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يازجي �إلى اليونان في زيارة �سالمية

مداهمات في ال�شمال وتوقيف �إرهابيين

�إطالق اثنين من مخطوفي �آل الحجيري
والم�ساعي متوا�صلة لتحرير � 3آخرين

حمية

الميس
بينما تع ّرض المواطن أحمد خالد
الحجيري للخطف أمس في رياق خالل
عودته من بعلبك ،ليرتفع عدد أبناء
آل الحجيري المخطوفين إلى خمسة،
ت ّم مسا ًء اإلف��راج عن خالد الحجيري
ال��ذي خطف منذ يومين من تعلبايا،
وع��ن ول��ي��د الحجيري ال���ذي خطف
األسبوع الماضي من مشاريع القاع،
وت ّم تسليمهما إلى مخابرات الجيش
في البقاع.
وكان أهل خالد قطعوا مع أقرباء لهم
طريق تعلبايا – سعدنايل ونصبوا
خيمة كبيرة وسط الطريق ،متوعدين
بالتصعيد وقطع مزيد من الطرق.
وعلى خلفية قطع الطريق ومنعا ً
للتصعيد وتسريعا ً لعملية إط�لاق
س��راح المخطوفين الخمسة م��ن آل
الحجيري ،وبدعوة من أزه��ر البقاع،
عقد اجتماع ض � ّم ع���ددا ً م��ن مشايخ
البقاع األوسط ،على رأسهم مفتي زحلة
والبقاع الشيخ خليل الميس ،وتداولوا
في األوضاع وإمكانية السعي لتفادي
المنطقة «خضات» ،من خطف وإقفال
طرق.

الميس

وأكد المفتي الميس لـ«البناء»« ،أنه
سيصار إل��ى إط�لاق اثنين م��ن أصل
خمسة من آل الحجيري وسيتسلمهم
أح��د األج��ه��زة األم��ن��ي��ة خ�لال نصف
ساعة ،وعليه ستفتح طريق تعلبايا ـ
سعدنايل فور وصول المفرج عنهما،
تمهيدا ً لإلفراج عن باقي المخطوفين،
واالتصاالت ال تزال قائمة».
وأض����اف ال��م��ي��س« :ال���خ���وف في

المنطقة قائم تماما ً كما الخوف على كل
لبنان ،لكننا في البقاع أصحاب مونة
على بعضنا لتالفي عمليات الخطف
وقطع الطرقات».
وكان عضو كتلة المستقبل النائب
ع��اص��م ع��راج��ي ق���ال ف��ي تصريح:
«تبلّغنا م��ن رئيس مجلس النواب
نبيه بري أنّ إطالق المخطوفين من آل
الحجيري سيتم على دفعتين ابتدا ًء
من مساء اليوم (أمس)».
ووس��ط هذه األج��واء ،أطلق مفتي
بعلبك بكر الرفاعي صرخة ح ّذر فيها
من «أنّ األمور تتطور بسرعة في شكل
سلبي بسبب عدم قيام القوى األمنية
ب��دوره��ا» ،مضيفاً« :ه��م يشاهدون
السيارات «المفيّمة» في الشوارع
تتجه ذه��اب�ا ً وإي��اب �اً ،ويعرفون من
في داخلها وال يقومون بتوقيفهم أو
تعقبهم».
وب��ع��د ات���ه���ام ع���دد م���ن ع��ائ�لات
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن آل ح��م��ي��ة بعمليات
الخطف ،ج �دّد وال��د الجندي الشهيد
محمد معروف حمية مناشدته الجهة
التي تعمل على خطف مواطنين من
آل الحجيري «اإلفراج عنهم والكف عن
التعرض لألبرياء».
وق��ال حمية ف��ي مؤتمر صحافي
عقده في دارت��ه في طاريا« :في ظل
ما يحصل من تنامي عمليات خطف
لشباب من آل الحجيري ،فإنّ موقف
آل حمية صريح وواضح ومنذ البداية
قلنا وشدّدنا على أنّ دم ابننـا محمد في
رقبـة شخصيـن وهمـا رئيس بلديـة
عرسال علي الحجيـري ومصطفى
الحجيـري المعروف بـ «أبو طاقية»

يغادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي إلى اليونان في زيارة رسمية سالمية بين  23و 27تشرين األول تليها
زيارة للجبل المقدس آثوس ،ويرافق البطريرك في هذه الزيارة وفد كنسي
وإعالمي يضم إكليروسا ً وعلمانيين.
وستكون للبطريرك لقاءات كنسية مع رئيس أساقفة أثينا ايرونيموس
والمجمع المقدس لكنيسة اليونان وزي��ارات رسمية لرئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ،ويحتفل بالقداس اإللهي صباح األحد
في كنيسة القديس ديمتريوس في منطقة القديس ديمتريوس في أثينا وذلك
باالشتراك مع رئيس أساقفة أثينا.
من جهة ثانية ،يحتفل البطريرك يوحنا العاشر بالقداس اإللهي صباح
األحد  16تشرين الثاني  2014في الكاتدرائية المريمية في دمشق حيث تتم
ترقية األرشمندريت غريغوريوس خوري عبدالله إلى رتبة رئاسة الكهنوت
بوضع يد البطريرك والمطارنة.
كما يحتفل بالقداس اإللهي صباح األحد  23تشرين الثاني  2014في دير
سيدة البلمند في الكورة  -لبنان حيث ستتم بوضع يد البطريرك والمطارنة
ترقية األرشمندريت قيس صادق إلى رتبة رئاسة الكهنوت.

(أحمد موسى)
وآل الحجيري ليست لهم أي عالقة
فهم أهلنا وأحباؤنا».

على صعيد آخر ،نفذ عناصر قوى
األمن الداخلي تابعون لسرية طرابلس
بقيادة العميد بسام األي��وب��ي ،يوما ً
أمنيا ً في المدينة ،حيث أقاموا الحواجز
ودققوا في األوراق الثبوتية للمارة
وقاموا بتفتيش السيارات .وت ّم تنظم
محاضر ضبط بالمخالفين .كما عمل
عناصر قوى األمن على إزالة البسطات
المخالفة في محلتي التل واألس��واق
التجارية.
وت��اب��ع الجيش ب���دوره ،تدابيره
األمنية ،فسير دوريات وأقام الحواجز
في العديد من المناطق العكارية،وقد
نفذ م��داه��م��ات لتجمعات الالجئين
السوريين ف��ي منطقة جبل أك��روم،
وأوقف المدعو ع.أ .من بلدة ببنين في
عكار لالشتباه في انتمائه إلى تنظيم
إرهابي.
وأوقف مكتب أمن الدولة في القبيات
السوري س.ق .في بلدة خربة داوود،
وهو من مواليد  1983وقد ت ّم تسليمه
ب��ع��د التحقيق م��ع��ه إل���ى الشرطة
العسكرية وهو مشتبه بانتمائه إلى
خلية عماد جمعة الموقوف منذ بدء
حوادث عرسال.
وفي إقليم الخروب ،دهمت عناصر
من ف��رع المعلومات في األم��ن العام
تجمعا ً للنازحين السوريين في الدبية
فجراً ،وأوقفت المشتبه به ع.ح.ع.

من بسط سلطتها وهيبتها» ،مطالبة الحكومة «باستكمال
تنفيذ الخطة األمنية المقررة وفق هذه القواعد والمعايير
وصوال ً إلى تعميمها على كامل األراضي اللبنانية».
ولفتت الكتلة إلى «أنّ ربط النزاع بين األطراف المكونة
للحكومة ،ال��ذي حدّدناه مع تشكيلها ،ال يعني االتفاق
أو التطابق في ما بينها في كل وجهات النظر بل يعني
ض��رورة استمرار النقاش بين األط��راف على أمل تطوير
التفاهمات وص��وال ً إلى تعزيز منطق الدولة وسيادتها
وسلطتها وحضورها وهيبتها وصدقية عدالتها».
وج���دّدت الكتلة التأكيد على «أهمية التوصل إلى
تسوية وطنية النتخاب رئيس الجمهورية التوافقي
وفق مبادرة قوى  14آذار باعتبارها الطريق األفضل
للخروج من األزمة الراهنة في البالد» ،مشدّدة على «أنّ
األزمة الراهنة في حاجة إلى تقديم االعتبارات التوافقية
الوطنية ال الشخصية أو الحزبية أو المصلحية الضيقة
من أجل تسريع الخروج من األزمة المتفاقمة على أكثر
من صعيد وطني وأمني واقتصادي ومعيشي».

