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ا�ستمرار المواقف المندّ دة ...والمنار تتقبل التعازي اليوم

بعلبك ت�ش ّيع �شهيد «معلوال» علوه ...وت�أبين لل�شهداء في دم�شق
اللحام والزعبي وح�سون و�شعبان� :شهداء المنار والمقاومة �شهداء �سورية ...ومحور المقاومة �سينت�صر
لليوم الثالث على التوالي استمر
ص��دور ال��م��واق��ف ال��م��ن��ددة لجريمة
اغتيال فريق المنار التلفزيوني في
معلوال ،وتقديم التعازي والتبريكات
باستشهاد م��راس��ل ال��م��ن��ار حمزة
الحاج حسن ،والمصور محمد منتش،
والتقني حليم علوه ،وأعلنت قناة
المنار عن تقبل التعازي بشهدائها
الثالثة اليوم الخميس من الساعة
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة
مساء في مجمع المجتبى في حي
األميركان في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،فيما شيّع الشهيد علوه
أم��س ووري الثرى في جبانة جنة
الشهداء في بعلبك.

مراسم تشييع
الشهيد علوه

بعد تشييع الشهيدين الزميلين
حمزة الحاج حسن ومحمد منتش
أول من أم��سُ ،ودِّعَ أم��س األربعاء
الزمي ُل الشهيد حليم علوه برحلة
انطلقت من الهرمل وانتهت في مدينة
بعلبك شرق لبنان.
وس��ط أج���واء م��ن ال��ح��زن ودّع��ت
مدينة الشهداء ابنها البار الشهيد
حليم علوه ال��ذي قضى ف��ي كمين
معلوال أثناء قيامه بواجبه المهني،
وهو تقني اإلرسال في قناة المنار.
ان��ط��ل��ق م���وك���ب ال��ت��ش��ي��ي��ع من
ساحة بلدية الهرمل ،تتقدمه الفرق
الموسيقية التابعة لكشافة اإلمام
المهدي وحملة األك��ال��ي��ل والصور
والرايات بمشاركة فاعليات سياسية
وحزبية واجتماعية وعضو كتلة
الوفاء المقاومة النائب نوار الساحلي
وأع��ض��اء م��ن ق��ي��ادة منطقة البقاع
في ح��زب الله ،ولفيف من العلماء
وعوائل الشهداء وحشود غفيرة من
المواطنين.
وحمل النعش ثلة من المقاومين
وس��ارت به إلى ساحة الشهداء في
الهرمل وسط نثر الورود والرز وإطالق
الزغاريد وهتافات التكبير والتنديد
بالمجرمين اإلره��اب��ي��ي��ن ،لينطلق
التشييع بعدها ف��ي م��وك��ب سيّار
باتجاه مدينة بعلبك حيث استوقف
من قبل األهالي إللقاء التحية ونظرة
الوداع في أكثر من محطة على طول
الطريق الدولية ،وص��وال ً إل��ى مقام
السيدة خولة ،فاستقبلته الحشود
التي طافت ب��ه ف��ي أرج���اء المقام.
لينطلق بعدها المشيعون في موكب
مهيب وحاشد إلى ساحة الشهداء
في بعلبك ،حيث أ ّم رئيس المجلس
السياسي السيد إبراهيم أمين السيد
الصالة على الجثمان الطاهر ليوارى
بعدها في الثرى في جنة الشهداء كما
أوصى.

جثمان الشهيد حليم علوه محموالّ على األكف وسط جموع المشيعين

الحضور في حفل التأبين بدمشق

مواقف معزية ومستنكرة

ف��ي��م��ا زارت وف�����ود س��ي��اس��ي��ة
وإعالمية مبنى قناة المنار وقدمت
التعازي باستشهاد الزمالء الثالثة،
واستمر صدور المواقف المستنكرة
والمعزية.

