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«�أمل» :من يب ّرر الإرهاب �شريك فيه
رأت حركة أم��ل أنّ االع��ت��داء على الجيش الوطني
سيستدعي توافقا ً بين األط��راف السياسية كافة لملء
الشغور الرئاسي.
واعتبرت الحركة أنّ ال��ذي يب ّرر اإلره��اب شريك فيه
ومسؤول عن الدماء التي تسقط في هذا البلد.

زعيتر

وفي هذا السياق ،أشار وزير األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر إلى أنّ «وطننا يمر بمرحلة دقيقة وخطيرة،
ويقع في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات ،التي
تحتاج إل��ى تحصين وطننا ورف��ع كل تهديد الستقرار
نظامه وسلمه األهلي ،وما شهدناه أمس من اعتداء على
جيشنا الوطني ،في أبشع ص��وره واستشهاد أبطاله
واختطاف بعض منهم ،يدعونا جميعاً ،ومعا ً وبالتوافق
في ما بيننا إلى ملء الشغور الرئاسي واصطفافنا خلف
جيشنا لحماية حدود وطننا وح��دود مجتمعنا وتأمين
أمنه وحماية التعايش الوطني الراسخ الذي يشكل صيغة
لبنان وعالمته الفارقة في زمن التذابح الطائفي والمذهبي
والعرقي والفئوي».
وقال زعيتر خالل رعايته احتفال وضع الحجر األساس
لبناء «ميناء نبيه بري» في بلدة عدلون ،ممثالً رئيس
مجلس النواب نبيه بري في حضور النائبين علي عسيران
وميشال موسى« :هذا التعايش ،حفظه يجب أن يكون
التزاماً ،ونحن نؤكد التزامنا أدبيات إمامنا السيد موسى
الصدر الذي ّ
بشر في كل مكان ،وعلى كل منبر بالعيش
المشترك واالندماج الوطني ،وكذلك التزامنا تأكيد دولة
الرئيس نبيه بري على الوفاق والحوار وإجراء االنتخابات
النيابية».

موسى

واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال
موسى «أنّ تحصين الدولة يستدعي العودة إلى الثوابت
الوطنية ،ومعاودة ّ
بث الروح في المؤسسات الدستورية
وع��ل��ى رأس��ه��ا ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية ،وإج���راء
االنتخابات النيابية في مواعيدها المقررة وااللتفاف حول
الجيش والقوى األمنية ودعمها بالسالح والعتاد ،لمواجهة

كل المحاوالت اإلرهابية للنيل من وحدتنا واستقرارانا،
وتوريط بالدنا في أجندات خارجية تنطوي على مشاريع
مشبوهة بل قاتلة».
ورأى خالل مشاركته في المؤتمر الدولي السابع الذي
عقدته نقابة المعالجين الفيزيائيين في فندق «الحبتور»،
ممثالً رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،أنّ «إجماع
اللبنانيين على رفض اإلرهاب األسود ،ينبغي أال ينسينا
اإلره��اب «اإلسرائيلي» المستمر في األراض��ي المحتلة،
والذي شهدنا آخر فصوله في قطاع غزة ،ونشهده يوميا ً
في اعتداءات على سيادتنا برا ً وبحرا ً وجواً ،في غفلة من
المجتمع الدولي المنشغل بالمصالح الكبرى على حساب
حقوق الشعوب وحريتها».

