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�أحمد الحريري لأهالي الع�سكريين:
مع المقاي�ضة لتحرير المخطوفين
تابع أهالي العسكريين المخطوفين
ل���دى تنظيمي «داع�����ش» و«جبهة
النصرة» تحركهم في محاولة لتحديد
المعرقلين ف��ي قضية أبنائهم ومن
يؤخر اط�لاق سراحهم .ومع انقضاء
المهلة التي حدّدها «داع��ش» إلعدام
عسكريين مخطوفين منذ يومين ،لم
تظهر معلومات أكيدة عما إذا كان هؤالء
قرروا فعالً تأجيل قرار االعدام.
وف��ي ال���م���وازاة ،تسود أج���واء من
الطمأنينة أوس����اط األه��ال��ي بفعل
جولتهم على ال��ق��ي��ادات السياسية
وعدم تنفيذ «داعش» تهديده ،وكان من
المتوقع ان يلتقوا أمس وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق لكن ت ّم
تأجيل الموعد بداعي سفر األخير إلى
السعودية.
ويعمل األه��ال��ي للقاء البطريرك
الماروني بشارة الراعي ،ووزير العدل
أش���رف ري��ف��ي ،وقياديين ف��ي حزب
الله .كما ان هناك نية ل��دى األهالي
لزيارة السعودية ولقاء الرئيس سعد
الحريري.
وك��ان االهالي التقوا أم��س ،األمين
العام لتيار المستقبل أحمد الحريري،
في بيت الوسط ،في حضور عضو كتلة
المستقبل النائب زياد القادري وعضو
المكتب السياسي راشد فايد.
واستمع الحريري إل��ى هواجس
األهالي ومطالبهم ومعاناتهم اليومية،
ووع��د بنقلها الى الرئيس الحريري،
مؤكدا ً «ان موقف المستقبل واضح

بأننا مع أي أمر يعيد المخطوفين إلى
أحضان أهاليهم ،سواء بالمقايضة أو
بغيرها» .وأوضح «ان ال مشكلة لدى
المستقبل بالنسبة ال��ى الجهة التي
تفاوض ،أيا ً تكن ،أو هوية الوسيط،
أيا ً يكن».
وق�����ال ح��س��ي��ن ي���وس���ف ب��اس��م
الوفد «نشكر كل الذين نلتقيهم»،
واصفا ً «موقف النائب وليد جنبالط
بـ«المشرف» ،وك�لام الرئيس أمين
الجميل بـ«المهم» ،ورئيس (تكتل
التغيير واالص�لاح) العماد ميشال
ع��ون ال���ذي ك��ان ف��ي ال��ه��دف نفسه
الذي نسعى إليه» ،آمالً «بأن نصل
من خالل خطواتنا التالية الى إعادة

تحية من «المرابطون» �إلى ال�شهيد �أبو عين

أبنائنا الى مكانهم الطبيعي».
وردا ً على س���ؤال عما إذا كانوا
سيزورون السعودية ،أجاب «ليست
لدينا مشكلة في ان نذهب ال��ى آخر
الكون ،لربط اي حلقة مفقودة بهذا
ال��م��ل��ف ،ول��ي��س ه��ن��اك اي ع��ق��دة في
الذهاب الى السعودية».
وأف��ادت المعلومات انه خالل لقاء
وفد األهالي مع الحريري حضر بقوة
اس��م الموقوف القيادي في «كتائب
عبدالله ع ّزام» نعيم عباس الذي تصر
الجهات الخاطفة على إطالق سراحه
ومقايضته بالعسكريين ،خصوصا ً ان
عباس متورط بأكثر من عملية تفجير
أودت بحياة العشرات من اللبنانيين».