حفل تأبين في دمشق

بدعوة من وزارة اإلع�لام ومكتب
قناة المنار بدمشق أقيمت أمس في
نقابة األطباء بدمشق مراسم تأبين
ش��ه��داء ق��ن��اة المنار وف��ي تصريح
للصحافيين خ�لال مراسم التأبين
بارك رئيس مجلس الشعب السوري
محمد ج��ه��اد اللحام لقناة المنار
بشهدائها األبرار الذين قدموا أرواحهم
فداء الكلمة التي كانوا يقولونها بكل
ص��دق وموضوعية وج����رأة ،الفتا ً
إلى أن شهداء القناة جسدوا معنى
الشهادة وكذلك الصدق في اإلعالم
ال��ذي ينقل الحقيقة وال شيء سوى
الحقيقة.
وأك��د اللحام «أننا نحتفل اليوم
بشهدائنا وبمحور المقاومة الذي
سينتصر ب��إذن ال��ل��ه» ،موضحا ً أن
العالقة في هذا المحور تسير بصدق
وه���ي ق��ائ��م��ة ع��ل��ى رك��ائ��ز أخالقية
وم���ب���ادئ إن��س��ان��ي��ة استراتيجية
ستستمر وتتعزز وتتكرس.
ولفت اللحام إلى أن «قناة المنار
أثبتت مصداقيتها وأعطت للعالم
صورة اإلس�لام الحقيقي والمقاومة
الوطنية التي تتعزز وتترسخ يوما ً
بعد يوم» ،مشيرا ً إلى أن «اإلرهابيين

يستهدفون الصدق والمصداقية».
وع��ب��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س الشعب
السوري عن أمله بعودة األمن واألمان
إل��ى كل سورية ه��ذا الوطن الغالي
العزيز ،م��ؤك��دا ً أن موعد االحتفال
بالنصر قريب بإذن الله.
وف��ي تصريح مماثل أك��د وزي��ر
اإلعالم عمران الزعبي أننا هنا نتلقى
التبريكات بشهداء اإلع�لام مع قناة
المنار وال نتقبل التعازي ،ألننا نعتقد
أن ه��ؤالء الشهداء ارت��ق��وا م��ن أجل
قضية ع��ادل��ة وه��م يؤمنون بذلك،
مشيرا ً إلى أن اإلع�لام السوري قدم
أكثر م��ن  25شهيدا ً ف��ي الصحافة
المكتوبة والمرئية والمسموعة،
معربا ً عن أمنياته بأن تكون نهاية
حياتنا راقية وسامية كما انتهت
حياتهم الدنيوية.
وش���دد الزعبي على أن شهداء
المنار والمقاومة هم شهداء سورية،
موجها ً التحية والمباركة لعوائلهم
وللمقاومة وقائد المقاومة ،مؤكدا ً أننا
على ثقة بالنصر ألننا على حق وال مفر
أمام الكفرة والتكفيريين إال أن يدفعوا
ثمنا ً غاليا ً ومكلفا ً لجريمتهم ،الفتا ً في
الوقت ذاته إلى أن الذين أطلقوا النار
على الشهداء ال يميزون بين عسكري
ومدني وال بين حق وباطل وال مطران
أو إمام جامع.
وق���ال ال��زع��ب��ي إن التكفيريين
وال��ص��ه��اي��ن��ة ل��ي��س��وا ع��ل��ى طرفي
نقيض فهم دعاة مشروع يتطابق مع
المشروع الصهيوني وما يحصل في
الجوالن السوري المحتل بمنطقة
الشريط دليل على أن التكفيريين

واعتبرت شعبان أن الغاية من
اإلساءة لشهداء قناة المنار هي خلق
البلبلة في الصفوف حيث نخوض
حربا ً كبرى في المنطقة بين الحق
والباطل وبين المستقبل والماضي
وبين العمالة واألصالة ،مؤكدة أن
المسيئين ل��ن يفلحوا ف��ي تحقيق
شيء ولكنهم ال يزالون في طغيانهم
يعمهون.
بدوره أكد المفتي العام للجمهورية
العربية السورية الدكتور أحمد بدر
الدين حسون أن قناة المنار كانت
منارة للحقيقة منذ اليوم الذي بدأت
فيه وحتى اليوم ومراسلوها ذهبوا
لينقلوا ال��ص��ورة م��ن معلوال التي
تتحدث لغة السيد المسيح ألنهم
أصحاب رسالة.
وعبر حسون عن الحزن الكبير على
افتقادنا إلعالميي قناة المنار قائالً:
«إن ما حدث في معلوال هو رسالة
للعالم بأن سورية كل أبنائها ما زالت
أمة واح��دة رغم أنف سايكس بيكو
ومن حاربها فهو من أسفل السافلين
ألن الله اختارها على العالمين فبعث
فيها كل رساالت السماء وجاء أجدادنا
فحملوها للعالم نوراً».
كما أكد المفتي حسون أن سورية
بعد ث�لاث سنوات من الصمود هي
اليوم على ب��اب االنتصار والناس
يحترمون كلمتها ،مشيرا ً إل��ى أن
سورية العروبة حافظت على لغة
السيد المسيح اآلرام��ي��ة إذ عدتها
ثروة من ثرواتها وأمانة في أعناقها
ورسالة توصلها للعالم كله.
وأك��د رئيس اتحاد الصحافيين

