبا 
ســيادته إياهــم باالســتمرار 
فــي هذا النهــج للحفاظ على 
البدني  لياقتهم واستعدادهم 
والذهنــي املرتفــع، والتحلي 
الرفيعة  العســكرية  بالقيــم 
والنبيلة، ليكونوا أجياال قادرة 
على حتمل املسؤولية وصون 

مقدسات الوطن.

بأنشــطة رياضية تضمنت 
البدنية  الكفــاءة  مترينــات 
والدراجات الهوائية أظهرت 
مــدى مــا يتمتــع بــه طلبة 
الكلية احلربيــة من قدرات 
بدنية عالية ومدى ما وصل 
إليه الطلبة املستجدون من 
مستوى انضباط راق خالل 

فترة اإلعداد العسكري.
كما شاهد الرئيس عددا من 
األنشطة التدريبية املتنوعة 
تضمنت قفزة الثقة والغطس 
وفك وتركيب األسلحة حتت 
املاء أظهــرت مدى ما يتمتع 
بــه الطلبة من مهارة قتالية 

عالية وثقة بالنفس.

تفقد األنشطة التدريبية للطلبة اجلدد بالكلية احلربية والتقى أسرهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد األنشطة التدريبية للطلبة اجلدد بالكلية احلربية ويلتقي بأسرهم

أتباع األديان السماوية املختلفة 
ورفع مســتوى الوعي بالقيم 

اإلنسانية املشتركة.
وتابع «أتوجه بدعوة عامة 
للعمل مــن أجل نشــر ثقافة 
الســالم وإعالء قيم التسامح 
والتعايــش الســلمي، ونبــذ 
كل مظاهــر العنف والتطرف 
التي راح ضحيتها العديد من 
األبرياء وســلبتهم حقهم في 

احلياة».
إلى ذلــك، تفقــد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي األنشطة 
التدريبية للطلبة اجلدد بالكلية 

احلربية والتقى بأسرهم.
وقال املتحدث باسم رئاسة 

«اخلارجية السورية» تطالب مجلس األمن 
باتخاذ إجراءات ملنع الغارات اإلسرائيلية

واشنطن: لن نتهاون في تطبيق قانون قيصر

عواصمـ  وكاالت: طالبت وزارة اخلارجية 
واملغتربني السورية أمس مجلس األمن مجددا 
بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق األمم املتحدة 
واتخاذ اجراءات حازمة وفورية ملنع «تكرار 
االعتداءات اإلرهابية اإلسرائيلية على األراضي 
الســورية» بعد ســاعات من سلسلة غارات 
جديدة شنتها طائرات اسرائيلية استهدفت 
مواقع عسكرية سورية وأخرى تابعة إليران.

وهذه الغــارة اإلســرائيلية الثانية التي 
تقصــف أهدافا فــي املنطقــة اجلنوبية منذ 
بداية ٢٠٢١، والرابع الذي يســتهدف مناطق 

في محافظات سورية مختلفة.
ووجهت الوزارة رســالة إلى األمني العام 
لــألمم املتحدة ورئيس مجلس األمن أوردته 
وكالة األنباء السورية. وأوضحت أن سلطات 
العدو اإلسرائيلي أقدمت على االعتداء مجددا 
على األراضي الســورية وذلــك عبر إطالقها 
ضربــات متتالية من الصواريــخ من اجتاه 
اجلــوالن الســوري احملتــل علــى املنطقــة 

اجلنوبية.
وجــددت مطالبــة مجلس األمــن بتحمل 
مسؤولياته في إطار ميثاق األمم املتحدة وأهمها 
صون السلم واألمن الدوليني التخاذ إجراءات 
حازمة وفورية ملنع تكــرار هذه االعتداءات 
وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته املتعلقة 

باتفاقية فصل القوات.

وقالــت وكالة االنباء الرســمية (ســانا) 
إن وسائط الدفاع اجلوي «تصدت للعدوان 

وأسقطت جميع الصواريخ».
من جهته، أكد املرصد الســوري حلقوق 
االنسان دوي عدة انفجارات في ريف القنيطرة 
نتيجة قصف إســرائيلي «اســتهدف موقعا 
عسكريا لقوات النظام وامليليشيات اإليرانية، 
تزامنا مع محاولة املضادات األرضية التابعة 
للنظــام التصدي للصواريــخ»، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية.
وكشف موقع «صوت العاصمة» إن طائرات 
االحتالل اإلسرائيلي استهدفت شحنة أسلحة 
إيرانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي أمس 
األول، عبر خطوط فارس قاشم اير اإليرانية 

قادمة من طهران.
وأشــار املوقــع إلــى أن إحــدى الغارات 
اســتهدفت الفوج ١٦٥ التابــع للفرقة األولى 
قرب مدينة الكسوة. وأكد أن مركز البحوث 
العلمية في بلدة الهامة أطلق صفارات اإلنذار 

بعد سماع أصوات االنفجارات. 
مــن جهتها، كشــفت مجلــة «تاميز أوف 
إسرائيل» اإلســرائيلية أن الغارات األخيرة 
استهدفت مواقع في اجلوالن السوري مرتبطة 
بإيران وحزب اهللا، الذي تقول إسرائيل إنه 
أقام قاعدة عمليات مبنطقة القنيطرة مبساعدة 

قوات النظام السوري.

