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ممثال فهد وحمود وحزب اهلل عزوا �آل فخري

م�ؤتمر الجمعية الفل�سطينية لخريجي رو�سيا

يزبك :ال غطاء لأي مجرم وعابث ب�أمن...
عطا اهلل :بالمر�صاد للم�صطادين في الماء العكر

زا�سيبكين :ال نقبل قرارات �أحادية
وت�أمين الم�صالح الذاتية على ح�ساب الغير

واصلت عائلة فخري في بتدعي
بالبقاع الشمالي تقبل التعازي
بالضحيتين صبحي فخري وزوجته
نديمة.
وفي هذا اإلطار ،زار وفد من حزب
الله برئاسة الوكيل الشرعي العام
للسيد علي الخامنئي ف��ي لبنان
الشيخ محمد يزبك ويضم النائبين
حسين ال��م��وس��وي وعلي المقداد،
مطرانية دير األحمر المارونية ومنزل
آل فخري في بتدعي ،وقدم التعازي
ل��راع��ي أبرشية بعلبك دي��ر األحمر
المارونية المطران سمعان عطا الله
ولنجل المغدورين باتريك الفخري
بحضور األباتي حنا رحمة وفاعليات
منطقة دير األحمر.

عطا الله

وق��ال عطا الله« :نرحب بكم في
منزلكم في بيت شهداء كل المنطقة،
ألنهم أبناء هذه المنطقة ،بقيوا فيها
وفتحوا بيتهم فيها ورب���وا عائلة
مباركة على أس��س االن��ف��ت��اح على
الجميع ،نرحب بكم ليس كأناس
أغ���راب ،نحن واح���د ب���إرادة الخير
لجميع ال��ن��اس وواح���د بأهدافنا،
خصوصا ً من أجل منطقتنا التي عبر
تاريخنا الحديث لم تسقط في أي من
التجارب» .وأضاف« :نريد الحفاظ
على وحدة المنطقة والعيش الواحد
فيها ،ومهتمون بأننا لن نسمح وال
بأي شكل من األشكال للحادثة التي
وقعت وأسقطت شهيدين ،أن تنحرف
أو تنزلق إلى أمور طائفية تؤدي إلى
فتنة طائفية ،ألن هناك كثيرين ممن
يسعون الى ذلك وإلى االصطياد في
المياه العكرة ،نحن نقف بالمرصاد
ضد بعض عقول الذين يركبون هذه
الموجة ،فهذه عقول ال تفكر في ما
تفعل .بالعكس ما نراه وما نريد أن
نعيشه ال��ي��وم ،هو العيش الواحد
هذا هو الكنز الكبير الذي نقدمه الى
العالم».
وطالب عطا الله« :الدولة باإلسراع
في إلقاء القبض على المجرمين الذين
تعرفهم ب��االس��م ،وعليها اإلس��راع
ك��ي تمنع ك��ل م��ن ت��س��ول ل��ه نفسه
االصطياد في الماء العكر وعدم اعطاء
الحجج ألحد» ،وقال« :أبناء العائلة
ال يطالبون باالنتقام انما يطالبون
الدولة بإلقاء القبض على المجرمين
وم��ح��اك��م��ت��ه��م .ون��ح��ن ن��ؤم��ن ب��أن
وجودكم في هذه المنطقة له الثقل
الذي يفيد ويساعد الدولة على إلقاء

وفد حزب الله معزيا ً آل فخري
القبض على المجرمين القتلة ولنا
ملء الثقة بكم».