حمدان

ونبّه عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان
من «الذين يبررون اإلرهاب وال يزالون حتى هذه األيام في
مواقع رسمية وغير رسمية يب ّررون سفك الدماء ويبررون
أفعال بعض المرتزقة والعمليات التفجيرية بحق األمنين،
ويلعبون على الوتر المذهبي والطائفي».
وق��ال خالل رعايته احتفاال ً تربويا ً في بلدة أرن��ون:
«هؤالء ال مب ّرر لتصريحاتهم وال إلطالق العنان لتحريضهم
الطائفي ،إنما هم م��أج��ورون لجهة خارجية يعملون
لحسابها لتوتير الوضع وللعب على األلفاظ المذهبية
والطائفية» ،معتبرا ً أنّ «الذي يب ّرر اإلرهاب شريك في هذا
األرهاب ،وله يد فيه ،ومسؤول عن الدماء التي تسقط في
هذا البلد».
ودعا حمدان إلى «تحصين الوضع الداخلي من خالل
التأكيد على قيام مؤسسات الدولة وعدم الوصول إلى
الفراغ» ،مشيرا ً إلى أنه «ليس من مبرر ألحد أن يتغيب عن
المجلس النيابي بحجة أنّ هناك شغورا ً في موقع رئاسة
الجمهورية».
وطالب حمدان بـ «تعزيز دور المجلس النيابي» ،مشيرا ً
إلى أنّ رفض حركة أمل ورئيس مجلس النواب للتمديد،
سببه «أنّ هذا المجلس إن بقي التعاطي معه على الوتيرة
نفسها ،فهناك إع���ادة إلن��ت��اج األزم���ة م��ن جديد وتكرار
للتجربة من جديد».

النابل�سي ي�ستبعد ح ًال جذري ًا قريب ًا
للأزمتين ال�سورية والعراقية
اع��ت��ب��ر ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي أنّ «الوضع في عرسال
يمكن أن يشكل ح��ال��ة اس��ت��ن��زاف
للدولة والجيش وال��ق��وى األمنية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إذا اس��ت��م��ر االرت��ب��اك
السياسي على حاله ،وإذا لم يتم
وضع خطة شاملة لمعالجة الشذوذ
األم��ن��ي الحاصل على ال��ح��دود مع
سورية من خالل الحرية التي يتمتع
بها المسلحون اإلرهابيون الذين
يتلقون الدعم بطرق مختلفة عبر
األراض���ي اللبنانية وبتغطية من
قوى فاعلة في السلطة».
ورأى ف��ي ت��ص��ري��ح «أنّ بقاء
المسلحين بهذه األع���داد الكبيرة،
سيهدّد على المدى المنظور والبعيد
البيئة اللبنانية الهشة أصالً بسبب
التداعيات التي نرى كيف تضغط
على الواقع اللبناني».
وأضاف النابلسي« :إنّ التحالف

ال��ذي صاغته أميركا ل��م يعلم ما
ح��دوده وما هي آلياته وهل سيتم
ض��رب ه��ذه الجماعات في العراق
فقط أم في سورية أيضاً».
وأش��ار إل��ى «أنّ التحرك الدولي
الذي أعقب صدور قرار من مجلس
األمن لم يأتِ إال بعد أن تجاوزت هذه
الجماعات الخطوط الحمر وبعد
أن بدأ يظهر في األفق تهديد فعلي
للمصالح األميركية والغربية».
وق���ال« :ع��ل��ى ك��ل ح��ال فإننا نريد
تحالفا ً للقضاء على مسببات هذه
الظاهرة وأن يكون هناك اتفاق على
عدم دعم هذه الجماعات من خالل
تجفيف م��ص��ادر تمويلها ووق��ف
إمدادها بالسالح وغير ذلك».
واستبعد النابلسي «حالً جذريا ً
لألزمتين ال��س��وري��ة وال��ع��راق��ي��ة»،
معتبرا ً أنّ «ك��ل ال��م��ح��ادث��ات بين
إيران والغرب وأميركا والسعودية

وس��وري��ة ،يقف عند تقاطع واح��د
هو ضرب هذه الجماعات في نقاط
م��ح��ددة وإض��ع��اف ق��درت��ه��م على
ال��ت��أث��ي��ر ف��ي م��ج��ري��ات ال��ت��ح��والت
اإلقليمية وال��ث��ب��ات على مستوى
معين من التمدّد الجغرافي ،إذ ما
زال��ت االختالفات واضحة وليست
ه��ن��اك ت��ن��ازالت متبادلة لحل ك ّل
المشاكل».
وتوقع «استمرار األزمات في أكثر
من ملف مع شيء من التنسيق في
ما يتعلق بضرب ه��ذه الجماعات
ليس أكثر من ذل��ك» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«ه��ن��اك مشكلة س��ت��ه�دّد لبنان إن
استمر ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه
م��ن ال م��ب��االة ال��دول��ة والسياسات
الخاطئة على مختلف الصعد ،وهذا
ما يدعو الجميع إلى القلق والخوف
على مصير لبنان م��ن ال��دواع��ش
وغيرهم».