وال��ص��ه��اي��ن��ة ف��ري��ق واح���د إال أننا
نؤكد أن النصر في المحصلة لنا
ول��ل��م��ق��اوم��ة ول��ل��م��ش��روع القومي
والنهضوي ولمشروع الشعوب في
المنطقة.
م��ن جهتها أك���دت المستشارة
السياسية واإلع�لام��ي��ة ف��ي رئاسة
الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان
خالل مراسم التأبين أن شهداء قناة
المنار هم شهداء سورية وبارتقائهم
سينيرون درب الحرية لهذه األمة
التي ال درب فيها غير درب المقاومة،
مبينة أن الجسد السياسي واإلعالمي
ف��ي س��وري��ة ج��اء ليتقبل التعازي
بهؤالء الشهداء الذين هم أكرم من في
الدنيا وأنبل بني البشر.
وقالت شعبان« :إننا نفتقد هؤالء
الشهداء ونعتبرهم خسارة كبرى لنا
ونعزي أسرهم وأسرة المنار ونعزي
أنفسنا ولكننا نقول إنهم يعطون
ال�����دروس ف��ي ال��ش��ه��ادة ل�لأج��ي��ال
القادمة».
ول��ف��ت��ت ش��ع��ب��ان إل���ى أن ثالثة
صحافيين وصحافيات ك��ب��ار من
بريطانيا والواليات المتحدة زاروها
ال��ي��وم وق��ال��وا إن استشهاد ه��ؤالء
ف��ي م��ع��ل��وال ي���ري م��ن ه��و الباحث
ع��ن الحقيقة وم��ن ه��و ال��ذي ي��روج
للتضليل.
وأكدت شعبان أن ثقافة المقاومة
تتجذر في عقول الناس وأن التوق
إلى الشهادة يتجذر في قلوب الناس
مهنئة قناة المنار ألنها تبحث عن
الحقيقة وهذا له أجر عند الله ومكانة
في الدنيا.

إل��ي��اس م���راد أن اس��ت��ش��ه��اد ثالثة
إعالميين من قناة المنار على أرض
سورية وعلى أرض بلدة معلوال يمثل
حالة وجدانية ألنهم قدموا دماءهم
الزكية على هذه األرض الطاهرة.
من جانبه أكد الفنان السوري دريد
لحام أن احتضان سورية وتكريمها
ل��ش��ه��داء ق��ن��اة ال��م��ن��ار ه��و «ع��رف��ان
بالجميل وواج���ب» ،مشيرا ً إل��ى أن
«هؤالء الشهداء أصبحوا قناديل في
السماء ينيرون الوجدان والضمير
وال��درب لنا ال��ذي يقول إن الكرامة
إرادة والنصر إرادة».
وأع��رب المدير اإلداري والمالي
في قناة المنار علي الزين عن شكره
ل����وزارة اإلع�ل�ام لتكريمها شهداء
ق��ن��اة ال��م��ن��ار وق���ال« :ن��ب��ارك لقناة
المنار بشهدائها كما نبارك بشهداء
اإلعالم السوري الذين يدافعون عن
قضية واح���دة ف��ي م��واج��ه��ة ه��ؤالء
التكفيريين».

الموسوي

وع�����زى ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب حسين الموسوي
في تصريح اليوم ،أس��رة تلفزيون
«المنار» ،معتبرا ً أن «هذه الشهادة
رفعة وعزة وإباء للوسيلة اإلعالمية
المجاهدة التي ينتمون إليها ولكل
الوطن بكل أطيافه» ،مشيرا ً إلى أن
«ه��ؤالء الشهداء لطالما نقلوا الخبر
الحق والحقيقة ،فأصبحوا بحق هم
العنوان وهم الخبر الحدث» ،الفتا ً
إلى أن «استهداف اإلعالميين دليل
على همجية هذا اإلره��اب التكفيري

الذي ال يقيم وزنا ً لكل القوانين التي
تنص على حماية اإلع�ل�ام وأهله،
وي��ع�� ّد ان��ت��ه��اك �ا ً ص���ارخ���ا ً للعهود
والمواثيق الدولية التي تكفل حماية
وسالمة الصحافيين أثناء تغطيتهم
للحروب إلى أية جهة انتموا».