يزبك

وق��ال يزبك ب���دوره« :،ه��ذا البيت
كان وال يزال وسيبقى مفتوحا ً على
الخير واألس���س السليمة لتأكيد
وحدتنا اإلنسانية والوطنية» ،مؤكدا ً
«أن المجرم ال هوية له ،بينما اإلنسان
الكريم هويته هي اإليمان» .وأضاف:
«نحن وإياكم في خندق واحد لرفع
ه��ذه المظلومية ومواجهة الظالم،
من خالل الدولة التي نعمل جميعا ً
جاهدين على تحميلها المسؤولية
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا إلل��ق��اء ال��ق��ب��ض على
المجرمين ومحاسبتهم ،فاإلنسان ال
يستطيع أن يعيش من دون قانون،
وأن يعيش خارج مظلة الدولة مهما
كانت تلك ال��دول��ة ،وإال ك��ان العبث
والفوضى».
وت��اب��ع ي��زب��ك« :نحن معكم قلبا ً
وقالبا ً ف��ي متابعة ه��ذا الموضوع
بجدية للوصول إلى الخاتمة التي
تكون فيها سالمة لبنان وسالمة
العيش المشترك والوحدة الوطنية،
ألن��ه عندما يطبق ال��ق��ان��ون نكون
جميعا ً في أمن واستقرار» .وأردف:
«نحن وإياكم في مواجهة ما حصل،
وكما إننا ندافع اليوم عن هذا الوطن
ال��غ��ال��ي ال��ع��زي��ز ون��ق��دم ال��ش��ه��داء،
شهداء الوطن والوحدة الوطنية ،من
أجل خير المجتمع وأمنه وصالحه
ل��ن��ردع ال��ذي��ن ي��ري��دون أن يعبثوا
بأمننا ،كذلك نحن وإياكم لمواجهة
هؤالء المجرمين ،ونحن وإياكم وراء
المؤسسة العسكرية» .وطالب «بدعم
الجيش اللبناني معنويا ً ومادياً ،وبأالّ

يكون هناك غطاء ألي مجرم وألي
عابث بأمن وأرزاق الناس وألي أحد
يحاول أذية الناس أو يقطع الطريق
ونحو ذلك».
وأكد يزبك أن «ال بديل عن الدولة،
وتكون ال��دول��ة ق��ادرة عندما يكون
ك��ل المواطنين وراءه����ا» ،مطالبا ً
«السياسيين من خالل هذا البيت بأن
يتصرفوا تصرف المسؤولية الملقاة
على عاتقهم ،وإح��ي��اء المؤسسات
ال���دس���ت���وري���ة ،وان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية حتى يتعافى لبنان».

ممثال فهد وح ّمود

كما زار مدعي عام البقاع القاضي
ف��ري��د ك�ل�اس وم��دع��ي ع���ام بعلبك
القاضي كمال المقداد ممثلين رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي جان
فهد وم��دع��ي ع��ام التمييز القاضي
سمير حمود ،منزل آل فخري للتعزية،
وك��ان في استقبالهما المطران عطا
الله وباتريك فخري.
ثم انتقل كالس والمقداد إلى دار
مطرانية دي��ر األح��م��ر حيث اعتبر
عطا الله أن «الزيارة تعبر عن لفتة
إن��س��ان��ي��ة م��ن ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس
القضاء األعلى ومدعي عام التمييز
الممثلين بالمدعين العامين كالس
والمقداد اللذين اطلعا على الوضع
على األرض ،وقدما التعازي لعائلة
المغدورين ،وت��داول��ن��ا كيف يمكن
ال��وص��ول إل��ى ال��ه��دف المنشود من
دون تأخير ،ألن همنا في المنطقة
بأن يتم اعتقال المجرمين وسوقهم
إلى المحكمة لتأخذ العدالة مجراها،
ون��ح��ن ن��ري��د ال��س��رع��ة ف��ي التحرك
لتجنب التدخالت السلبية».

مجمع التقريب بين المذاهب التقاه وف�ضل اهلل

قبالن� :إيران �ضمانة للم�سلمين
وتعمل ب�صدق لتح�صين وحدتهم

فضل الله مستقبالً وفد مجمع التقريب
استقبل ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى اإلم���ام
الشيخ عبد األمير قبالن وفد «المجمع
العالمي للتقريب بين المذاهب» ،ضم:
معاون الشيخ محسن اآلراكي للشؤون
ال��دول��ي��ة ب��ي��م��ان جبلي وم��س��اع��ده
للشؤون االجتماعية عبدالله سهرابي،
ممثل المجمع في لبنان الشيخ حسان
عبدالله ،المستشار السياسي في
السفارة االيرانية حسن أجاويد ،مدير
المكتب اإلعالمي للمجمع زكريا قمر
الدين.
ووج����ه ال���وف���د ال���دع���وة لقبالن
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ث��ام��ن
والعشرين للمجمع الذي يعقد في 7
كانون الثاني المقبل في طهران بعنوان
«التحديات واآلليات» ،وتم البحث في
قضايا الوحدة االسالمية وسبل تعزيز
التقارب بين المذاهب ،وتم التطرق إلى
األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وب���ارك قبالن «ك��ل مسعى وجهد