متعاقدو الثانوي يطالبون بري
ب�إيقاف المباراة المفتوحة
وجهت اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم
الرسمي الثانوي ،كتابا ً إلى رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،أعربت فيه عن شكواها من «أنّ المتعاقدين ال
يزالون يعيشون كل أشكال الظلم والحرمان منذ دخولهم
إلى التعليم ولغاية اآلن» .وقالت « :لقد دخلنا التعليم يا
دولة الرئيس وهو بحاجة ماسة إلينا بعد أن تخرجنا من
جامعاتنا ،وحملنا إجازات تخولنا الدخول إلى التعليم،
وأعطيناه كل ما نملك وقضينا فيه سنوات عانينا الذل
والظلم في ظل غياب كامل وشامل لكل مقومات الحياة
الشريفة المحترمة من طبابة واستشفاء وضمان وبدل
نقل واستقرار نفسي ووظيفي» .وأضافت« :اليوم يا دولة
الرئيس تعمل بعض الجهات ولغايات طائفية أو منفعية،
تمرير مباراة مفتوحة بحجة لم تعد تنطلي على أحد ،هي
حجة نوعية التعليم .هذه المباراة إن أقرت فستقضي
علينا ،ألنها تتطلب من المتعاقدين العودة إلى سنوات
جامعاتهم ودراستها من جديد وحفظها ،ثم امتحانهم بها
مع العلم أنّ التعليم الثانوي ال يتضمن إال نسبة ضئيلة
من المناهج الجامعية .هذا إضاف ًة إلى وجود قسم من
المتعاقدين لن يحق لهم التقدم ألنهم تجاوزوا سن 44
بفضل تقصير الدولة وغيابها عن امتحانهم لعشرات
السنين».

يازجي:الرجاء والعزيمة
كفيالن ب�إذابة كل ال�صعاب

وتابع الكتاب« :دول��ة الرئيس ب��ري ،لن نطلب منكم
إال الحق ،واألم��ر بحماية حقوقنا وإعطائنا إياها ،التي
نلخصها بالتالي:
 وقف أي مباراة أو امتحانات ال تأخذ بعين االعتبارأوضاع جميع المتعاقدين أي سنوات خدمتهم الطويلة،
التي قضوها في التعليم في ظل غياب تام ألي مباراة أو
امتحانات.
 الطلب من معالي وزير التربية إعداد اقتراح قانونأو مشروع ،يتضمن صيغة عادلة منصفة تضمن حقوق
جميع المتعاقدين في التقدم للمباراة أو لالمتحان.
 الطلب من السادة النواب والوزراء دعم هذه الصيغة،وتسهيل مهمة عبورها في اللجان وغيرها.
 الطلب من معالي وزي��ر المال العمل على تأمينمستحقات الدفعة الثالثة واألخيرة لمستحقات المتعاقدين
الثانويين.
 الطلب من معالي وزير المال العمل على إرجاع قيمةالمفعول الرجعي لساعات التعاقد للمتعاقدين الثانويين
للعام الدراسي .»2014-2013
وختمت اللجنة« :كلنا ثقة بأنكم يا دولة الرئيس بري،
كنتم وال زلتم صمام األم��ان والمدافع األول عن حقوق
المظلومين والفئات الشعبية والمعلمين والمتعاقدين».

يازجي مترئسا ً القدّاس في كنيسة الصليب المقدس
احتفل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي ،بقداس عيد الصليب في كنيسة الصليب المقدس في العاصمة السورية
دمشق ،وشاركه في الخدمة األساقفة موسى الخوري ونقوال بعلبكي وأفرام
معلولي ،وكهنة وشمامسة ،في حضور حشد من المؤمنين.
وألقى يازجي عظة تكلم فيها عن «مركزية الصليب في حياة الكنيسة» .وقال:
«إنّ كل الصعاب تغلبها كلمة وفعل الرجاء» ،مضيفاً« :الرجاء والعزيمة هما
الكفيالن بإذابة كل الصعاب التي تعترض مسيرة أبناء الكنيسة التي على مثال
سيدها تنتظر قيامة بعد الصليب».