ا�ستنكار وا�سع لالعتداء على �ضو وريفي ي�ؤكد
حر�صه على كرامة العاملين في ق�صور العدل
أكد وزير العدل أشرف ريفي حرصه
«على كرامة العاملين في قصور العدل
من جسم قضائي وإداري» ،مشدّدا ً
ع��ل��ى «إج����راء التحقيق ف��ي قضية
االع��ت��داء ال��ذي تعرضت له الموظفة
في قصر عدل بعبدا منال ضو من قبل
النائب نقوال فتوش واتخاذ اإلجراءات
القانونيةالمناسبة».
كالم الوزير ريفي جاء خالل زيارته
أم��س قصر ع��دل بعبدا ،حيث التقى
الموظفة ضو في مكتبها واستمع منها
إلى تفاصيل االعتداء الذي تعرضت له
أثناء تأديتها عملها الوظيفي ،وذلك في
حضور النائب العام االستئنافي في
جبل لبنان القاضي كلود كرم .وأعلنت
ضو أنّ وزير العدل أكد لها أنه سيتولى
التحقيق ف��ي ال��ح��ادث��ة م��ع فتوش،
موضحة أنها لن تتقدم بشكوى.
وقد صدرت مواقف مستنكرة عدة
لالعتداء على ضو ،وفي السياق ،اعتبر
عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب
حكمت ديب «أنّ ما حصل مع الموظفة
منال ضو مستنكر ومدان».
واعتبر في حديث تلفزيوني «أنه
ال ي��ج��وز تعميم التهم على جميع
النواب» ،وق��ال« :نحن ال نقبل اتهام
النواب بـ «الحرامية» ،ألنها تشمل
جميع النواب ،وعلى الحراك المدني أن
يستعمل لغة تليق به واللغة التي تكلم
بها هي لغة شارع».
واع���ت���ب���ر ال��ت��ج��م��ع ال��ن��س��ائ��ي
الديموقراطي اللبناني في بيان أمس
«أنّ هذا السلوك ليس سوى انعكاس
للتعاطي ال��ذك��وري المعتاد من قبل
الطبقة الحاكمة ف��ي بلدنا ،والتي

سليمان والعريضي

(داالتي ونهرا)

أكد الرئيس ميشال سليمان «أنّ كل محاوالت تهميش إع�لان بعبدا أو
تناسيه وصوال ً إلى السعي إلى ضربه دوليا ً عبر الديبلوماسية اللبنانية ،لن
يكتب لها النجاح وستصطدم بالرفض اللبناني والدولي».
ودعا سليمان أمام زواره إلى «دعم الحكومة وعدم اختالق المشكالت
لنسفها أو فرملة إنتاجها وهذا ما يضر بالمصلحة اللبنانية في ظل الحاجة
الماسة إلى التوافق الذي من شأنه أن ينقذ سدة الرئاسة من دوامة الشغور
القاتل في هذا الظرف السياسي ،األمني ،االقتصاد واالجتماعي العصيب».
وكان سليمان استقبل وزير العمل سجعان قزي ووزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي والنائب غازي العريضي ومنسق األمانة العامة لقوى
« 14آذار» النائب السابق فارس سعيد ،وسفير الكويت عبد العال القناعي
وجرى عرض لألوضاع العامة.

رئي�س الحكومة الفل�سطينية
يعزي بالعالمة فح�ص
زار ممثل رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيس الحكومة رامي
الحمد الله ،مترئسا ً وفدا ً رسميا ً ضم سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف
دبور ونجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس ،منزل الراحل السيد هاني
فحص في بيروت لتقديم واجب العزاء لعائلته.
وقال الحمد الله« :رافقنا السيد هاني طوال مسيرتنا النضالية ،وحمل
قضيتنا في قلبه وفكره ووجدانه ،وكان فلسطينيا ً أصيالً مناصرا ً للحق
والمظلومين».
بدوره قال رئيس مجلس األمناء في «مؤسسة ياسر عرفات» الدكتور
ناصر القدوة« :أمضى السيد هاني عمره داعيا ً إلى التصالح والتسامح
وكان على دين المحبة والعطاء بعيدا ً من التطرف والتعصب».
من جهتها ،شكرت زوج��ة الراحل السيدة نادية علو أعضاء الوفد،
محملة إياهم «السالم والتحية إلى الرئيس الفلسطيني» ،وقالت« :على
رغم فداحة الغياب ،إال أننا نشعر بالفخر ألننا محاطون بكم ،وأرجو أن
تبلغوا تحياتي لألخ أبو مازن ،ونأمل بأن يوفق لما فيه الصالح لفلسطين
وشعبها».