(ت ّموز)

أهالي العسكريين خالل لقائهم الحريري

لقاء م�صالحة في ال�شويفات بعد �إ�شكاالت خلدة:
رفع الغطاء عن كل من يعبث ب�أمن المنطقة
عقدت أح��زاب الشويفات وخلدة
وف��اع��ل��ي��ات��ه��ا ،ل��ق��اء م��ص��ال��ح��ة في
بلدية الشويفات إثر إشكاالت خلدة
األخ��ي��رة ،بمبادرة من رئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط
ورئيس الحزب الديموقرطي اللبناني
النائب طالل ارسالن ،وبرعاية رئيس
بلدية ال��ش��وي��ف��ات ملحم السوقي
وحضوره ،وبالتنسيق مع الجيش
وال��ق��وى األمنية .وش��ارك في اللقاء
وكيل داخلية الشويفات  -خلدة في
ال��ح��زب التقدمي اإلش��ت��راك��ي جالل
الجردي ،رئيس دائرة الشويفات في
الحزب الديموقراطي منير الريشاني،
المسؤول عن اللجنة األمنية لحزب
الله في جبل لبنان صادق غملوش،
المسؤول عن حركة «أمل» في خلدة
يوسف الحولي ،منسق المنطقة في
تيار المستقبل الدكتور زهير كبة،
مدير مديرية الشويفات في الحزب
السوري القومي اإلجتماعي فادي أبو
فخر ،المسؤول عن المنطقة في الحزب
الشيوعي أمين نصر ،وفد من عشائر
العرب في خلدة ضم الشيخ أبو ذيب
كامل الضاهر ،الشيخ أب��و مشهور
محمد موسى ،محمود عسكر شحادة
نوفل ،إضافة إلى ممثل للقوى األمنية
وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير
الشويفات.
وص��در عن اللقاء بيان جاء فيه:
«ف��ي ض��وء الجهود التي قامت بها
الفاعليات ال��م��ذك��ورة ف��ي معالجة
الحادث الفردي الذي وقع في منطقة
الشويفات  -خلدة ،والتي أثمرت
نتائجها في هذا اللقاء ،لقاء المحبة

والتعايش والتعالي على كل ما من
شأنه إث��ارة ما يعكر السلم األهلي
والتشديد على رفع الغطاء عن كل من
تخوله نفسه العبث بأمن المنطقة
واس��ت��ق��راره��ا ،معتبرين م��ا حصل
ال يتعدى العمل ال��ف��ردي ويجب أال
يتكرر ،وإننا جميعا ً من دون استثناء
ت��ح��ت س��ق��ف ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة،
وداع���م���ون للجيش وك���ل األج��ه��زة
األمنية في كل ما من شأنه حفظ األمن
وإنصاف الحق».
وألقى السوقي كلمة ،ق��ال فيها:
«حضوركم اليوم يؤكد مرة جديدة
حرصكم على أمن مدينة الشويفات
واستقرارها وترسيخ قواعد العيش
الواحد بين جميع مكونات المجتمع
فيها من دون تفرقة أو تمييز .كما يظهر
حسن تجاوبكم مع بلدية الشويفات،
التي تقف دائما ً على مسافة واحدة

من الجميع في سبيل إرساء المناخات
المطمئنة واألج��واء الطيبة والتوازن
واإلعتدال ،على انكم مسؤولون بكل ما
للكلمة من معنى وتساهمون معنا على
جمع الشمل ونبذ التفرقة وتقفون سدا ً
منيعا ً في وجه من يتقن إثارة الفتن في
مدينتنا العزيزة».
ووع�����د ب��م��واص��ل��ة «ال���ل���ق���اءات
واإلجتماعات التي بدأناها في بلدية
مدينة الشويفات منذ أربعة اع��وام
وستستمر بإذن الله ما دام المخلصون
أمثالكم مستعدين ل��ب��ذل الغالي
والرخيص من أجل الشويفات».
ث��م أل��ق��ى ك��ل م��ن وك��ي��ل داخلية
التقدمي ال��ج��ردي ،ورئيس الدائرة
في الديموقراطي الريشاني والشيخ
الضاهر وعسكر كلمات أثنوا فيها على
كلمة رئيس البلدية ،وشكروا «كل من
ساهم في إنجاح هذه المصالحة».