{ أحبطت ق��وى األم���ن الداخلي
محاولة إدخ���ال كمية م��ن حشيشة
الكيف مخبأة داخل سندويشات لحمة
إلى سجن زحلة.
وجاء في بيان لقوى األمن الداخلي:
«ب��ت��اري��خ  2014/9/13وأث��ن��اء
تفتيش أغ��راض السجناء المرسلة
إليهم من ذويهم ،تمكن عناصر سجن
زحلة في وح��دة ال��درك اإلقليمي من
ض��ب��ط كمية م��ن حشيشة الكيف
( 275غراماً) مخبأة داخ��ل علبتين
من الكرتون تحتويان على قطع من
اللحم المشوي ،أحضرتها المدعوة
ك .ح( .مواليد  ،1981سورية) ألحد
السجناء.
وت ّم توقيف المذكورة ،والتحقيق
جا ٍر بإشراف القضاء المختص».
{ ألقت قوى األمن الداخلي القبض
على امرأة سورية قامت بقتل سوري
آخر بالتعاون مع ابن شقيقتها.
وأوض���ح���ت ش��ع��ب��ة ال��ع�لاق��ات
العامة في ق��وى األم��ن أن��ه «بتاريخ
 2014/09/09وفي محلة بر الياس
وجد المدعو :بشار فؤاد الحاج قدور
كوسا (مواليد عام  ،1990سوري)،

م��ص��اب �ا ً ب��ع��دة ط��ع��ن��ات سكين في
عنقه وكتفه وتحت أذنه ،وأدخل إلى
مستشفى البقاع في منطقة تعلبايا
للمعالجة ،إال أنه فارق الحياة بتاريخ
 2014/09/12متأثرا ً بجراحه.
وب����ن����ت����ي����ج����ة ال����ت����ح����ري����ات
واالس��ت��ق��ص��اءات ،تمكنت عناصر
فصيلة ش��ت��ورا ف��ي وح���دة ال���درك
اإلقليمي ،م��ن توقيف ك��ل م��ن إ .م.
(مواليد عام  )1989واب��ن شقيقتها
المدعو :ن .س( .مواليد عام )1996
سوريين .وبالتحقيق معهما اعترفا
بقتله بسبب خالفات شخصية .وقد
أوقفا وأودع��ا القضاء المختص بناء
إلشارة.
{ أوقف فرع المعلومات في قوى
األم��ن الداخلي في النبطية السوري
محمد قصاب في المدينة ،بعدما ادعى
أن��ه تعرض للخطف وال��ض��رب على
أيدي مجهولين في المدينة.
وتبين أنه أقدم على فعلته لتبرير
غيابه ع��ن عمله ،حيث أن��ه تربطه
عالقة ح��ب م��ع س��وري��ة خ��رج معها
وتغيب عن عمله.
وجاء توقيفه بأمر من المدعي العام

هبطت طائرة لبنانية اضطراريا ً في روما بعد إنذار
خاطئ بوجود قنبلة على متنها ،ليتبين بعد ذلك أنها
هبطت في روما احترازيا ً وتابعت رحلتها إلى أن وصلت
إلى بيروت ليل أمس.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أنّ طائرة
لبنانية اضطرت للهبوط ظهر أم��س ،في مطار روما
 فيوميتشينو اإليطالي ،إث��ر إن��ذار خاطئ باحتمالوجود قنبلة على متنها ،ما تسبب بتوقف موقت لحركة
المالحة الجوية في المطار الذي يعتبر من أكبر مطارات
روما.
وك��ان��ت ال��ط��ائ��رة التابعة لشركة ط��ي��ران الشرق
األوسط «الميدل إيست» ،وهي من طراز إيرباص ،320
تقوم برحلة بين جنيف وبيروت ،عندما جاء إنذار من
سويسرا عن رصد حقيبة ال تعود ألي من الركاب على
متنها .وبما أنها كانت تحلق فوق األراضي اإليطالية،
ت� ّم تكليف طائرتين حربيتين إيطاليتين بمواكبتها
حتى مطار روما .وقد أثار تدخل الطائرتين قلق السكان