جبري يطالب العاهل ال�سعودي
بمنع �إعدام ال�شيخ النمر
طالب األمين العام لحركة األم��ة الشيخ عبد الناصر جبري الملك
السعودي التدخل لمنع حكم اإلعدام في حق الشيخ نمر النمر.
وفي كتاب مفتوح وجهه إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن
عبدالعزيز ،ق��ال جبري« :كنتم وم��ا زلتم حريصون على جمع كلمة
المسلمين ووحدة صفهم من أجل وحدة األمة وإيجاد الحلول لمشكالت
العالم اإلسالمي» ،مشيرا ً الى «أنّ المرحلة الراهنة ال تحتمل المزيد من
التأزيم والتعقيد ونار الفتن تتأجج في المنطقة كلها» .وأضاف« :نحن في
أمس الحاجة إلى حكمتكم ورؤيتكم الثاقبة التي اعتدنا عليها للتواصل
بين شعوب أمتنا بمختلف مذاهبها وقومياتها ،لذا نطلب من جاللتكم
التدخل لمنع حكم اإلعدام في حق الشيخ نمر النمر ،لما في ذلك من ضرر
على األمة وزيادة تباعدها وتعميق الشرخ في ما بينها».

ال رايات لـ«داع�ش»
في مخيم برج ال�شمالي

ريفي مجتمعا ً إلى ضو وكرم
لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق
النساء وكرامتهن اإلنسانية» ،معربا ً
عن الخشية من «أن يتحول ما قام
به النائب العتيد إلى سلوك اعتيادي
ومتما ٍد ض� ّد النساء من جانب هذه
الطبقة السياسية ،خصوصا ً بعد
الحادثة التي كانت ضحيتها منذ فترة
وجيزة القائمة باألعمال في هيئة األمم
في نيويورك كارولين زي��ادة وبطلها
معالي وزير الخارجية اللبناني جبران
باسيل ال���ذي ل��م يجد ف��ي الموظفة
الدبلوماسية المذكورة سوى جسد
يعرضه أمام نظيره اإلماراتي».
وطالبت الهيئة اإلداري���ة لرابطة
موظفي اإلدارة العامة ،من جهتها،
المجلس النيابي والقضاء «باتخاذ
اإلج����راءات ال�لازم��ة ف��ي ح��ق النائب
نقوال فتوش ومعاقبته» ،داعية نقابة
المحامين إلى «موقف واضح وصريح
من هذا االعتداء».

(داالتي ونهرا)
وأوص���ى مجلس الهيئة اإلداري���ة
لرابطة موظفي اإلدارة العامة «بإعالن
ي��وم غضب واالعتصام خالله أمام
قصور العدل في المناطق اللبنانية
كافة وكذلك اتخاذ صفة االدعاء على
النائب المذكور كونها الممثل الشرعي
لموظفي اإلدارة العامة وكون اإلهانة
الموجهة من النائب فتوش طاولت
ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال���دول���ة وال��ش��ع��ب
اللبناني من دون استثناء».
واعتبر مجلس مندوبي وزارة المال
ف��ي راب��ط��ة موظفي اإلدارة العامة،
ب��دوره في بيان« ،أنّ «ه��ذا االعتداء
يصب في خانة االعتداءات المتكررة
التي اعتاد أن يقوم بها النائب المذكور
على الشعب اللبناني عموما ً من خالل
كساراته وأعماله والتمديد لنفسه
وعلى الموظفين خصوصاً ،إذ إنها
ليست المرة األولى التي يسجل له مثل
تلك االعتداءات».

قام وفد من منفذية حاصبيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي برئاسة المنفذ العام لبيب سليقا بزيارة وكالة
داخلية الحزب التقدمي االشتراكي في حاصبيا حيث
كان في استقبالهم وكيل الداخلية شفيق علوان وأعضاء
الوكالة.
وعقد الجانبان اجتماعا ً ت ّم خالله التشديد على وحدة
الموقف في مواجهة األخطار المحدقة بلبنان ،من خالل
عدم السماح للفتنة بالدخول إلى المنطقة ،ونبذ اإلرهاب
بك ّل أشكاله ،والتأكيد على دور الجيش والقوى األمنية
في حفظ األمن ،ونبذ اإلرهاب بك ّل أشكاله ،ودعوة األهالي
إلى التنبّه لإلشاعات التي تطلق عبر وسائل االتصال
المتعدّدة ،والتي تهدف إلى تعكير صفو السلم األهلي
والعيش الواحد في منطقة طالما تغ ّنت بوحدة أبنائها
وتن ّوعها االجتماعي والسياسي وفي الحفاظ على أفضل
العالقات بين مك ّوناتها الوطنية.
وطلب المجتمعون من وسائل اإلعالم كافة توخي الدقة