من لقاء المصالحة

«حملة جورج عبد اهلل»
ت�ستنكر ت�أجيل موعد اال�ستئناف
أسفت الحملة الدولية إلط�لاق س��راح ج��ورج عبدالله
الستمرار السلطات الفرنسية بممارسة أسلوب المماطلة
والتأجيل في قضية األسير جورج عبدالله .ورأت الحملة
ان هذه الممارسات ترقى إلى التعذيب النفسي بموجب
االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها
فرنسا.
وقالت الحملة في بيان« :كان من المنتظر أن تلتئم محكمة
االستئناف في باريس يوم الخميس  18كانون األول 2014
للنظر في االستئناف المقدم من قبل جان شاالنسيه محامي
جورج عبدالله الذي رفضت محكمة اإلفراج المشروط الطلب
أجلت جلسة
التاسع لإلفراج عنه ،لكن محكمة االستئناف ّ
االستماع إلى موعد تحدده الحقاً .مع العلم أن المحكمة
نفسها كانت قد أص��درت ق��رارا ً باإلفراج عنه عام ،2012
وجرى تثبيت قرار اإلفراج في محكمة االستئناف عام ،2013
لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل
فالس وزير الداخلية آنذاك ،ورئيس حكومة فرنسا الحالي،
لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان».
وأشارت الحملة إلى أنها «ليست المرة األولى التي تلجأ

فيه اإلدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج
عبدالله .ففي عام  2007جرى تأجيل بت طلب اإلف��راج
السابع خمس مرات ،وفي عام  2012ثالث مرات ،وها هي
لعبة المماطلة والتسويف تطوي عام  2014لتستمر على
أعتاب بداية عام  ،2015ويطوي معها األسير عبدالله أكثر
من ثالثين عاما ً في السجون الفرنسية».
وأشار البيان إلى أن «أهل األسير جورج عبدالله ،وجميع
مكونات الحملة الدولية إلطالق سراحه ،يسألون الحكومة
اللبنانية لو ترفع قليالً من منسوب فهمها وإحساسها
بالسيادة الوطنية ،فتخبر «أصدقاءها» الفرنسيين أن ثمة
مواطنا ً لبنانيا ً أفرج القضاء الفرنسي عنه ،وأن االستمرار
في احتجازه ال يدخل في ب��اب العالقات بين دولتين
سيّدتين ،وأنه ليس بالتوسل وال بالتسول وحدهما تحيا
الدول».
وأعلنت الحملة أن «أنشطتها التضامنية لن تتوقف ،وأن
العام المقبل سيشهد تصعيدا ً وتنويعا ً في أشكال التضامن،
يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة اإلفراج عن
جورج عبدالله».

«الأ�سعدي» :اال�ستحقاقات اللبنانية
في ثالجة الدول الإقليمية والدولية
دعا األمين العام لـ«التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد ،في تصريح،
ال��ق��ي��ادات السياسية والحزبية إلى
«وق��ف مهزلة ط��رح ق��ان��ون انتخابي
جديد هدفه الهاء اللبنانيين وتضييع
الوقت» ،معتبرا ً «أن مثل هذا القانون
لن يبصر النور أو يوضع في التداول أو
يعبر عن قناعات اللبنانيين وتمثيلهم
الصحيح في ظل نظام سياسي مهترئ
وأف��رق��اء سياسيين ال ه��م لهم سوى
تفصيل ق��ان��ون ي��ك��ون على قياسهم
ويخدم مصالحهم».