في محيط روما ،ألنهما خرقتا جدار الصوت للوصول
بأسرع ما يمكن إلى الطائرة اللبنانية.
وق��د حطت ط��ائ��رة اإلي��رب��اص على أح��د ال��م��دارج
الثانوية في المطار ،ونزل منها الركاب ،ثم عمل خبراء
نزع األلغام على إجراء تفتيش دقيق ومفصل ،لم يتم
بنتيجته العثور على أي متفجرات.
والحقاً ،أوضحت دائرة العالقات العامة في شركة
طيران الشرق األوسط في بيان« ،أنّ الطائرة التابعة
لشركة طيران الشرق األوس��ط التي كانت قادمة من
جنيف إلى بيروت تبين عدم وجود أحد الركاب على
متنها ال��ذي ك��ان ق��د حجز مقعدا ً على متنها وأنجز
معامالت سفره في جنيف ،وبعد تبيان ذلك قام قائد
الطائرة بالهبوط في مطار روما احترازياً ،وقد ت ّم تفتيش
الطائرة بدقة حيث لم يعثر فيها على أي أثر لقنبلة وقد
أقلعت الطائرة باتجاه بيروت».
وأعلنت الشركة عن هبوط طائرة الميدل إيست في
مطار بيروت الدولي ،ليل أمس.

ف�ضل اهلل حا�ضر عن دور جبل عامل
في حماية العي�ش الم�شترك

�سعد ينتقد عجز الحكومة عن توفير
ّ
الحد الأدنى من الخدمات
طالب األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الحكومة
بـ «االلتفات إلى معاناة الناس غير المحتملة من جراء القطع المتواصل
للمياه عن بيوتهم ،والتقنين الظالم للتيار الكهربائي» ،داعيا ً المواطنين
إل��ى «تنظيم تحركات واس��ع��ة بهدف الضغط على الحكومة وسائر
المسؤولين المعنيين ،وإجبارهم على العمل من أجل التخفيف من هذه
المعاناة».
ولفت في تصريح إلى «أنّ الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي إجراء من
شأنه التخفيف من معاناة المواطنين ،وال حتى في شكل جزئي .وهي
معاناة ال تطاق ،وال سيّما في هذا الطقس الصيّفي الحا ّر ،في ظ ّل عدم
وج��ود مياه للشرب ،أو لالستحمام ،أو االستخدام المنزلي ،وإذا كان
قسم من المواطنين قادرا ً على تأمين التيار الكهربائي بواسطة االشتراك
في المولدات الخاصة ،إال أنّ القسم اآلخر غير قادر على تسديد الفواتير
المرتفعة لهذه المو ّلدات ،التي تتضاعف باستمرار من دون رقيب وال
حسيب».
ولفت سعد إلى «أنّ عجز الحكومة عن توفير الح ّد األدنى من الخدمات
للناس ،وعن تلبية المطالب المعيشيّة التي تكفل تأمين مستوى الكفاف
على األقل ،ال يوازيه إال عجزها عن حماية األمن واالستقرار ،وفشلها في
اعتماد خطة فعلية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالشعب اللبناني،
وعلى رأسها خطر الجماعات اإلرهابية التي تغتال المدنيين والعسكريين،
وتسعى إلى نشر الفتنة وإغراق لبنان في المستنقع الذي سبق لها وأن
أوقعت فيه العراق وسورية وغيرهما من البلدان العربية».
ودعا أبناء صيدا ومنطقتها ،واللبنانيين عموما ً إلى «التحرك في شكل
واسع ومنظم بهدف تشكيل قوة ضغط على الحكومة وسائر المسؤولين
المعنيين ،وإجبارهم على العمل من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها
التخفيف من المعاناة من أزمتي المياه والكهرباء وغيرهما من األزمات».
وك��ان سعد أب��رق إل��ى سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد
فتحعلي مهنئا ً بنجاح العملية الجراحية لإلمام علي الخامنئي.