في نقل الخبر وعدم إثارة اإلشاعات والغرضيات البعيدة
من أهل المنطقة وتقاليدهم من قبل بعض األقالم المأجورة
والمشبوهة ،مع تأكيد دور اإلعالم في تسليط الضوء على
الواقع ونقل الصورة الحقيقية على األرض.
كما حيا المجتمعون الجهود التي يقوم بها الجيش
اللبناني وكل القوى األمنية الساهرة على حفظ األمن
واالستقرار ،وأكدوا رفضهم ك ّل أساليب األمن الذاتي.
وث ّمن المجتمعون الزيارة التي قام بها رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط إل��ى المنطقة والتي
ساهمت مساهمة فاعلة في طمأنة الناس والتخفيف من
حدة القلق الذي يعيشونه في هذه المنطقة كما غيرها من
المناطق.
وف��ي نهاية االجتماع ش��دد الفريقان على التواصل
والتنسيق الدائمين في ما بين الحزبين ومع جميع األحزاب
والقوى في المنطقة لما فيه حفظ االستقرار والسلم األهلي
وتحصينهما.

ت�شييع والدة �شكر في النبي �شيت

يزبك� :ألم يحن الوقت لوقف
العدوان على الجي�ش وتبريره؟

يوم أمني في طرابلس
وتوقيفات

«الم�ستقبل» :العتماد معيار واحد
في تطبيق الخطط الأمنية
دعت كتلة المستقبل الحكومة إلى «اعتماد معيار واحد
في تطبيق الخطط األمنية في كل المناطق» ،مطالبة
الحكومة «باستكمال تنفيذ الخطة األمنية المقررة وفق
هذه القواعد والمعايير وص��وال ً إلى تعميمها على كامل
األراضي اللبنانية» .وأكدت «أهمية التوصل إلى تسوية
وطنية النتخاب رئيس الجمهورية التوافقي وفق مبادرة
قوى  14آذار».
وجدّدت الكتلة خالل اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة أم��س« ،رفضها واستنكارها ألي اعتداء على
الجيش اللبناني وضباطه وجنوده» ،معتبرة «أنّ هذا
التصرف يخدم أهداف أعداء لبنان».
واعتبرت الكتلة أن��ه «ال ب� ّد من اعتماد معيار واحد
في تطبيق الخطط األمنية في كل المناطق وتجاه كل
األط��راف والقوى السياسية لكي ال تكون هناك معايير
مزدوجة من صيف وشتاء تحت سقف واحد مما يضعف
الدولة وهيبتها وحضورها وصدقيتها ،ومما يولد الشعور
بالغبن والظلم والقهر واالضطهاد وما يمنع بالتالي الدولة

�سليمان عر�ض الأو�ضاع مع قزي
والعري�ضي وال�سفير الكويتي

لقاء في حا�صبيا بين «القومي» و«التقدمي»:
ت�أكيد الوحدة في مواجهة الإرهاب

نفى أمين سر حركة فتح في منطقة صور العميد توفيق عبد الله ما تناقله
بعض مواقع التواصل االجتماعي عن وجود رايات لـ«داعش» في مخيم برج
الشمالي شرق صور.
وق��ال عبد الله في تصريح« :إنّ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية بالتعاون مع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وأجهزتها سيواجهون
أي محاولة لزعزعة األمن واالستقرار في منطقتنا» ،مؤكدا ً «أنّ المخيمات ستبقى
تحت القانون اللبناني ألنّ قاطنيها من أبناء الشعب الفلسطيني هم ضيوف إلى
حين عودتهم إلى ديارهم وأرضهم فلسطين».