وأك����د األس��ع��د «أن ال���ره���ان على
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية
ساقط سلفاً ،كما على استحداث قانون
انتخابي وطني وعصري وتمثيلي ألن
االستحقاقات الداهمة والمؤجلة مج ّمدة
في ثالجة ال��دول االقليمية والدولية،
كون القرار السياسي ليس في متناول
اللبنانيين انما في كلمة السر االقليمية
والدولية».
من جهة أخرى ،حذر من «المقايضة
في ملف العسكريين المخطوفين ألنه ال
يمكن ألي وطني او عاقل ان يقبل بمكأفاة

من قتل وخطف العسكريين بتخلية
سبيل االرهابيين الخاطفين او القابعين
في سجن روميه» ،مؤكدا ً «وجوب حصر
هذا الملف بيد اللواء عباس ابراهيم الذي
أثبت قدرة وحرصا ً ونجاحاً».
واختتم األس��ع��د مباركا ً «ال��ع��ودة
الى لغة الحوار» ،وقال« :نحن نشجع
االف��رق��اء على ال��ح��وار على رغ��م عدم
قناعتنا وتفاؤلنا بنتائجه ألن قرار الحل
والربط والحوار والتفاهمات المطلوبة
ه��و ف��ي ال��خ��ارج ال���ذي ي��ق��رر وي��أم��ر
ويطاع».

دبور :لبنان �أعطانا الكثير
وله حق علينا في حفظ ا�ستقراره
أقامت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون لقاء في قصر
االونيسكو ،تحية إلى روح الشهيد الوزير زياد أبو عين ،حضره :النائب
م��روان ف��ارس ،السفير الجزائري أحمد بو زي��ان ،السفير الفلسطيني
أشرف دبور ،المستشار السياسي للسفير االيراني مسعود صابري زادا،
وشخصيات لبنانية وفلسطينية.
بداية تحدث أمين الهيئة القيادية في «المرابطون» العميد مصطفى
حمدان الذي دعا الى «منظمة تحرير مناضلة مكافحة من أجل تحرير
ك��ل فلسطين وال��ق��دس ال��ش��ري��ف» ،م��ؤك��دا ً «ال��وق��وف إل��ى جانب أهلنا
الفلسطينيين» ،والفتا ً إلى أن «التراكم النضالي لمقاومتنا ومقاومتكم
سيتيح لنا أن نسير وإياكم مع رجال حزب الله من الجليل إلى القدس».
وأش��ار ال��ى أن «أهلنا الفلسطينيين في الشتات ،أكبر من التفتيت
والتقسيم الطائفي والمذهبي» ،داعيا ً «من يحاول إدخال المخيمات في
آت��ون الصراع القائم إلى كف شرهم عن أهلنا في مخيمات الشتات»،
موجها ً التحية الى «أسرانا في سجون العدو اليهودي ،بمناسبة يوم
األسير الفلسطيني».
وتقدم السفير الجزائري في لبنان أحمد بو زي��ان «بأحر التعازي
باستشهاد الوزير زياد أبو عين» ،مؤكدا ً ان الجزائر «هي مع فلسطين
ظالمة أو مظلومة».
وأع��رب��ت سفيرة فنزويال في لبنان سعاد ك��رم في رسالة وجهتها
الى «المرابطون» ،باسم الحكومة والشعب الفنزويليين ،وبإسمها عن
استنكارهم وشجبهم «لجريمة االغتيال اآلثمة التي ارتكبتها «اسرائيل»
بحق الوزير المناضل ابو عين».
وأكدت التزام بالدها الثابت «بدعم نضال الشعب الفلسطيني والشعوب
العربية من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية».
ورأى المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور،
«ان استهداف وزير في السلطة الفلسطينية هو تأكيد أن ال حصانة ألي
مسؤول فلسطيني ،وأن ما يزيد من خطورة هذه الجريمة هو إحساس
العدو الصهيوني بازدياد عزلته الدولية».
وأخيرا ً تحدث السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي أكد «أن ثقافة أهلنا
في المخيمات ،تنطلق من إيماننا ووعينا بأن أمن لبنان من أمننا وأمن
مخيماتنا من أمن لبنان الذي أعطانا الكثير وله الحق علينا في حفظ
استقراره».
وقال« :في استشهاد البطل زياد أبو عين ،تحرك كل أحرار العالم ،وأثبت
للعدو الذي يحاول إلهاء األمة العربية بمشاكلها ومشاغلها الداخلية ،انه
لن يقدر تحييد البوصلة عن القضية المركزية الفلسطينية التي هي في
عقل وقلب كل انسان وطني عربي شريف».
وختم دب��ور داعيا ً ال��ى «وج��وب تنسيق العمل وال��وح��دة لما يخدم
القضية الفلسطينية ويلبي طموحات شعبنا الموحد ،فقد حان الوقت
ألن نكون وحدة واحدة ،فالمشروع الفلسطيني في خطر بعد ان اغتصبت
معظم أراضي الضفة الغربية في ظل سعي االحتالل الى تهويد القدس
واإلستيالء على كل فلسطين».