ي��ع��زز التضامن اإلس�لام��ي ويرسخ
الوحدة اإلسالمية التي باتت شرطا ً
ضروريا ً لمواجهة المؤامرات والوقوف
ب��وج��ه ال��ت��ح��دي��ات م��ا يستدعي أن
يحصن المسلمون وحدتهم من خالل
تعاونهم على البر والتقوى (،)...
وعلى المسلمين ان يتضامنوا ويتحدوا
وينبذوا الخالفات ويتصدوا للفتن التي
تستهدف وحدتهم واستقرار بالدهم وال
سيما انهم اخوة ال يفرق بينهم مفرق».
وأك��د «ان الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ض��م��ان��ة للمسلمين في
العالم على تنوع مذاهبهم ،إذ تعمل
بصدق وإخ�لاص لتحصين الوحدة
اإلسالمية والتقريب بين المذاهب،
إنطالقا ً من توجهاتها الداعمة لكل
عمل وحدوي يعزز لحمة المسلمين
ويبقي األم��ة ع��زي��زة قوية تتحدى
األخ��ط��ار وتحبط ال��م��ؤام��رات ،لذلك
فإن التعاون الوثيق بين المذاهب
االسالمية يعزز وحدتنا االسالمية

�سليمان يلتقي هوالند الخمي�س
غادر الرئيس العماد ميشال سليمان إلى إيطاليا أمس ،حيث سيقام في القصر
الرسولي في الفاتيكان اليوم ،احتفال تقليده وسام الصليب األكبر للبابا بيوس
التاسع من رتبة فارس ،من قبل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين،
في حضور البطريرك الماروني بشارة الراعي وأفراد العائلة.
كما ،سيلتقي سليمان مساء الجالية اللبنانية في المعهد األنطوني في روما.
ويحاضر سليمان مساء االربعاء في صالونات هوش  -صالة ايليزيه  -باريس،
في لقاء حواري نظمه «الصوت الثالث ألجل لبنان» ،بعنوان «بين سلوكيات األمس
ومتطلبات الغد ،هل تبقى الجمهورية؟ يليه حفل كوكتيل للمناسبة.
ويلتقي سليمان الخميس المقبل رئيس فرنسا فرنسوا هوالند في قصر
اإليليزيه.