ع�شائرعرب خلدة
ن ّوهت بزيارة جنبالط
شكرت عشائر العرب في خلدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط والوفد المرافق على زيارته منطقة خلدة األحد الفائت» .وأكدت
العشائر في بيان «أنّ الزيارة تعبر عن صدقية وعمق العالقة التاريخية
المتينة وأسمى العالقات بيننا والقيم والعادات والتقاليد التي نعتز ونفتخر
بها والتي وضع أسسها المعلم الشهيد كمال جنبالط الذي ينتمي الى مدرسة
سياسية عريقة عنوانها األساسي الوفاء واألخالق في الممارسة السياسية
قبل أي شيء آخر».
وأضاف البيان« :خيارنا االعتدال في الدين والسلم األهلي ومؤازرة الجيش
ومؤسسات الدولة ونش ّد على يد النائب جنبالط بالنسبة إلى االهتمام
بانتخاب رئيس للجمورية ،وكذلك ندين ما يتعرض له الجيش ،ونقف معه
وإلى جانبه ونعزيه بشهدائه».

شيعت منطقة البقاع وبعلبك
والنبي شيت في شرق بعلبك ،والدة
األم��ي��ن ال��ق��ط��ري ف��ي ح��زب البعث
العربي االشتراكي الوزير السابق
ف��اي��ز شكر دوال ش��ك��ر ،ف��ي حضور
النواب :م��روان ف��ارس ،إميل رحمة
وعاصم قانصوه ممثالً بمصطفى
خليل ،وال����وزراء السابقين :علي
قانصو ،علي عبد الله ونقوال فتوش
ممثالً بشقيقه موسى ،والنائبين
السابقين عمار الموسوي وسليم
ع��ون ،محافظ البقاع بشير خضر،
رئيس الهيئة الشرعية ف��ي حزب
الله الشيخ محمد يزبك ،رئيس فرع
مخابرات الجيش في البقاع العميد
عبد السالم سمحات ،نائب المدير
ال��ع��ام ألم��ن ال��دول��ة العميد محمد
الطفيلي ،رئيس دائ��رة االستقصاء
الثانية في أمن عام البقاع النقيب

علي مظلوم ،المدير االقليمي لمديرية
بعلبك الهرمل في أمن الدولة العميد
نيازي المقداد ،رئيس حزب التوحيد
وئ��ام وه��اب ،المطران سمعان عطا
الله ،المطران الياس رحال ،رئيس
بلدية زحلة جوزف معلوف ،رئيس
بلدية القاع ميالد رزق ،رئيس قسم
الصحة ف��ي بعلبك محمد الحاج
حسن ،ورؤس��اء بلديات وفاعليات
سياسية وحزبية واجتماعية.
وت��ل��ق��ى ش��ك��ر ات��ص��االت تعزية
من الرئيس السوري بشار األس��د،
ورئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم.
وأم الشيخ ي��زب��ك ال��ص�لاة على
الجثمان ال���ذي ووري ال��ث��رى في
جبانة ال��ب��ل��دة ،وأل��ق��ى كلمة ش�دّد
فيها على «ال��وح��دة الوطنية في
هذه الظروف الصعبة التي يعيشها

لبنان من خالل مواجهته اإلره��اب
وصانعيه» ،داع��ي�ا ً إل��ى «االبتعاد
ع��ن ال��س��ج��ال ال��س��ي��اس��ي م��ن أج��ل
ص��ون وح��دة لبنان واللبنانيين،
واالل��ت��ف��اف ح���ول ال��ج��ي��ش حامي
الحدود والوطن» ،مندّدا ً باالعتداء
على عناصره ،وس���أل« :أل��م يحن
ال��وق��ت ل��وق��ف ال��ع��دوان وتبريره
على المؤسسة العسكرية وعلى
الجيش»؟
كما دعا يزبك إلى «توجيه البنادق
نحو العدو الواحد الذي يعمل على
تهويد فلسطين» ،سائالً عن «جدوى
قطع ال��ط��رق��ات» ،وق���ال« :على من
تقطع ه��ذه الطرقات؟ ألسنا أبناء
وطن واح��د؟ ألم يحن الوقت لنقول
كلمة الحق في هذا المجال للوقوف
ف��ي وج��ه الظلم وال��ب��اط��ل ف��ي حق
العسكريين المخطوفين؟».