لقاء التحية ألبو عين في األونيسكو

لجنة الأ�سير �سكاف تلتقي قماطي
للت�ضامن مع ن�صر اهلل والمقاومة
استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي ،في
حضور الشيخ عطاالله حمود والدكتور علي ضاهر عائلة وأصدقاء األسير
يحيى سكاف.
وأك��د المتحدث ب��اس��م اللجنة ج��م��ال س��ك��اف« :أن قضية األس��رى
والمعتقلين في السجون «اإلسرائيلية» هي قضية مقدسة ونحن جئنا إلى
االخوة في حزب الله لنؤكد تضامننا مع األمين العام السيد حسن نصر
الله والمقاومة التي حررت األرض واألسرى ورفات الشهداء».
وتابع« :ان لقاءنا مع اإلخوة في قيادة حزب الله هو تأكيد على استمرار
نهج المقاومة التي تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني
لتحرير األسرى من األقبية السرية وسجون األرقام وأيضا ً لتحرير األرض
والمقدسات».
ودان قماطي «الصمت العربي والدولي والهيئات اإلنسانية والحقوقية
تجاه قضية األسرى وما جرى أخيرا ً من قتل متعمد للوزيرالشهيد زياد
ابو عين».
وأش��اد «بتضحيات األس��رى الفلسطينيين والعرب المضربين عن
الطعام في سجون االحتالل مؤكدا ً أن قضية األس��رى والمعتقلين في
السجون «اإلسرائيلية» هي قضية مركزية لدى حزب الله والمقاومة
اإلسالمية ونحن قوم ال نترك أسرانا في السجون».
وأكد «ان مقاومة حزب الله هي استمرار للمقاومة التي خاضها كل
الشرفاء ضد الكيان الصهيوني وهي تعبير صادق لما قامت به الشهيدة
دالل المغربي واألسير المناضل يحيى سكاف وكل الشرفاء من اللبنانيين
والفلسطينيين والعرب».

الأمن العام :احتمال تعر�ض المطار
لأعمال �إرهابية تكهنات
صدر عن المديرية العامة لألمن العام بيان جاء فيه« :تناقلت أخيرا ً
بعض الوسائل اإلعالمية أخبارا ً ومعلومات عن احتمال تعرض مطار
رفيق الحريري الدولي ألعمال ارهابية ،من خالل استهداف طائرات شحن
أو ركاب واختطاف مدنيين مسافرين من لبنان وإليه ،لذلك يهم المديرية
العامة لألمن العام أن توضح ما يلي :إن هذه المعلومات تبقى في اطار
التحليالت الصحافية والتكهنات ،التي من شأنها توتير األجواء واإلضرار
بمصالح لبنان اإلقتصادية والسياحية ،بخاصة في ظل اقتراب عيدي
الميالد ورأس السنة».
وأكدت المديرية «أن األجهزة األمنية ال تألو جهدا ً في الحفاظ على أمن
المطار ،وهي تقوم بواجباتها كاملة حفاظا ً على األمن والسالمة العامة
داخل المطار ومحيطه».

م�ضطرب ً
عقليا يحطم واجهات
مركز ال�سلفيين في �شبعا وي�شعل منزلين
حاصبيا ـ رانيا العشي
تعرض زجاج واجهات مركز وقف النور الخيري التابع للجماعة السلفية
في بلدة شبعا – قضاء حاصبيا ،للتحطيم ليل أول من أمس .وفي الساعة
الثامنة من صباح أمس أضرمت النار في منزلين من آل الزغبي ولم يعرف
الفاعل .وبعد تحريات وتحقيقات األجهزة األمنية التي حضرت إلى المكان،
تبين أن خلف هذين الحادثين المدعو محمود الزغبي من مواليد بلدة شبعا
 1974وهو شقيق أصحاب المنزلين اللذين أضرم النار فيهما ،وهو يعاني
اضطرابات عقلية ،وما زال البحث جا ٍر لتوقيفه.

