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لقاء عند البعريني يطالب بتبيان المالب�سات

جرح  3ع�سكريين ومقتل م�سلح
في ا�شتباك مع مجموعة في فنيدق

�أر�سالن يلتقي الهيئة الروحية

م�ساعدات ع�سكرية �أميركية للجي�ش

ارسالن مستقبال الهيئة يتقدمها الشيخ الصايغ
استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن ،في دارته
في خلدة ،رئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو سليمان
حسيب الصايغ ،على رأس وفد من الهيئة ومن مشايخ الطائفة ،في حضور
الشيخ نصرالدين الغريب ،حيث تم التباحث في شؤون الطائفة وفي آخر
المستجدات على الساحتين اللبنانية واإلقليمية.

جابر يتابع �ش�ؤون ًا تربوية في النبطية

اللقاء عند البعريني
وقع اشتبك بين دورية للجيش وعصابة مسلحة في
فنيدق أول من أمس ما أدى إلى إصابة ثالثة عسكريين
بجروح ومقتل أحد أفراد العصابة وجرح اثنين آخرين،
فيما طالبت فاعليات البلدة قائد الجيش بوضع يده
على «ه��ذا الملف الحساس» لتبيان وش��رح مالبسات
الحادث.
وكانت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه أعلنت
في بيان أن «خالل قيام دوري��ة من الجيش بالتصدي
لعصابة مسلحة كانت تحاول السطو على أحد المنازل
في محلة صدقة -فنيدق ليل (أول من) أمس ،أقدم أفراد
العصابة على إطالق النار من أسلحة حربية في اتجاه
الدورية التي ر ّد عناصرها على النار بالمثل ،ما أدى
إلى إصابة ثالثة عسكريين بجروح ،ومقتل أحد أفراد
العصابة ،المدعو باسل زياد مصطفى ،وإصابة اثنين
آخرين بجروح ،وهما المدعو محمد عبد اإلل��ه صالح
الدين ،وعبد الكريم علي البعريني المطلوب إلقدامه في
وقت سابق على إطالق النار في بلدة حرار والتسبب
بوفاة أحد العسكريين ،فيما تمكن الباقون من الفرار».
وأشارت إلى أن «التحقيق بوشر في الحادث ،وتواصل
قوى الجيش تعقب الفارين ،لتوقيفهم وإحالتهم على

القضاء المختص».
وعلى إثر الحادث عقد لقاء في دارة النائب السابق
وجيه البعريني ،حضره ممثل عن مفتي عكار الشيخ زيد
بكار زكريا ،رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبداإلله
زكريا ،رئيس رابطة مخاتير سهل وجرد القيطع المختار
علي حمد الكك ،رئيس بلدية فنيدق خالد طالب والشيخ
سميح عبدالحي ومخاتير وأعضاء المجلس البلدي
واالختياري وفاعليات البلدة.
وأصدر المجتمعون بيانا ً أكدوا فيه« :وقوف فنيدق
كما عكار مع الجيش ودع��م��ه ،وأن ال نيات مبيتة أو
عدوانية تجاه الجيش الذي يحوي في عديده اآلالف من
أبناء البلدة» ،موضحين «العادات والقيم المتوارثة في
البلدة ،والتي هي من شيم أهالي البلدة الذين يكافحون
من أجل لقمة العيش بعزة وكرامة».
وطالبوا «قائد الجيش (العماد جان قهوجي) شخصيا ً
بوضع يده على هذا الملف الحساس لتبيان وشرح
مالبسات ال��ح��ادث ،حفاظا ً على هيبة الجيش وعدم
إضاعة حقوق أي ضحية من الطرفين» ،مؤكدين ثقتهم
بـ»القضاء وااللتزام بنزاهته ومعاقبة الجاني وأخذ
الحق لكل ضحية».