قانصوه

وأب���رق النائب ع��اص��م قانصوه
إلى اإلداريين واإلعالميين في قناة
«ال��م��ن��ار» معزيا ً بالشهداء وق��ال:
«تبلغنا بحسرة وأسى نبأ استشهاد
األخوة اإلعالميين المجاهدين .إننا
إذ نشارككم األسى ونشاطركم األلم
والمصاب».

الداود والقطان
وعبد الرزاق

وزار رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة
«اإلص�ل�اح وال��وح��دة» الشيخ ماهر
عبد ال��رزاق ،رئيس حركة «النضال
اللبناني العربي» النائب السابق
فيصل ال��داود في مكتبه في بيروت،
وكان بحث في آخر المستجدات.
وبعد اللقاء ،جدد القطان إدانته
«ال��ع��م��ل اإلره���اب���ي ال��ج��ب��ان ال��ذي
استهدف مراسلي قناة «المنار»،
وق��ال« :لن يستطيع أحد أن يمحو
ذاكرة «المنار» ألنها أثبتت وجودها
ف��ي أح��ل��ك ال��ظ��روف ال سيما حرب
تموز  ،2006ول��م يستطع العدو
«اإلسرائيلي» أن ينال منها واليوم
ن��ق��ول ل��ن يستطيع التكفيريون

وال غ��ي��ره��م ال��ن��ي��ل منها وستبقى
منبرا ً ح��را ً لتوحيد الصف الوطني
واإلسالمي».
وتقدّم الشيخ عبد الرزاق بالتعازي
لقناة «المنار» ،وق��ال« :ليس غريبا ً
على قناة «المنار» أن تقدم الشهداء
ألنها الرائدة في تقديم التضحيات
وم��ح��ارب��ة ال��م��ش��روع الصهيوني
التكفيري» ،معتبرا ً أن «شهداء اإلعالم
في المنار هم شهداء كل الطوائف
والمذاهب وكل بيت في لبنان ،ونعتز
بشهادتهم ألنهم يجسدون التضحية
الحقة».
ورح���ب ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ال���دواد
بالشيخين ال��ق��ط��ان وع��ب��د ال���رزاق
وأش�����اد ب��ـ»م��واق��ف��ه��م��ا ال��وط��ن��ي��ة
المشرفة» ،وأضاف« :نعتبر الشهداء
الثالثة شهداء لبنان واألمة واإلسالم،
بل العالم العربي ألنهم ذهبوا إلفشال
م��ؤام��رة األع����داء» .ق��ائ�لاً إن «ه��ذه
المرحلة دقيقة على لبنان وسورية،
وم��ا يحدث في القلمون مؤشر إلى
فشل مشروع األع��داء ضد منطقتنا،
وخفف كثيرا ً من التفجيرات المتنقلة
للبنان».

ناصر

واستنكر رئيس الجامعة اللبنانية
الثقافية ف��ي العالم أحمد ناصر،
جريمة اغتيال اإلعالميين التابعين
ل��ق��ن��اة ال��م��ن��ار التلفزيونية خ�لال
قيامهم بواجبهم اإلعالمي بتغطية
أح��داث سورية ،واعتبرها «جريمة
إرهابية في حق لبنان واإلع�لام ،ال
سيما المرئي والمسموع» ،وقال «:إن
التعرض دائما ً لإلعالميين لمنعهم من
نقل الحقيقة يمثل ضربة للحريات
العامة وللحريات اإلعالمية».

تامر

واستنكر رئيس الحركة اللبنانية
الديمقراطية ج��اك تامر الجريمة،
معتبرا ً أنها جريمة نكراء تضاف إلى
السجل األسود للعصابات التكفيرية
اإلرهابية الحاقدة ،التي تريد من
خالل استهدافها اإلعالميين األحرار
إخ��ف��اء الحقيقة والتعمية على ما
ترتكبه هذه العصابات من موبقات
وأعمال إرهابية في سورية.
وأك��د تامر أنّ ش��ه��داء «المنار»
الثالثة هم شهداء لبنان كله ،وتقدم
تامر ألسرة «المنار» وألهالي الشهداء
بأح ّر التعازي.
ودان ال��ج��ري��م��ة ك��ل م��ن رئيس
جمعية علماء الدين العالمة أحمد
شوقي األمين ،واألمين العام للتجمع
ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي ل��دع��م خيار
المقاومة يحيى غدار ،ومديرة الوكالة
الوطنية لإلعالم السيدة لور سليمان
صعب ،ونادي الصحافة اللبناني.