م�س�ؤولون و�شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية وحزبية
يع ّزون بوالدة عميد الدفاع في «القومي»

معزون في صالون كنيسة نياح السيدة في بيروت
أ ّم صالون كنيسة نياح السيدة
االرثوذكسية في بيروت العديد من
الشخصيات السياسة والعسكرية
والحزبية والنقابية وفاعليات ووفود
قومية وشعبية للتعزية بالمناضلة
القومية فاديا معلوف (وال��دة عميد
الدفاع في الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي زي���اد م��ع��ل��وف ،ووكيل
عميد القضاء في الحزب اياد معلوف،
وزوجة عضو المجلس القومي رياض
معلوف).
وتقبّل التعازي إلى جانب العميد
زياد والعائلة ،رئيس المجلس األعلى
في الحزب الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة
كمال الجمل وأعضاء قيادة الحزب.
وحضر معزيا ً وزير األشغال العامة
غازي زعيتر ،النائبان عباس هاشم
ومروان فارس ،السفير السوري علي
عبد الكريم علي ،أمين عام المجلس
االعلى اللبناني – السوري نصري
خ��وري ،مستشار الرئيس نبيه بري
الحاج احمد بعلبكي ،الوزير السابق
د .عصام نعمان ،النائبان السابقان
غسان األشقر وأنطون خليل ،رئيس
اللجنة الفنية في الضمان االجتماعي
سمير عون ،مدير مكتب وزير التربية
الوطنية جريس ج��رداق ،رئيس فرع
مخابراتبيروتالعميدجورجخميس،
رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد
ريشار حلو ،قائد فوج التدخل الثالث
العميد غ��ازي عامر ،العميد غسان
سالم ،نائب قائد الشرطة العسكرية
العميد الركن أمين أبو مجاهد ،رئيس
فرع أمن الضاحية العميد فؤاد الهادي،
العميد ريمون أي��وب ،العميد حيدر
حمود ،العميد محمد عطوي ،رئيس
مكتب أمن الحمرا في مخابرات بيروت
العقيد بهاء حالل ،مساعد رئيس فرع
أم��ن الضاحية العقيد سامر شمس
الدين ،العقيد علي أبو رع��د ،العقيد
ألبير حيان ،العقيد روبير الجاسم،
المقدم مرشد سليمان ،المقدم محمد
صفا ،المقدم الياس طوق ،المقدم فادي

 ...والسفير السوري يقدّم تعازيه
نصر الدين ،النقيب صالح الحاج.
كما حضر معزيا ً وفد من مشايخ
الطائفة الدرزية برئاسة الشيخ حسان
ح�لاوي ،القس ف��ادي داغ��ر ،مسؤول
ساحة لبنان في الجبهة الشعبية
ـ القيادة العامة ابو عماد رام��ز ،وفد
من قيادة ح��زب االتحاد ض� ّم هشام
طبارة وحسن م��راد وط�لال خانكان،
رئيسة جمعية نور مارلين ح��ردان،
رئيسة تجمع النضهة النسائي منى
فارس ،مسؤول التعبئة التربوية في
ح��زب الله يوسف البسام ،مسؤول
الشباب في حركة امل عالء اللقيس
م��س��ؤول قطاع الشباب ف��ي الحزب
العربي الديمقراطي ربيع المصطفى،
الفنان سامي ح��واط ،مختارا رأس
بيروت ميشال بخعازي وعبد الباسط
عيتاني ،والعديد من الشخصيات
ووفود شعبية وقومية من المنفذيات
في لبنان والشام.
وتلقى العميد معلوف برقيات
واتصاالت معزية من مدير المخابرات
في الجيش اللبناني العميد الركن
ادمون فاضل ،نائب مدير المخابرات
في الجيش العميد عبد الكريم يونس،
الوزير السابق ناجي البستاني ،أمين
الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون العميد
مصطفى ح��م��دان ورئ��ي��س االت��ح��اد