الهدوء ي�سود الفنار وت�شييع مراد في ريحا

زعيتر :لن ن�سمح ب�إحداث �شرخ
بين الع�شائر والجي�ش
شيعت عشيرة آل زعيتر وريحا غرب بعلبك مراد زعيتر
في حسينية البلدة بحضور فعاليات اجتماعية وعائلية.
وألقى الشيخ شوقي زعيتر بيانا ً باسم آل زعيتر كما تحدث
الوزير غازي زعيتر على هامش االحتفال ،فأكد وقوف آل
زعيتر إلى جانب الجيش وخلف المؤسسة العسكرية.
وقال« :إن الحادث المؤلم الذي أدى إلى وفاة مراد زعيتر
سنتابع مالبساته ،ونؤكد باسم العائلة الكريمة أننا
سنتابع ه��ذا ال��ح��ادث ونطلب بعدم االصطياد بالماء
العكر بوجه الجيش الذي يدافع عن الحدود ويتصدى
للتكفيريين .وأننا بهذه المناسبة نقدم الغالي والنفيس
ولن نسمح ألحد أن يحدث شرخا ً بين العشائر والجيش
الذي يحافظ على األمن ويحمي الوطن».
وغداة مقتل المطلوب مراد زعيتر وما تبعه من انتشار
مسلح واشتباكات مع الجيش في الزعيترية في الفنار يوم
الجمعة الماضي ،ساد الهدوء الحذر المنطقة في اليومين
الماضيين.
وكان ذوو مراد زعيتر اعتبروا «أن األخير اغتيل وهو
في منزله ،ولم تقم أي دورية عسكرية بمحاولة توقيفه،
بل حضر فان من نوع «رابيد» إلى المنطقة ،ترجل منه
مدنيون مسلحون وأطلقوا النار على مراد الذي كان أعزالً،
فقتل على الفور» .فيما ذهب ع ّم الشاب إلى ح ّد اعتبار
الحادثة رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبينما يسعى بعض فاعليات عشيرة آل زعيتر إلى
احتواء الحادثة وتنفيس االحتقان ،أك��د األهالي أنهم

لن يتسلموا جثة ابنهم قبل إج��راء تحقيق شفاف في
تفاصيل الحادثة ،بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر واستخبارات الجيش.
وتعليقا ً على بيان العائلة أكد الوزير زعيتر أنه غير
مقبول «وينحصر في سياق ردود الفعل التي لن تترجم
على األرض .فنحن نقف خلف القوى األمنية والمؤسسة
العسكرية وندعمها كعائلة زعيتر وكمسؤولين» ،جازما ً
باسم آل زعيتر بأن «الثأر واالنتقام غير واردين بتاتاً».
إلى ذلك ،أشار زعيتر في حديث إلى «المركزية» إلى أن
«تفاصيل الحادثة غير واضحة بعد ،وهناك وجهات نظر
بالنسبة إلى الطريقة التي أوقف فيها الشاب ،وأنا لن أدخل
فيها ،لكن الجيش لنا ويحمينا ونحن نلجأ إليه وإلى الدولة
والقضاء في حال اعتدي علينا ،فكيف ننتقم منه»؟ ولفت
إلى أن «الكالم الذي صدر عن األهالي طبيعي في سياق
ردود الفعل بعد مقتل ابنهم ،فأحكام اإلعدام الصادرة بحق
الموقوفين ال تنفذ حالياً ،لذا لم يقبلوا ما حصل مع ابنهم،
والمطالبة بالتحقيق ليست خطأ ،لكن التهديد والثأر غير
واردين إطالقا عند العشيرة كلها ،وهذا على مسؤوليتي».
وعن الخطة األمنية بقاعاً ،قال زعيتر« :أي خطة أمنية
يجب أال يتم اإلفصاح عن موعدها وتفاصيلها كي ال يفر
المطلوبون» ،لكنه أكد أنها بدأت واتخذت إجراءات أمنية
وأوقف مطلوبون ،مضيفاً« :الخطة األمنية يجب أن تكون
دائمة ومتواصلة ،ال أن تنفذ لفترة زمنية فقط ،ألن أمن
المواطن والمنطقة ،أمر مطلوب دائما ً ال مرحلياً».