اختتام الن�شاط ال�صيفي في كلية
ع�صام فار�س للتكنولوجيا في عكار
اختتم في كلية عصام فارس الجامعية للتكنولوجيا  -البلمند ،في
بلدة بينو ،النشاط الصيفي  wecampالذي أقامته  acmasواستمر ستة
أسابيع ،وقد أقيم للغاية احتفال في ملعب الكلية.
ووجه المدير العام للمخيم عبدالله غية الشكر لجامعة البلمند  -كلية
عصام ف��ارس للتكنولوجيا «على استضافتها لهذا النشاط» ،ولألهل
«على ثقتهم الغالية» .وقال« :تحية إكبار وإجالل لشهداء الجيش» ،آمالً
«الحرية للجنود المخطوفين».
وأوضح نائب عميد الكلية الدكتور جليل جميل «أنّ المعهد تحول إلى
كلية من كليات جامعة البلمند تحمل اسم دولة الرئيس عصام فارس».
وتناول أهمية وجود الجامعة في عكار «التي سيتخرج منها مئات
الطالب ،حاملين شهادات الهندسة وإدارة األعمال على اختالفها ،حيث
وصل عدد الطالب إلى  300ستكون لهم دراسات ومشاريع تتناول كل
مرافق الحياة في عكار».
وأعلن األمين العام للجمعية اللبنانية للتنمية الريفية جان موسى «أنّ
بعثة إعالمية زارت عكار مؤخرا ً إلجراء تحقيقات حول أوضاع البلدات
والقرى المسيحية ووجود الحركات األصولية ،وقد تبين لها أنّ الحياة
طبيعية جدا ً في هذه المنطقة ،وأنّ قلة السكان في تلك البلدات ناجمة عن
قلة فرص العمل فيها ،فالموضوع محصور بغياب دورة اقتصادية تؤدي
إلى تشبث العكاريين ،بمختلف انتماءاتهم ،بأرضهم» ،داعيا ً المستثمرين،
خصوصا ً من أبناء المنطقة ،إلى «أخذ المبادرة وإطالق نهضة اقتصادية
في عكار قد تكون الخالص الوحيد لحالة النزف السكاني الحاصلة ولرفع
الحرمان والغبن عنها» .كما أشاد «بهذا الصرح الجامعي الذي أنشأه
دولة الرئيس عصام فارس والذي يكتمل دوره بخلق فرص عمل للطالب
الذين سيتخرجون منه».

فضل الله في مقدم الحضور في ثانوية بنت جبيل
أكد السيد علي محمد حسين فضل
الله «أنّ جبل عامل قد استبق الغرب
في مصطلح العيش المشترك إذ طبق
هذا المفهوم في كل مراحل تاريخه
تطبيقا ً تاماً» ،الفتا ً إلى «أنّ جبل عامل
يتصدى لمشروعين ،أولهما العدو
الصهيوني الذي يريد تقسيم المنطقة
وتفتيتها ،والمشروع التكفيري الذي
يهدف إلى نشر العصبيات الدينية
والقبلية».
وخالل محاضرة في ثانوية بنت
جبيل الرسمية ،بدعوة من الحركة
الثقافية في لبنان ،بعنوان «جبل
ع��ام��ل ودوره ف��ي ح��م��اي��ة التنوع
والعيش المشترك» ،اعتبر فضل الله
«أنّ التعايش الطوائفي والمذهبي
والتنوع الديني والثقافي واألدب��ي
في جبل عامل هو مصطلح ثقافي

وت��اري��خ��ي أك��ث��ر م��م��ا ه��و مصطلح
ج���غ���راف���ي» ،م��ت��ح��دث �ا ً ع���ن دوره
ف��ي القضايا العربية واإلسالمية
المصيرية كقضية فلسطين ومشاريع
الوحدة العربية واإلسالمية .وقال:
«لقد استبق جبل عامل الغرب في
مصطلح العيش المشترك إذ طبق
هذا المفهوم في كافة مراحل تاريخه
تطبيقا ً ت��ام�اً» .وأض���اف« :أنّ جبل
عامل عاش اإلنسانية والدين بعيدا ً
من التعصب في سلوكياته ومنهجه
ولم يوجه العداء ألحد على أساس
العداء واإلعتداء ،لذلك كان التعايش
ب��ي��ن ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب حالة
نموذجية في تعدد األديان والمذاهب.
وأول صرخة ض ّد مشروع سايكس -
بيكو انطلقت من جبل عامل».
وذ ّك��ر فضل الله بـ«تصدي جبل