الأمن الفرعي ي�شدد على �ضبط المعابر الحدودية

ال�شعار :يد �شريرة وراء ا�ضطرابات طرابل�س

لقاء لملتقى الأديان بمنا�سبة مرور عام على اختطافهما

الجي�ش يعتقل البيزي
و�صقر ّ
يدعي على قادة المحاور

ِهل �أ�شاد بالخطة الأمنية و�أكد اهتمام
�أميركا ب�أمن لبنان واقت�صاده

ال�سيد ف�ضل اهلل :لرفع الظلم عن المطرانين

فيما يستمر تنفيذ الخطة األمنية في الشمال والبقاع
لفرض االستقرار ،واعتقال المطلوبين ،وفيما أكد مجلس
األمن الفرعي في البقاع على ضبط المعابر الحدودية،
لفت ترحيب الواليات المتحدة األميركية بالخطة ،وأعلن
سفيرها في لبنان ديفيد هِ ل وق��وف ب�لاده مع الحكومة
والقوى األمنية والمواطنين العاملين من أجل السالم،
مشيرا ً إلى أن الواليات المتحدة قدمت أكثر من مليار دوالر
لدعم الجيش وقوى األمن الداخلي.
على أن مصادر سياسية وضعت الموقف األميركي
في خانة سياسة اإلدارة األميركية التي تركز منذ فترة
على االستقرار في لبنان ألن تفجير الوضع األمني ليس
في مصلحتها بحكم موازين القوى المختلة في صالح
القوى الوطنية والمقاومة ،السيما بعد تزايد مؤشرات
فشل الخطة األميركية ،من وراء دفع التنظيمات اإلرهابية
المسلحة والممولة خليجيا ً إلى شن الحرب على سورية،
في تحقيق أهدافها.

استمرار المداهمات
واالدعاء على قادة المحاور

إلى ذلك ،واصلت وحدات من الجيش اللبناني حمالت
دهم واسعة في شارع ستاركو في باب التبانة وتمكنت من
توقيف نضال البيزي من مجموعة سعد المصري.
وفي موازاة ذلك ،قامت القوى األمنية في طرابلس بإزالة
المخالفات في شوارع الزاهرية بالمدينة.
في هذه األثناء أدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوفين شادي ز.
وربيع ع .وهما من قادة المحاور في باب التبانة وعلى
آخرين فارين من وجه العدالة بجرم تشكيل مجموعة
مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس واألم��وال
والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها،
واالش��ت��راك في أح��داث طرابلس وإط�لاق النار والقتل
ومحاولة القتل وإل��ح��اق األض���رار بالممتلكات العامة
والخاصة واألبنية.
وأحال االدعاءين إلى قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا.
كما ادع��ى القاضي صقر على الموقوف محمد قاسم
وآخرين فارين من وجه العدالة في جرم االنتماء إلى
تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة) والقيام بأعمال
إرهابية وتفخيخ سيارات وحيازة أسلحة ومتفجرات
وتأمين أموال لـ»جبهة النصرة» .وقد ألقي القبض عليه
في البقاع.

مذكرة توقيف وجاهية بحق عباس

من ناحية ثانية ،استجوب قاضي التحقيق العسكري
عماد الزين ،الموقوف القيادي في كتائب «عبدالله عزام»
نعيم عباس ،في حضور وكيله في ملف جمال دفتردار
بعدما صادقت محكمة التمييز الجزائية على قرار القاضي
الزين ر ّد الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيل عباس.
وأص��در مذكرة وجاهية بتوقيفه .كما أص��در مذكرتين

غيابيتين بتوقيف آخرين فارين من وجه العدالة ،وأرجأ
استكمال استجوابه إلى  23الجاري.