العمالي العام غسان غصن.
وكانت أ ّمت دارة العائلة في حدث
بعلبك العديد من الوفود الشعبية
وش��خ��ص��ي��ات ،وم��ن بين المعزين:
الوزير الدكتور حسين الحاج حسن،
النائبان اميل رحمة ،د .كامل الرفاعي،
األمين القطري لحزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ال��وزي��ر السابق د .فايز
شكر على رأس وف��د ،مسؤول منطقة
البقاع في حزب الله النائب السابق
محمد ياغي على رأس وفد ،مسؤول
منطقة البقاع في حركة أمل مصطفى
السبالني على رأس وفد ،قائد منطقة
البقاع في الجيش اللبناني العميد
الركن البير ك��رم ،نائب قائد منطقة
البقاع العميد علي مهدي ،رئيس فرع
مخابرات البقاع العميد عبد الكريم
سمحات ،رئيس مكتب مخابرات دير
االحمر المقدم كامل حسين والمقدم
أنور حمية.
كما حضر معزيا ً المطران رحال،
وف��د من راه��ب��ات العائلة المقدسة،
وفد من راهبات مدرسة دون بوسكو،
رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك
زاهي الزين ،رئيس بلدية بعلبك هاشم
عثمان ،رئيس بلدية حدث بعلبك علي
زعيتر ،والعديد من رؤساء البلديات
وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير
وفاعليات المنطقة.

«القومي» و�أهالي ال�شوير والمتن ي�ش ّيعون المنا�ضل مايكل قربان

الخوري حنا :م�سيرته الن�ضالية
تم ّيزت بالبطولة ووقفات الع ّز
ش� ّي��ع��ت م��دي��ري��ة ال��ش��وي��ر ـ عين
السنديانة التابعة لمنفذية المتن
الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي المناضل الراحل مخايل
قربان بمأتم حزبي وشعبي مهيب،
وأقيمت الصالة لراحة نفسه في كنيسة
م��ار تقال عين السنديانة ،وحضر
إل��ى جانب عائلة ال��راح��ل المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب
خنيصر ممثالً رئيس الحزب النائب
أسعد حردان ،الرئيس األسبق للحزب
مسعد حجل ،وأعضاء هيئة المنفذية،
مدير مديرية الشوير نبيل أبو سمرا
وأعضاء الهيئة ،وحشد من القوميين
والمواطنين.
كما حضر فؤاد الصياح ممثالً رئيس
كتلة التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع���ون ،رئيس بلدية الشوير ـ عين
السنديانة حبيب مجاعص وأعضاء
مجالس بلدية ومختارون وفاعليات
اجتماعية وأهلية.
وألقى نمر قربان كلمة باسم العائلة
قال فيها :ليس غريبا ً أنّ ك ّل من عرفك
وع���رف مناقبيتك وأخ�لاق��ك ،أحبّك
األبي
وا ّتخذك مثاال ً أعلى ،ألنك الشهم
ّ
وصاحب وقفات العز والبطولة ،وألنك
األب والعم المحب.
أنت ال��ذي كنت دائ��م االبتسام في
وجه الموت ،إيمانا ً منك بحقيقة أنّ
الدماء التي تجري في عروقنا ليست
ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى
طلبتها وجدتها ،مردّدا ً مع الزعيم «ال
أع ّد األيام التي عشتها بل األعمال التي
قمت بها».
وختم قائالً :ها أنت تفارقنا اليوم
وأق ّل ما يُقال فيك ،أنك الرفيق المناضل
المقاوم ،الذي قدم حياته قربانا ً في
سبيل النهضة.
وألقى كلمة المديرية وسام جرداق
واستهلها بقول سعاده« :قد تسقط
أج��س��ادن��ا أم��ا نفوسنا فقد فرضت
حقيقتها على ه��ذا ال��وج��ود» .فكيف
بهذه النفس األبية التي ترفض الموت،
ألنّ صاحبها ّ
سخر حياته ألبناء شعبه
منذ نعومة أظفاره ،وتحدّى ك ّل طامع،
وك� ّل الميليشيات الطائفية ،التي ما
استطاعت النيل من ه��ذا الجسد ،ال
بألغامها ،وال بحصارها ،وال بمنعها