ع��ام��ل لمشروعين ،أول��ه��م��ا العدو
الصهيوني الذي يريد تقسيم المنطقة
وتفتيتها إل���ى دوي��ل�ات وط��وائ��ف
ومذاهب ،والمشروع التكفيري الذي
يهدف إلى نشر العصبيات الدينية
والقبلية».
وت��ط��رق إل��ى ال��ت��اري��خ الحاضر
«تاريخ الحرب األهلية التي ظل جبل
عامل بعيدا ً منها متفرغا ً لمقاومة
إسرائيل» ،مذكرا ً بقول اإلمام الصدر
«أفضل وجوه الحرب مع «إسرائيل»
هو السلم األهلي» .وأضاف« :ال يمكن
للعيش المشترك أن يستمر إال في
إطار الوطن والدولة العادلة والقادرة
على ردع مصادر الخلل والخطر التي
تضرب الموقع الديني والسياسي،
حيث ال يمكن لمنطقة لبنانية بمفردها
أن تواجه تلك التحديات».

�أبو عرب :القوة الأمنية الم�شتركة
نجحت بف�ضل التوافق
أكد قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي
أب��و ع��رب «أنّ النجاح ال��ذي حققته ال��ق��وة األمنية
الفلسطينية المشتركة أت��ى نتيجة تمتعها بغطاء
شعبي جماهيري وسياسي من كافة الفصائل والقوى
الوطنية واإلسالمية وتأمين غطاء سياسي قانوني
لبناني لها» ،الفتا ً إل��ى «أنّ انتشارها أت��ى تطبيقا ً
واستكماال ً وتنفيذا ً لبنود المبادرة الفلسطينية التي
اتفقت عليها وأطلقتها الفصائل والقوى الفلسطينية
يوم الجمعة  28آذار  2014الماضي».
ورأى أب��و ع��رب ،في تصريح« ،أنّ النجاح الذي
حققته ال��ق��وة األمنية الفلسطينية المشتركة أتى
نتيجة تمتعها بغطاء شعبي جماهيري وسياسي من
كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية ،وكذلك
تأمين غطاء سياسي قانوني لبناني لها ،بخاصة أنّ
من أولى مهماتها العمل على ضبط األمن واالستقرار
في المخيم ،وهذا فيه مصلحة لشعبنا أوال ً وللقوى
والفصائل الفلسطينية بكافة توجهاتها السياسية
والفكرية».

ولفت إلى أنّ القوة األمنية التي «تشكلت من كل
القوى والفصائل الفلسطينية ،هدفها حفظ األمن
واالستقرار ألهلنا في مخيم عين الحلوة ،وقوامها 150
عنصرا ً وضابطا ً من كافة القوى والفصائل الوطنية
واإلسالمية ،وتعدادها اليوم تجاوز الـ  215عنصرا ً
وضابطاً» .وأض��اف« :إنّ انتشار القوة األمنية أتى
تطبيقا ً واستكماال ً وتنفيذا ً لبنود المبادرة الفلسطينية
ال��ت��ي ات��ف��ق��ت عليها وأطلقتها ال��ف��ص��ائ��ل وال��ق��وى
الفلسطينية ي��وم الجمعة الموافق  28آذار 2014
في عين الحلوة والتي نصت على المحافظة على
المخيمات الفلسطينية وتحييدها من أية تجاذبات
داخلية لبنانية  -لبنانية باعتبارها عنوان قضية
الالجئين ،ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير
وحماية الهوية الفلسطينية وحق العودة ،ودعم صمود
الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد العدو الصهيوني
من أجل التحرير والعودة ،ومواجهة كل أشكال الفتنة
الفلسطينية  -الفلسطينية أو الفلسطينية  -اللبنانية
وتعزيز العالقة األخوية الفلسطينية  -اللبنانية».