مجلس األمن الفرعي في البقاع

ش��دد مجلس األم��ن الفرعي في محافظة البقاع على
أهمية تكثيف الجهود لمتابعة الخطة األمنية لجهة توقيف
المطلوبين ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ،متوقفا ً عند
ضرورة تحسين اإلجراءات على المعابر الحدودية وضبط
حركة الدخول والخروج غير الشرعية.
وكان المجلس عقد أمس ،اجتماعا ً برئاسة المحافظ
القاضي أنطوان سليمان ،وحضور كل من النائب العام
االستئنافي في البقاع القاضي فريد كالس ،رئيس فرع
مخابرات البقاع العميد الركن عبد السالم سمحات ،قائد
منطقة البقاع العسكرية بالوكالة في الجيش العميد علي
مهدي ،المدير اإلقليمي ألمن الدولة في البقاع العقيد فادي
حداد ،رئيس دائرة األمن العام للبقاع األولى العقيد جوزف
تومية ،آمر مفرزة استقصاء البقاع المقدم محمد فايز عبود،
رئيس شعبة معلومات البقاع في األم��ن العام المقدم
جمال الجاروش ،آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم سامر
البعيني ،رئيس دائرة األمن العام في البقاع الثانية الرائد
حسنين قرصيفي وأمين سر عام محافظة البقاع بالتكليف
علي مصطفى أمين.
بداية ،رحب المحافظ سليمان بالحضور ،وأثنى على
جهود القوى األمنية كافة ،ومن ّوها ً بدورها ،ومسار الخطة
األمنية ،مشددا ً على ضرورة التنسيق التام بينها لمعالجة
أي توتر أمني.
وركز المجتمعون أثناء المداوالت على األمور اآلتية:
 - 1تكثيف الجهود لمتابعة الخطة األمنية لجهة
توقيف المطلوبين ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وتكثيف
الجهد االستعالمي على الصعد كافة.
 - 2التنسيق التام بين كل األجهزة األمنية الموجودة
في البقاع لقمع الجرائم والح ّد منها وتوقيف المطلوبين
ومعالجة الملفات األمنية الحساسة ومتابعتها.
 - 3وجوب تحسين اإلجراءات على المعابر الحدودية
لجهة ضبط حركة الدخول والخروج غير الشرعية.
 - 4تفعيل دور البلديات لمراقبة إنشاء مخيمات
للنازحين واإلشراف عليها.
 - 5التمني على السلطات المختصة تسهيل أعمال
البناء في منطقة البقاع كي تتفرغ األجهزة األمنية إلى
مهامها األساسية المنوطة بها.
 - 6التنسيق م��ع البلديات لمعرفة نسبة ن��زوح
السوريين وأماكن وجودهم.
 - 7تفعيل الحواجز األمنية المنشأة حديثا ً وتجهيزها
بما يمكنها من القيام بدورها.
 - 8مراقبة المحال التي يعمل فيها السوريون وتطبيق
القوانين المرعية اإلجراء عليها.
 - 9إطالق أكبر عدد ممكن من الدوريات األمنية وتركيز
حواجز ظرفية وثابتة خالل فترة األعياد ،حفاظا ً على أمن
المواطنين وسالمتهم.

الش ّعار مستقبالً ِه ْل
استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار في دارته في
طرابلس السفير األميركي دايفيد هِ ْل ،وعرض معه األوضاع العامة في الشمال
وطرابلس على وجه الخصوص.

ِه ْل

وأعرب هِ ل بعد اللقاء عن سعادته لوجوده في طرابلس ،وقال« :إنها فرصة
مميزة أللتقي مع سماحته واالطالع على وجهة نظره في ما يتعلق بطرابلس
والشمال ،وبالنسبة لي شخصيا ً زيارة المفتي مه ّمة لي شخصيا ً وللمرة األولى
زرت فيها طرابلس في عام  1995كنت ملحقا ً سياسيا ً في بيروت ،ثم زرتها مرارا ً
غني بتراثه وأن المدينة هي مدينة العيش والسالم».
وأدركت كم أن الشمال ّ
وأضاف« :نحن مسرورون بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في شأن الخطة
األمنية ،ومن هنا أؤكد على حكمة الرئيس ميشال سليمان واألمنيين ،وقد أدركت
اليوم أن األمن وحده ال يكفي من دون االهتمام باقتصاد البلد ،وأميركا ليست
مهتمة فقط باألمن بل باالقتصاد أيضاً ،وقد ساهمنا بأكثر من مليار دوالر خالل
التسع سنوات الماضية من أجل تطوير اقتصاد لبنان وسنتابع المساعدات في
هذا اإلطار».