نظمت الجمعية الفلسطينية لخريجي روسيا االتحادية واالتحاد السوفياتي
في لبنان ،المؤتمر التأسيسي األول للجمعية في السفارة الفلسطينية
وبرعايتها.
بدأ المؤتمر بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ونشيد روسيا ،ثم القى
السفير الفلسطيني أشرف دبور كلمة لفت فيها إلى ممارسات العدو الصهيوني
القمعية في القدس المحتلة ،مؤكدا ً أن «المؤامرة كبيرة والتحديات كبيرة
وشعبنا يواجه في الصف االمامي بصموده العالي هذه المؤامرة» ،وشدد
على «ان الفلسطيني ليس وحيدا ً من خالل وقوف األصدقاء بداية إخواننا
في روسيا وسيقفون معنا بخاصة في معركتنا في مجلس األمن التي بدأت
بوادرها من خالل االعترافات الدولية المتتالية للدول االوروبية» ،موضحا ً أن
«االعتراف بدولة فلسطين هو اعتراف بالحق االنساني الدولي» .وأكد «أننا
سننتصر في معركتنا».
وكانت كلمة للسفير الروسي الكسندر زاسيبكين اوضح فيها أن روسيا
«في هذه الظروف تمارس نهجا ً سياسيا ً مستقالً اعتمادا ً على مبادئ الشراكة
والشرعية الدولية والمساواة وتطرح أجندة ايجابية في كل المجاالت وتتطلع
إلى تطوير الصالت بين ال��دول والشعوب وال نقبل ق��رارات أحادية الجانب
ومحاوالت تأمين المصالح الذاتية على حساب الغير ونرفض تجربة ازدواجية
المعايير وسياسة الهيمنة واالحتكار» ،الفتا ً إلى ان «محاوالت إدارة شؤون
العالم على أساس التفرد تؤدي إلى توسيع مناطق النزاعات وتراكم مآسي
الشعوب والضحايا واألضرار وانتشار اإلرهاب والتطرف».
وأكد ان التوجه نحو المواجهة ليس خيار روسيا بل العكس كنا وال نزال نقف
بحزم الى جانب ايجاد التسوية السياسية لكل األزمات».
وقدم دبور ميدالية لسفير روسيا «الشقيقة ألن روسيا الدولة التي لم تبخل
علينا في الدعم والسفير الروسي يستحق منا كل االحترام والتقدير والدور
الكبير الذي يقوم به في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في لبنان
والحق المدني للشعب الفلسطيني في لبنان».
كما كانت كلمات لكل من رئيس جمعية الخريجين من جامعات ومعاهد
االتحاد السوفياتي علي قبيسي ،الدكتور خالد العزي باسم نادي خريجي
جامعات ومعاهد روسيا االتحادية ،الدكتور اسماعيل ابو خروب باسم الجمعية
الفلسطينية لخريجي روسيا االتحادية واالتحاد السوفياتي في لبنان.

ويجنبنا شر الفتن والفرقة».
وللغاية نفسها ،زار الوفد العالمة
السيد علي فضل الله .ووض��ع الوفد
فضل الله في أج��واء النشاطات التي
يعتزم المجمع القيام بها م��ن اجل
تعزيز الوحدة بين مختلف مكونات
المجتمعات االسالمية وتفعيلها.
ورح��ب فضل الله بالوفد ،منوها ً
بالخطواتوالدورالذييقومبهالمجمع
«وسعيه ال��دؤوب لتفعيل الوحدة ال
سيما في هذه المرحلة التي تحتاج
إلى بذل الكثير من الجهود والمساعي
ال��ج��ادة للتخفيف من اج��واء التوتر
واالحتقان المذهبي والطائفي وتضييق
الهوة بين ابناء االمة الواحدة».
ودعا إلى «توسيع العمل الوحدوي
وتفعيله ليصل إلى كل فئات المجتمع،
بحيث يدخل إلى المدارس والجامعات
والنوادي والقطاعات المهنية وعدم
ح��ص��ره ف��ي ال��م��ؤت��م��رات وال��ن��دوات
واللقاءات على أهميتها».
وتوجه إل��ى علماء الدين «الذين
يملكون ت��أث��ي��را ً ف��ي األم����ة» ،ق��ائ�لاً:
«م��س��ؤول��ي��ت��ك��م ف��ي ه���ذه المرحلة
الصعبة والمعقدة إب��ع��اد خطابكم
عما يثير الحساسيات والعصبيات
واالن��ق��س��ام��ات وال��ش��ح��ن المذهبي،
فالعلماء ينبغي أن يكونوا موجهين ال
متأثرينومنفعلين».
وأكد فضل الله «الدور الكبير الذي
يمكن أن تلعبه الفضائيات في تعزيز
عناصر ال��وح��دة واالب��ت��ع��اد ع��ن كل
ما يساهم في زي��ادة حالة االنقسام
للحؤول دون تشكيل حاضنة لكل من
يريد اإلساءة إلى استقرار وامن العالم
العربي واإلسالمي وكل العالم».