خالل تشييع المناضل قربان في الشوير
الخبز عن هذه البلدة ،وال بتشتيتها
للناس وتهجيرهم.
وأض���اف ج����رداق :ه��ذا المناضل
ال��ذي كان حاضرا ً في كل الجبهات،
من الشمال إلى الجنوب إلى البقاع،
وم���ارس البطولة ال��م��ؤي��دة بصحة
العقيدة ،سيبقى خ��ال��دا ً فينا خلود
الشهداء ،الذين ما أرادوا إال أن تكون
حياتهم ،حياة عز لشعبنا وأمتنا.
وألقى ناظر اإلذاع���ة واإلع�ل�ام في
منفذية المتن الشمالي هشام الخوري
حنا كلمة جاء فيها :نلتقي اليوم في
بلدة باعث النهضة القومية االجتماعية
أنطون سعاده ،في بلدة الشوير ـ عين
السنديانة ،لوداع الرفيق مايكل قربان
سليل العائلة التي تميّزت بإيمانها
الراسخ بعقيدة الحياة ،عقيدة الحزب
السوري القومي االجتماعي.
وأض����اف ال��خ��وري ح��ن��ا :ترعرع
الراحل وأشقاؤه على مفاهيم النهضة،
وساروا على خطى والدهم الذي غيّبه
الموت وهو في عز عطائه ،فتح ّملت
ال��وال��دة الفاضلة ميالنة أصطفان
المسؤولية الكبيرة ،وأكملت مسيرة
ورسخت في نفوس أبنائها قيَم
الوالدّ ،
الحق والخير والجمال ،ليكونوا من
أبناء الحياة ،والمثال الذي يُحتذى به.
وأشار إلى أنّ الراحل سار على خطى
والديه ،وربّى عائلة قومية اجتماعية،

ولمع اسمه في تاريخ الحزب قيَما ً
وم��ن��اق��ب وش��ج��اع��ة وإخ�ل�اص���اً .لم
يتراجع يوما ً عن تنفيذ المهمات التي
أوكلت إليه ،فخاض معارك الوحدة في
لبنان ض ّد التقسيم والتفتيت ،حيث
تذكره ساحات طرابلس وال��زع��رور
وصنين والشوير وعين السنديانة،
وكانت له بصمة مميّزة في معركة
شرين التي سطر فيها أروع مالحم
البطولة وال��ش��ج��اع��ة ،ف��ي مواجهة
المشروع االنعزالي التفتيتي للبنان،
وه��و ما ميّز ك � ّل مسيرته النضالية
المليئة بالمحطات البطولية ووقفات
العز.
وع���اه���د ال���خ���وري ح��ن��ا ال��راح��ل
بأننا لن نتخلى عن س��اح الصراع،
وسنبقى مستمرين على نهج نهضة
آمنتَ وآمنا بها ،فزوبعة العز ستبقى
خالدة ،في الشوير وعين السنديانة،
وسيبقى رف��ق��اؤك وح��زب��ك ،كعهدك
بهم رأس حربة في مواجهة المشروع
االستعماري ـ الصهيوني ـ اإلرهابي
ال��ذي يهدف إل��ى تفتيت األم��ة ،وإننا
لمنتصرون بثالثية الشعب والجيش
والمقاومة.
وف��ي الختام وج��ه حنا التعزية
إل���ى ع��ائ��ل��ة ال���راح���ل ب��اس��م رئيس
الحزب النائب أسعد حردان والقيادة
الحزبية.