الشعار

من جهته ،قال الشعار« :أمن طرابلس والشمال قضية شغلت جميع المهتمين
في لبنان سواء من المسؤولين اللبنانيين أم سفراء الدول الكبرى فيه ،وسعادة
السفير يمثل دولة تعتبر من أهم دول العالم وقد تلطف بزيارتنا في طرابلس
ليأخذ فكرة تامة وواضحة عما يحصل ،وما هي أسباب الصراع الذي حصل،
والذي آمل أن يكون و ّلى إلى غير رجعة».
وأضاف« :كعادتي ركزت خالل اللقاء على أن القضايا اإلنمائية والثقافية
والمعيشية يجب أن تأخذ جانبا ً كبيرا ً من االهتمام ألنها من صلب المشكلة في
طرابلس .ولم يعد خافيا ً على أحد أن معظم ما حدث من اضطرابات لم يكن بين
أبناء المدينة الواحدة ،بل كانت يد شريرة خارجة عن مفهومنا الوطني تريد أن
تحدث مشكلة تجرنا إلى االقتتال وإلى حروب مذهبية وغير ذلك».
وتابع« :كل واحد من أهل طرابلس سيبقى عصيا ً على الفتنة المذهبية
والدينية والطائفية وقد استطاع رجال األمن أن يوقفوا كل من اعتدى على
جيشنا وقوى األمن الداخلي ،ولألسف أقول بأنهم جميعا ً كانوا قادمين من
الخارج مما يدل على أن الطابور الخامس ويد الشر كانا كبيرين في الشمال
وأرادوا أن ينقلونا إلى حرب تكون امتدادا ً للحروب المجاورة في البلدان القريبة
من بلدنا».

اس��ت��ن��ك��ر رئ��ي��س ملتقى األدي����ان
وال ّثقافات للتنمية والحوار العالمة
�ص��م��ت
ال��س��ي��د ع��ل��ي ف��ض��ل ال��ل��ه «ال� ّ
الرسمي والسياسي والديني حيال
قضية المطرانين ب��ول��س اليازجي
تمس
ويوحنا إبراهيم في سورية التي ّ
المسلمين والمسيحيين على السواء،
وتمس مسألة التنوع في العالمين
كما
ّ
العربي واإلسالمي» ،مؤ ّكدا ً أن الديانة
المسيحية «م��ن عمقنا الحضاري»،
وأنَّ «فيها شيئا ً من ذاتنا اإلسالميّة»،
داعيا ً كل من يملك اإلمكانات ال سيما
المسؤولين السياسيين ف��ي لبنان
والمحيط العربي واإلسالمي إلى إيالء
هذه القضيّة األهميّة الكبرى».
كالم فضل الله جاء خالل لقاء أقامه
الملتقىبمناسبةمرورعا ٍمعلىاختطاف
المطرانين ،حيث طالب «بالتحرك لرفع
الظالمة عنهما ،وإعادتهما إلى ساحة
حركتهما وعملهما» ،مشيرا ً إلى أن «ذلك
مسؤولية دينية وإنسانية ،تقع على
عاتق الجميع ،من علماء دين وهيئات
سياسية ومدنية وحقوقية ،وأيضا ً
مسؤولية كل هذا العالم الذي يتحدث
عن حقوق اإلنسان».
بعد ذل��ك ،تحدّث المطران دانيال
كوريا ا ّلذي دعا إلى عمل جدّي ومخلص
يكشف ال ّنقاب عن هذا العمل ّ
الشنيع،
ويعيد المطرانين إل��ى أبرشيتهما،
فيما أ ّكد الشيخ سامي أبو المنى على
ض���رورة إط�لاق سراحهما ف��ي سبيل
خدمة اإلنسان ،ألنهما عنوان المحبّة،
واإلنسان في سورية ولبنان يحتاج
إليهما.
م��ن جانبه ،رأى الشيخ إبراهيم
البريدي أنَّ االعتداء على المطرانين
مخالف ٌة واضحة لوصايا ووحي رسول
الله ،داعيا ً إلى بذل الجهود من أجل
إطالق سراحهما.
فيما أ ّكد رئيس المفوضيّة الدولية
لحقوق اإلن��س��ان ف��ي ال��ع��ال��م محمد
شاهين أمين خان أن المجتمع الدولي
سيقف بجانب هذه القضية ويدعمها،
ودان الحكومات الدّاعمة للمجموعات
اإلرهابيّة التي ال ب ّد سيواجهونها يوما ً
ما.
إلى ذلك ،طالب الممثل عن حركة أمل
حسن قبالن القائمين على هذا اللقاء
ببعث برقيات إل��ى األزه���ر الشريف
والحوزة العلمية في النجف والحوزات
الدينية في الزيتونة لمتابعة هذه
القضيّة ،كما وتوجيه دعوة لعقد مؤتمر