حملت جهات لبنانية الم�س�ؤولية في حال ثبوته
ّ

اللجنة الأمنية الفل�سطينية :ال معلومات
عن و�صول المولوي �إلى عين الحلوة
حملّت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على
أمن المخيمات بعض الجهات اللبنانية مسؤولية وصول
اإلرهابي الفار شادي المولوي إلى مخيم عين الحلوة في
حال ثبت وجوده فيه.
وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع موسع
عقدته أمس ،في مقر لجنة المتابعة الفلسطينية داخل
مخيم عين الحلوة ،ع��دم وج��ود أي معلومات ل��دى من
راجعتهم في المخيم ،تؤكد وجود المولوي في المخيم.
وأكد المجتمعون انه «في حال ثبت ذلك فإنهم يحملون
بعض الجهات اللبنانية المسؤولية في تسهيل وصوله».
وذكرت أن «القوى اإلسالمية في المخيم راجعت الشباب
المسلم والذي سبق وأشير إليه إعالميا ً أنه يؤوي الفار
شادي المولوي ،فنفوا وجوده لديهم ،ونفوا استقبالهم أي
أحد من خارج المخيم» ،مبدية االستغراب لـ«محاوالت زج
المخيم في اتون الخالفات الداخلية».
كذلك استنكر المجتمعون «التصريحات التي ادلى بها
فضل شاكر من عين الحلوة فذلك ال يصب في مصلحة
المخيم وأهله».

أين مصلحة المخيم؟

وفي الموضوع األخير ،سأل إمام مسجد الغفران في
صيدا الشيخ حسام العيالني «لماذا اختار الفنان المعتزل
الفار فضل شاكر أن تكون اإلطاللة الصوتية األولى له بعد
أحداث عبرا عبر إذاعة الفجر التابعة للجماعة اإلسالمية،
ليعلن ما أعلنه من مواقف قديمة جديدة تؤكد أنه لم يتغير
وهذا بحد ذاته رد على كل ما تم تداوله سابقا ً لجهة إمكانية
تسليم نفسه؟ ولماذا كشف عن مكان إقامته؟ ولماذا في
هذا الوقت بالذات الذي تتجه فيه األنظار ويكثر الحديث
عبر وسائل اإلعالم عن مخيم عين الحلوة؟ وأين مصلحة
المخيم في ذلك؟ وأضاف« :كان من األجدى بفضل شاكر
عدم إجراء هذه المقابلة ألنها كانت سلبية ،إال إذا كانت

له حسابات وأهداف نحن ال نعلمها» ،معتبرا ً أن المقابلة
«أحرجت القوى والفصائل الفلسطينية داخل المخيم التي
تبذل جهودا ً لتأمين األمن واإلستقرار داخل المخي «.
وكان شاكر نفى ان يكون كلف أي جهة للتوسط لدى
الدولة اللبنانية من اجل تسليم نفسه إلى القضاء مبرئا ً
نفسه من اي عمل جرمي .وأعلن انه افترق عن استاذه
الفار أحمد األسير.

وفد أمني فلسطيني عند حزب الله

م��ن جهة أخ���رى ،استقبل م��ع��اون م��س��ؤول الملف
الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطالله حمود وفدا ً من
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة قائد قوات األمن
الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب ،في
حضور مسؤول ملف مخيمات الجنوب في الحزب ابو وائل
زلزلي وممثلين عن قيادة منطقة الجنوب.
وضم الوفد إلى جانب أبو عرب عضو قيادة اقليم حركة
فتح في لبنان اللواء محمد زيداني ،أمين سر فصائل المنظمة
في صور العميد توفيق عبدالله ،مسؤول جبهة النضال في
لبنان تامر عزيز ،عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير
الفلسطينية عباس الجمعة ،مسؤول العالقات العامة في
األمن الوطني الفلسطيني جمال دندشلي.
وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الفلسطينية
في الداخل والشتات ،ودان��وا «الممارسات التعسفية
الصهيونية ضد ابناء القدس واالنتهاكات االخيرة للمسجد
االقصى والمقدسات» ،وأش���ادوا بـ «انتفاضة الشعب
الفلسطيني في القدس والضفة الغربية التي تشهد حراكا ً
شعبيا ً وس��ط صمت عربي ودول���ي» ،مؤكدين «حقوق
الشعب الفلسطيني بكل اشكالها».
وفي ختام اللقاء ،أكد أبو عرب باسم منظمة التحرير
«تعزيز التواصل مع حزب الله» ،منوها ً بـ «دوره الريادي
في نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني».