قبالن يلتقي الجماعة الإ�سالمية
وتحالف القوى الفل�سطينية

قبالن مستقبالً وفد تحالف القوى الفلسطينية
طالب نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن اللبنانيين «بحفظ وحدتهم
الوطنية التي تشكل سدا ً منيعا ً في وجه الفتن والمؤامرات
التي تتهدّد الوطن».
وطالب قبالن خالل استقباله في مقر المجلس رئيس
المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية عزام األيوبي على
رأس وفد ،بـ «أن يحصن المسلمون وحدتهم ويتعاونوا
على البر والتقوى ويبتعدوا عن الفتن ويتصدوا للمؤامرات
التي تحاك ض ّد وحدة المسلمين واستقرارهم».
وأكد األيوبي ،بدوره« ،أنّ الدين اإلسالمي هو دين جامع
ودين محبة» ،الفتا ً إلى «أنّ أي خالف يمكن أن ينشأ بين
مكونات أبناء هذه األمة أو هذا البلد ،ينبغي أن يحصر في
بعده السياسي وأال يلبّس لبوس الدين والمذهب ،ألنّ هذا
أمر خطير يمكن أن يأتي على كل مكونات البلد من دون
استثناء».
كما استقبل قبالن وفد تحالف القوى الفلسطينية وكان

(داالتي ونهرا)
ع��رض لتطورات القضية الفلسطينية في ظل تصاعد
االنتهاكات الصهيونية ضد األقصى والقدس.
وأك���د الشيخ ق��ب�لان «ض����رورة أن تحظى القضية
الفلسطينية بكل احتضان عربي وإسالمي لتظل فلسطين
القضية األولى في الدعم واالحتضان حتى تتحرر فلسطين
المهجر إلى أرضه في فلسطين
ويعود الشعب الفلسطيني
ّ
المحررة وعاصمتها القدس الشريف».
وطالب الشيخ قبالن خطباء الجمعة وأئمة المساجد
«بأن يركزوا في خطبهم على خطورة ما تتعرض له القدس
من تهويد وبخاصة المسجد األقصى المهدّد في هويته
ورمزيته من قبل الصهاينة الذين يتمادون في انتهاكاتهم
وغطرستهم ض ّد فلسطين وشعبها».
واعتبر عضو التحالف حسن زيدان «أنّ الفلسطينيين
اليوم بخير في مخيماتهم التي لن تكون إال عامل استقرار
وأمن لهذا البلد» ،آمالً «بأن يكون الجمعة القادم هو جمعة
األقصى في المساجد اللبنانية».

بالمبلي وكيلي عر�ضا مع رئي�س
اتحاد بلديات بعلبك �أو�ضاع النازحين
واص��ل وف��د األم��م المتحدة الذي
ض ّم المنسق الخاص لألمم المتحدة
ديريك بالمبلي والمفوضة السامية
لشؤون الالجئين في لبنان نينت
كيلي ،جولته البقاعية ،فالتقى رئيس
اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة
في مركز االتحاد ،في حضور رؤساء
بلديات منطقة بعلبك ،وكان عرض
ل��وض��ع ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن في
لبنان.
وش���ك���ر ب�لام��ب��ل��ي ل��ل��ب��ل��دي��ات
استضافتها ،وقال« :التقينا رؤساء
بلديات في مجدل عنجر وبعلبك،
والبلديات هي المنقذ األساسي من
أج��ل ال��ت��ع��اون ف��ي ش��أن النازحين
وخدمتهم».
وأش��ار عواضة ،ب��دوره ،إلى «أنّ
ع��دد النازحين ف��اق ق��درة المنطقة
ولبنان على التحمل ،وقد أصبحوا
حمالً نعجز عن االستمرار في تلبية
متطلباته» .وقال« :لقد استقبلناهم
ع��ل��ى ق��اع��دة اإلن��س��ان��ي��ة وال��ن��زوح

عواضة وبالمبلي وكيلي
وليس على قاعدة اختراق مناطقنا
إيديولوجيا ً م��ن ع��رس��ال وغيرها،
وعلى قاعدة التوسع في اتجاه لبنان
ف��ي م��ش��اري��ع م��غ��اي��رة ل�لإس�لام وال
تراعي حجرا ً أو بشرا ً وهؤالء أصبحوا
خطرا ً على اإلنسانية».

(أحمد موسى)
وأكد عواضة «الوقوف إلى جانب
الجيش اللبناني» ،داعيا ً إلى «اإلفراج
عن العسكريين المخطوفين ،وإلى
تشكيل ف��ري��ق ع��م��ل م��ش��ت��رك بين
األم��م المتحدة والبلديات لخدمة
النازحين».