«الجهاد الإ�سالمي» تحتفل
بانت�صار غزة في مخيم القا�سمية

متفرقات �أمنية
في النبطية القاضية غادة أبو كروم،
بعدما اختلق السوري قصاب أكاذيب
عن خطفه وضربه أدت إلى حالة بلبلة
وتحريض في النبطية ما دف��ع فرع
المعلومات لتوقيفه وتسليمه لمخفر
درك النبطية في إشارة المدعي العام
في النبطية القاضي أبو كروم.
وك��ان ال��س��وري قصاب ادع��ى أنه
تعرض للضرب والخطف على أيدي
مجهولين في النبطية ليتبين للقوى
واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ف��ي المدنية أنّ
ادعاءه كاذب ومختلق ما دفع دورية
من فرع المعلومات لتوقيفه ،حيث
باشر المخفر التحقيق معه لمعرفة
الخلفيات وال���دواف���ع ال��ت��ي دفعته
الختالق االكاذيب ،ومنها أنّ خاطفيه
المزعومين صوروه بالهاتف وأجبروه
على شتم الرموز السياسية ،وسرعان
ما تبين أنّ ادعاءاته كاذبة ومختلقة
وأباطيل.
{ أل��ق��ت ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي
القبض على مروج مخدرات واثنين
من زبائنه في محلة طريق المطار،
وأوض��ح��ت ق��وى األم��ن في بيان أنه
«بتاريخ  2014/09/13ونتيجة

هبوط ا�ضطراري لطائرة لبنانية
في روما بعد �إنذار خاطئ بوجود قنبلة

الحشيشة المخبأة داخل سندويش في سجن زحلة
للرصد والمتابعة الدقيقة تمكن مكتب
مكافحة المخدرات المركزي في وحدة
الشرطة القضائية ،من توقيف ف .ع.
(مواليد عام  ،1982لبناني) في محلة
طريق المطار  -أوتوستراد األسد على
متن دراجة نارية وبحوزته  35غرام
كوكايين موضبة بمظاريف وحوالى
 50غراما ً من حشيشة الكيف ،كما ت ّم
ضبط  600غ��رام حشيشة وميزان
حساس عدد ( 3ل��وزن المخدرات)،
إضافة إلى مبلغ  21.500ألف دوالر
أميركي و 1.750.000ليرة لبنانية

من منزله في محلة حي السلم( .وهو
من أصحاب السوابق).
وأشارت إلى أنّ الشخصين اآلخرين
هما ع .ج( .مواليد عام  ،1984لبناني)
في محلة الطيونة ،وش .ج( .مواليد
عام  ،1982فلسطيني) في محلة بئر
حسن.
وبالتحقيق معهم اع��ت��رف األول
ب��ت��روي��ج ال��م��خ��درات ،فيما اعترف
اآلخ�����ران بتعاطيها وأن��ه��م��ا كانا
يستحصالن عليها م��ن األول لقاء
ثمنها.

أك��د ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة الجهاد
اإلسالمي أبو سامر موسى «أنّ غزة
قبل االن��ت��ص��ار ش��يء وب��ع��ده شيء
آخر».
وخالل احتفال نظمته الحركة في
مخيم القاسمية  -ص��ور ،بمناسبة
انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة،
قال موسى« :إنّ هذا االنتصار تحقق
على أيدي المقاومين بفضل وحدتهم
واإلعداد اإليماني الذي أعدوه متزامنا ً
مع اإلع��داد العسكري ،ومن الواجب
علينا أن نستثمر هذا النصر ونحافظ
عليه ،من خالل وحدتنا التي تجسدت
ف��ي ال��م��ي��ادي��ن» .وأض���اف« :إنّ هذا
اإلنجاز واالنتصار العسكري يتبعه
ط��رح قضايا عديدة منها سياسية
واج��ت��م��اع��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة ال ب��� ّد من
تحقيقها وإنجازها وعلى رأسها قضية
اإلع��م��ار وإي���واء المهجرين وقضية
األس���رى وال��م��ع��اب��ر وك��ل طموحات
الشعب الفلسطيني الذي قاوم من أجل
تحقيقهاالمقاومون».

من احتفال حركة الجهاد في القاسمية
وأش����ار إم���ام مسجد القاسمية
الشيخ ذي��اب المهداوي ب��دوره ،إلى
«أنّ الشعب الفلسطيني منذ  66عاما ً
وهو يقدم الشهداء من أجل القضية
الفلسطينية» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا الربيع

العربي الموجود اليوم ما هو إال مخطط
ليجعلنا نعتبر أنّ «إسرائيل» ليست
عدوة لنا بل نحن أعداء بعضنا بعضا ً
نقتل بعضنا ونستح ّل دماء بعضنا
تحت مسمى المطالبة بالحرية».