خطف و�إ�شكاالت م�سلحة توقع جرحى
وعمليات �سطو على �أ�سالك ومتاجر
دبور وزاسيبكين خالل لقائهما

الم�ؤتمرات العربية الثالثة :ليكن
 29ت�شرين الثاني للت�ضامن مع القد�س
دعت المؤتمرات العربية الثالثة إلى دعم انتفاضة القدس واعتبار
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين
من تشرين الثاني الجاري يوما ً للغضب العربي والعالمي للتضامن مع
القدس.
جاء ذلك في بيان للمؤتمرات الثالثة استهلته بالقول« :أمام التطورات
المتالحقة في القدس المحتلة وفي ظل استمرار االعتداءات الصهيونية
على الشعب الفلسطيني وخصوصا ً استهداف المقدسات اإلسالمية
والمسيحية وآخرها اقتحام المسجد األقصى المبارك من قبل المستوطنين
الصهاينة مدعومين من شرطة االحتالل ومحاوالت حكومة نتنياهو تقسيم
المسجد األقصى زمانيا ً ومكانيا ً تمهيدا ً لالستيالء عليه وهدمه لبناء الهيكل
المزعوم مكانه ،وفي ضوء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصدي
المقدسيين للهجمة الصهيونية واندالع انتفاضة القدس ضد االحتالل،
أصدرت المؤتمرات العربية الثالثة ،المؤتمر القومي العربي والمؤتمر
القومي اإلسالمي والمؤتمر العام لألحزاب العربية ،البيان التالي:
أوالً ،ندين العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني
ونستنكر كل اإلج��راءات الصهيونية لالستيالء على المسجد األقصى
تمهيدا ً لتقسيمه وصوال ً إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
ثانياً ،نحيي انتفاضة القدس ونبارك عمليات الرد الفدائية على جرائم
االحتالل الصهيوني ونعتبرها ردا ً طبيعيا ً على العدوان الصهيوني
المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته كافة.
ثالثاً ،ندين الموقف األميركي المنحاز للكيان الصهيوني ،كما نستنكر
الصمت الدولي والعربي الرسمي أمام جرائم االحتالل في القدس وكل
فلسطين.
رابعاً ،ندعو الفصائل الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها وتعزيز
وحدتها الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني وتفعيل عمليات المقاومة
وإسناد انتفاضة القدس.
خامساً ،ندعو أبناء أمتنا وأحرار العالم لدعم وإسناد انتفاضة القدس
واعتبار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في  29تشرين
الثاني يوما ً للغضب العربي والعالمي للتضامن مع القدس واألقصى
وإقامة األنشطة والفعاليات في العواصم العربية كافة.
سادساً ،قررت هيئة التنسيق للمؤتمرات العربية الثالثة عقد المؤتمر
العربي العام السادس لدعم انتفاضة القدس وفلسطين في بيروت في
أوائل الشهر المقبل ،وفي أجواء الذكرى السابعة والعشرين النتفاضة
الحجارة.
وذيّل البيان بتواقيع األمين العام للمؤتمر القومي العربي عبد الملك
المخالفي ،المنسق العام للمؤتمر القومي االسالمي منير شفيق ،األمين
العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح.