وكاالت: أكد متحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركيــة، أن إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) 
الــذي مت فرضــه خالل عــام ٢٠١٩، في عهد 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن 
مت التصويت عليه في الكونغرس بشــقيه 
النواب والشيوخ. كما أكد احلفاظ على املسار 
الديبلوماسي في تســهيل العمل اإلنساني 
واإلغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البالد 

التي مزقتها احلرب على مدار ١٠ أعوام.
وأفاد املتحدث لصحيفة «الشرق األوسط» 

اللندنية بــأن اإلدارة اجلديدة «أخذت على 
عاتقهــا أمرا مهما في تطبيــق القانون، بأال 
تستهدف خطوط التجارة أو املساعدات أو 
األنشطة اإلنســانية للشعب السوري، كما 
أن القانون لن يستهدف االقتصاد اللبناني 

وال الشعب اللبناني».
وأضاف: «بكل تأكيد يســتهدف (قانون 
قيصر) األشــخاص أو الكيانات التي تدعم 
نظام األسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي 
سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار 

مجلس األمن رقم ٢٢٥٤».

قصف استهدف شحنات أسلحة إلى اجلنوب السوري

وزيرة الهجرة تنفي مطالبتها للمصريني بسرعة إنهاء إجراءات السفر للكويت قبل «اإلغالق»
القاهرة ـ ناهد إمام

نفت وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون املصريني 
باخلارج الســفيرة نبيلة مكــرم جملة وتفصيال ما 
يتردد حول دعوة وزارة الهجرة املصريني بســرعة 
إنهاء إجراءات سفرهم إلى الكويت قبل تطبيق قرار 

منع الدخول إلى األراضي الكويتية.
وأهابت السفيرة نبيلة مكرم كل وسائل اإلعالم 
بتوخي احلذر وحتري الدقة في كل ما ينشر أو يتم 
تناوله في هذا الصدد، وااللتــزام الكامل بالبيانات 

الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط.
وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني 
باخلارج قد ناشدت املصريني املتجهني إلى الكويت 
الذين لم يغادروا مصر تأجيل قرار السفر خالل الفترة 
احلالية التي تشهد إعالن قرارات تنظيمية للحد من 

انتشار جائحة كورونا أو انتقال السالالت املتحّورة.
كمــا وجهت وزيرة الهجرة نــداء إلى املصريني 
املتواجدين بصورة مؤقتة كـ «ترانزيت» في إحدى 
الدول باجتاه الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت 
قبل يوم األحد ٧ فبراير اجلاري وليس لديهم استعداد 
لتحمل اإلقامة لفترة قادمة، خاصة أن تاريخ فتح املطار 
غير محدد- العودة إلى أرض الوطن، حيث لن يكون 
متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمصريني، خاصة 
أنه سبق أن قام عدد من رجال األعمال واملؤسسات 
املصرية، كمؤسسة مصر اخلير وبنك مصر، باملساعدة 
في حتمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات 
املصريني العالقني في دولة اإلمارات وأيضا في سلطنة 
ُعمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره 
خاصة مع طول مدة إغالق احلدود إضافة إلى مشكالت 

انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم البدء في التواصل 
مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية 
ســواء إلنهاء إجراءات ســفر أكبر عدد ممكن ممن 
استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو 

لترتيب عودتهم ملصر حلني انفراج األوضاع.
من جهته، أوصى النائب عمرو هندي، عضو مجلس 
النواب عن املصريني باخلارج، املواطنني ومن خالل 
التواصل مع وزيرة الهجرة، بضرورة تفهم الظروف 
االســتثنائية التي مير بها العالم أجمع واإلجراءات 
االحترازية والقرارات املنظمــة للدول والتي حتدد 
أعداد املسافرين أو متنع غير مواطنيها من الدخول، 
ما يســتلزم التفكير في حلول منطقية للمتواجدين 
على أراضي دول الترانزيت، خاصة ان عدد أيام وقف 
الســفر للكويت غير معلومة، وتعهد النائب هندي 

بالبحث عن آليات قابلة للتنفيذ.

١٥٠ ألف جرعة لقاح كورونا صيني لدمشق
الســفير الصينــي فــي  أعلــن  وكاالت: 
ســورية فنغ بياو، أن حكومته قررت تقدمي 
اللقاح املضاد لڤيروس «كورونا املســتجد» 

(كوفيد-١٩) إلى سورية.
وقال بيــاو في تصريــح نقلته صحيفة 
«الوطن» املوالية أمس، إن احلكومة الصينية 
قررت تقدمي ١٥٠ ألف جرعة من اللقاح كمساعدة 

للحكومة. 

وأضاف السفير أن الصني ستقدم إلى جانب 
اللقــاح ٢٠ جهاز تنفس، و٧٥٠ طنا من األرز 
كدفعة أولى للمساعدة الغذائية، مبا يساهم 

في التغلب على اجلائحة في وقت مبكر.
 ويعد ذلك «خطوة ملموسة لترجمة مبادرة 
مجتمع املســتقبل املشــترك للبشرية، التي 
طرحها الرئيس الصيني، شــي جني بنيغ»، 

بحسب السفير.