ل���وزراء األوق���اف ف��ي العالم العربي
لبحثها .فيما ش��دد ممثل ح��زب الله
الحاج غالب أب��و زينب على السعي
الدؤوب دونما كلل أو ملل لمعالجة هذه
القضية ورفع صوت المحبّة والسالم،
م���ؤ ّك���دا ً أن ل�ل�أرض ال��ع��رب��ي��ة ه��و ّي��ة
مشتركة إسالمية مسيحية ال م ّنة ألح ٍد
فيها على أحد.
فيما شدّد رئيس الرابطة السريانية
حبيب افرام على اتباع خطوات عمل ّية
جادّة وتوجيه دعوة للسفراء العرب في
هذا المجال ،اعتبر كل من ممثل حماس

ف��ي لبنان علي بركة ون��اص��ر حيدر
أن الخاطفين يستكملون المشروع
الصهيوني بجريمتهم ،والتي ال تختلف
ع��ن ج��رائ��م ال��ع��دو الصهيوني بأسر
اآلالف واقتحام باحات المسجد األقصى
وفرض الحصار.
من جهة أخرى ،ص ّرح السفير علي
خليل أنه نقل قضيّة المطرانين إلى أمير
قطر أثناء زيارته له األسبوع الفائت،
م��ؤ ّك��دا ً أ ّن��ه تبلّغ من بعض الوسطاء
جهوزيتهم للتعاون في سبيل معالجة
هذه القضية.

�أخبار �أمنية
توقيف  84مطلوبا ً بجرائم مختلفة

أعلنت ق��وى األم��ن الداخلي عن «توقيف  84مطلوبا ً بتاريخ أول من أمس
 2014/4/15بجرائم مخدرات وسرقة ودعارة».
وأش����ارت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي -شعبة ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة إل���ى أن���ه «وق���ع���ت ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة ب��ع��ض ع��م��ل��ي��ات س��رق��ة
س���ي���ارات ف��ي م��ن��اط��ق مختلفة م��ن س��اح��ل ق��ض��ائ��ي ج��ب��ي��ل وال��ب��ت��رون».
ولفتت المديرية إلى أنه «بنتيجة المتابعة الحثيثة تمكن مكتب مكافحة جرائم
السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية ،من معرفة هويّة ومكان وجود
الفاعل وتوقيفه بعد مداهمته في بلدة حبوب  -جبيل ،وهو (ب .ج .مواليد عام
 ،1985لبناني) ،موضحة انه «بالتحقيق معه ،بنا ًء على إشارة القضاء المختص،
اعترف بإقدامه على سرقة أكثر من  15سيارة من مناطق متعددة في جبل لبنان ال
سيما من جبيل وشكا والبترون وغزير ،ومعظم السيارات التي سرقها هي من نوع
هوندا ،تم استرجاع  7منها».
وأعلنت المديرية أن فصيلة الدامور في وحدة الدرك اإلقليمي تمكنت من كشف
مالبسات جريمة مقتل السوري مهند ع .الذي وجد جثة هامدة في شركة «META
 »GROUPفي محلة السعديات ،فأوقفت الفاعل وهو محمد ع ( .مواليد عام
 )1988سوري.

العثور على مواطنة مشنوقة

وعثر على المواطنة اللبنانية هويدا حسين سلوم مشنوقة بحبل على شرفة
منزلها الكائن في بلدة مرياطة في قضاء زغرتا ،وقد حضرت األجهزة األمنية
وفتحت تحقيقا ً لمعرفة مالبسات الحادثة.

...وجثة في عين الحلوة

وتم العثور على تاج الدين .هـ ( 70سنة) جثة هامدة داخل منزله في تعمير
عين الحلوة ،بعدما انبعثت روائح كريهة منه ،وقد حضرت القوى األمنية بانتظار
الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة».

تفجير ذخائر غير صالحة

وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أنه «بتاريخه ،ما بين الساعة
 12,00والساعة  ،14,00ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع األلغام،
بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدتي حوال والغندورية  -الجنوب».
و»بتاريخه عند الساعة  ،10,30ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير
صالحة في محيط بلدة مجدل سلم – الجنوب».