شهدت بعض المناطق إشكالت فردية مسلحة أوقعت
جرحى ،وعمليات سطو على أسالك كهربائية ومتاجر ،فيما
واصل الجيش دهم األماكن المشبوهة وتوقيف مطلوبين.
وسجل في اليومين الماضيين اآلتي:
{ دهمت ق��وة من الجيش منازل ع��دد من المشتبه
بتورطهم في أحداث بحنين األخيرة واالعتداء على الجيش
في بلدة المحمرة ،حيث تم توقيف المدعو م .غ.ب.
{ خطف مجهولون ف��ي منطقة ال��ض��م وال��ف��رز في
طرابلس رج�لاً وزوجته واب��ن خالته ألسباب عائلية.
وتبين إثر التحقيقات التي أجرتها قوى األمن الداخلي،
بهذا الخصوص ،انه منذ حوالى الشهر ونصف الشهر عقد
عيسى مصطفى ع .من طرابلس ،قرانه على سارة ف .من
بعلبك ،من دون موافقة عائلتها التي قامت الحقا ً بمحاوالت
فاشلة عدة السترجاعها.
وأمس طلبت والدة سارة ،من ابنتها وصهرها ،مالقاتها
على الغداء ،في أحد المطاعم في منطقة الضم والفرز،
حيث كان بانتظارهما ،أشخاص ملثمون ،يتوزعون على
أربع سيارات ،يرجح أن يكونوا من ذوي الزوجة ،أقدموا
على خطف سارة وزوجها وابن خالته وفروا بهم الى جهة
مجهولة.
وصدر عن مكتب وزير العدل أشرف ريفي ،البيان اآلتي:
«حصلت ظهر اليوم (أم��س) حادثة خطف في طرابلس
طاولت ثالثة مواطنين ،من قبل أشخاص ادع��وا انهم
ينتمون الى أحد األجهزة األمنية .وعلى إثر ذلك اتصل وزير
العدل بالمدعي العام االستئنافي في الشمال ،القاضي وائل
الحسن ،طالبا ً ايالء القضية اهتماما ً كبيرا ً وتحديد هوية
الفاعلين ومالحقتهم قضائياً ،واإلفراج عن المخطوفين،
نظرا ً الى حساسية الجريمة وخطورتها والتداعيات التي
يمكن ان تنتج منها على كل الصعد».
{ عثر على قنبلة قرب حديقة األطفال في أبي سمراء،
وحضر الخبير العسكري وعمل على نقلها من المكان.
{ وقع إشكال فردي في بلدة قبعيت  -عكار بين كل من

خ.ا .ون.ش ،.تطور الى اطالق نار من بندقية صيد ،ما أدى
إلى إصابة األول والطفلة سماهر حسين بجروح نقال على
أثرها الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة.
{ أطلق مسحلون من سيارة مجهولة الهوية ،النار على
سيارة كانت تمر على أوتوستراد الدامور ،وفي داخلها
حسن علي شكرون ومحمد ربيع مكي فأصيب شكرون في
رأسه إصابة بليغة ،ونقل إلى مستشفى الحاج في الجية.
وعلى األثر حضرت القوى األمنية وفتحت تحقيقا ً في
الحادث لمعرفة مالبساته.
{ سطا مجهول على اسالك كهربائية في صيدنايا في
عكار ،يبلغ طولها حوالى  800متر ،علما ً أن هذه األعمال
تتكرر في أكثر من بلدة عكارية.
كذلك ،س��رق مجهولون في بلدة عكار العتيقة حي
القوس قرب الجامع الكبير ،أسالكا ً كهربائية بطول حوالى
 160مترا ً عن أربعة خطوط ،األمر الذي تسبب بقطع التيار
الكهربائي عن المنازل الواقعة ضمن نطاق هذه السرقات،
وطالب األهالي مؤسسة كهرباء لبنان باإلسرع بتأمين
وتركيب أسالك بديلة.
{ وسطا  3مسلحين يستقلون دراج��ة نارية على
«سوبر ماركت اللذيذ» في بلدة العين في البقاع الشمالي،
وسلبوا صاحبها محمد ضاهر ،والمسروقات عبارة عن
خزنة أموال ومحفظة شخصية وقدرت قيمة المسروقات بـ
 70مليون ليرة لبنانية ،و 1200دوالر أميركي ،و 3ليرات
من الذهب ،وعقد ذهب عائد لزوجته .كما عمدوا قبل الفرار
الى تحطيم كاميرات المراقبة.
{ نفذ العشرات من أصحاب البسطات اعتصاما ً في
منطقة الحارة البرانية عند جسر أبو علي في باب التبانة،
احتجاجا ً على ما تبلغوه من قوى األمن الداخلي بضرورة
إزالة البسطات ألنها مخالفة.
{ ورف��ع المعتصمون الالفتات المنددة بهذا القرار،
وأطلقوا الهتافات المطالبة بتسوية أوضاعهم في ظل
الضائقة االقتصادية التي يمرون بها.

اعتصام اصحاب البسطات عند جسر أبو علي

طلبة �سورية في لبنان� :أوفياء ل�شعبنا وق�ضيته
أق��ام ف��رع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة
سورية فعالية «مهما تغربّنا رح نرجع يا
وط� ّن��ا» ف��ي قاعة الشهيد خالد ع��ل��وان في
بيروت.
وحضر الفعالية ممثلو الطلبة في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،ح��زب الله،
الحزب العربي الديمقراطي ،حزب البعث،
ووفد من االعالميين والفنانين السوريين،
وممثل الجالية السورية في لبنان ،وحشد
كبير من الطلبة السوريين الدارسين في
لبنان.
ع ّرفت للحفل بسمة أبو صوف ،تالها رئيس
فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة سورية
أحمد مرعي ال��ذي ق��ال« :إن أزم��ن��ة مليئة
بالصعاب والمحن تأتي على األمم الحرة ،فال
يكون إنقا ٌذ منها إال بالبطولة المؤيدة بصحة
العقيدة ،ونضالنا الطالبي ج��زء من هذه
البطولة ،وجزء من النضال الوطني والقومي
العام الذي لطالما مارسه طلبة سورية منذ
تشكيل االتحاد بقيادة القائد الطالبي األول
ال��رئ��ي��س ال��خ��ال��د ح��اف��ظ األس���د ،ف��ي العام
 ،1950وإننا نمارس هذا النضال ،ليس حبا ً
في النضال ،وإنما دفاعا ً عن قضاينا المحقة،
وثوابتنا الوطنية والقومية ،التي تمثلها

خالل احتفال طلبة سورية
سورية بقيادة السيد الرئيس بشار األسد،
وإيمانا ً م ّنا بأن الطلبة لهم الدور األكبر في
نهضة الشعوب وتقدمها».
وتابع «لقد اعتاد شعبنا على مواجهة
المؤامرات ،ليس منذ العام  2011فحسب،

جلي
وإنما منذ عقود طويلة ،فاألجنبي الذي أ ُ َ
عن أرضنا بقو ِة الصمو ِد والمقاومة ،لم يخرج
ّص
ويكتفى بخروجه ،وإنما ال ي��زال يترب ُ
بأرضنا وشع ِب َنا ش��را ً وع��دوان �اً ،ويحاول
اليو َم العود َة إلى سورية غازيا ً بواسط ِة

َ
وعرب النفطِ  ،وقوى
العثمانيين
أدوات ِه من
ِ
الوهابي
اإلرهاب والتطرف ،مستخدما ً الفك َر
َ
ِ
لألسف بعضا ً م ّمن ُغ ّر َر
التكفيري ،الذي غزا
ْ
ولذلك ،فإنّ مسؤولي َة
بهم من أبناء جلدتنا.
ِ
الظروف أن يقاو َم
جيشنا وشع ِب َنا في هذه
اإلره��ابَ والتطرف ،ال��ذي هو الوج ُه اآلخ ُر
ُّ
يحتل
الصهيوني الذي
لالستعمار وللعد ِو
ِّ
َ
فلسطين والجوالن».
وحيي مرعي «صمو َد شع ِب َنا وبطوالتِ
ّ
َ
الذين ارت َقوا في
الجيش السوري ،والشهدا َء
ِ
اإلرهاب والتطرف ،شهدا َء الجيش،
مواجه ِة
ِ
َ
َ
ْ
أرض
روت دم��ا ُؤه��م
الذين
وسائر القوى،
سوري َة الحبيبة» .وجدد باسم الطلبة العهد
للوطن وق��ائ��ده« ،ونقول س��وف نبقى على
ال��دوام أوفياء لشعبنا السوري ولقضيته
حتى نعيد المجد لسورية ومكانتها بين
األمم ،ونؤكد لكل من تآمر على وطننا أننا لن
نترك ساح الجهاد والقتال حتى ندحر آخر
مخلفات االستعمار التي هي اليوم داعش
وأمثالها».
وألقت الشاعرة السورية أنانا الحسن
مجموعة قصائد وطنية في المناسبة ،ثم
أنشد الفنان السوري أمير عيسى مجموعة
من األغاني الوطنية الملتزمة.