اعت�صام للم�ست�أجرين في طرابل�س
احتجاج ًا على القانون الجديد
استمرت قضية قانون اإليجارات
في التفاعل في الشارع من جهة ،وبين
المستأجرين القدامى ومالكي العقارات
المؤجرة من جهة أخرى.
فقد اعتصم المستأجرون القدامى في
طرابلس أول من أمس احتجاجا ً على
ما وصفوه بالقانون الظالم بحقهم،
وقيام مالكين بتوجيه إنذارات تطالبهم
بتنفيذ قانون اإليجارات الجديد.
وج��اء ه��ذا التحرك بعد اعتصام
الشياح وبدعوة من لجنتي المتابعة
للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع
عن حقوق المستأجرين في لبنان.
واستنكر المعتصمون تجاهل لجنة
اإلدارة والعدل مطالب المستأجرين
في الخطة السكنية التي تؤمن البدائل
لهم.
من جهة أخرى ،اعتبر رئيس لجنة
ال��دف��اع عن حقوق المستأجرين في
بيروت وجيه دامرجي أن «الدعوة التي
كانت موجهة أم��س من قبل البعض
لإلعالن عن هيئة للمستأجرين ،ما
ه��ي إال إع�لان وهمي م��ن قبل بعض
المدسوسين ،الذين يعملون على شق
صفوف المستأجرين».
ودع��ا دام��رج��ي إل��ى االعتصام في
 27الجاري في ش��ارع مار الياس -
بيروت.
واعتذر من اإلعالميين الذي حضروا
إلى وسط بيروت ولم يجدوا أحدا ً من
هؤالء.
م��ن جهة أخ���رى ،أص���درت نقابة

من اعتصام طرابلس
مالكي العقارات واألبنية المؤجرة
بيانا ً علقت فيه «على االعتصام الذي
دعت إليه التجمعات التي تدعي تمثيل
المستأجرين» ،بالقول« :إن االعتصام
الفاشل الذي كان مقررا ً اليوم (أمس)
ف��ي س��اح��ة ري����اض ال��ص��ل��ح ،تقرر
بموجب دعوة قرأنا عنها في وسائل
اإلع�ل�ام وض��م��ن صفحات تجمعات
المستأجرين ولجانهم على مواقع
التواصل االجتماعي ،وبخاصة أنهم
روج���وا ل��ه بحماسة كبرى وان��دف��اع
أكبر».
ونفت أية عالقة لها «ال من قريب وال
من بعيد باالعتصام» الذي كان مقررا ً
أمس .داعية إلى «فتح تحقيق جدي

الكتشاف الجهة الداعية والمنظمة،
مع العلم أن الوقائع والدالئل تشير
إل��ى ت���ورط تجمعات المستأجرين
ولجانهم في الدعوة إليه وتنظيمه ،وال
مجال برأينا إلى التنكر لهذه الحقيقة
الثابتة».
ولفتت النقابة إلى أن «الشريحة
الكبرى من المالكين والمستأجرين
قد باشرت بتوقيع عقود رضائية بين
الطرفين وف��ق أحكام القانون النافذ
والذي نشر في الجريدة الرسمية في
ملحق العدد  27بتاريخ  26حزيران
 ،2014وص����درت أح��ك��ام قضائية
تفسر هذه الناحية وتستند إليها في
الحيثيات والوقائع».

تابع النائب ياسين جابر مع زواره شؤونا ً تربوية تخص مدينة النبطية
ومنطقتها .والتقى لهذه الغاية في منزله ،وفدا ً من تجمع األندية والجمعيات
بحث معه أمورا ً تربوية.
في نهاية اللقاء ،قال جابر« :كان اللقاء مع األندية والجمعيات الستكمال
دراس��ة الملف التربوي وكيفية التعاون للنهوض بالتعليم الرسمي ،وتم
التوافق على ضرورة دمج المدارس ،بحيث يكون لدينا حضانة على مستوى
جيد ومدرسة ابتدائية ومدرسة تكميلية ،ألنه على الصعيد الثانوي هناك
ثانوية ممتازة وهي ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية ،وقد بدأ العمل إلنشاء
ملحق للثانوية في بناء جديد ،وسيكون هناك دراسة من قبل اختصاصيين
تربويين حول كيفية إعادة توزيع المدارس في النبطية ،على أن تكون هناك
حضانة ومدرسة ابتدائية ومدرسة تكميلية لتكتمل السلسلة ،والهدف تجميع
القدرات في مكان واحد».

الجيش خالل تسلّمه المساعدات العسكرية
أقيم قبل ظهر أمس في مرفأ بيروت ،حفل تسلّم الجيش
اللبناني  72مدفعا ً من ن��وع  M198و 151مستوعب
ذخيرة ،مقدمة من السلطات األميركية ،بحضور نائب
رئيس األرك��ان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان
ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،والسفير األميركي
في لبنان ديفيد هيل على رأس وفد مرافق ،إلى جانب عدد
من الضباط واإلعالميين.

وشكر كرجيان السفير األميركي والسلطات األميركية
على هذه المساعدة العسكرية القيمة.
وألقى السفير األميركي كلمة أكد فيها أن «الدعم المستمر
الذي تقدمه الواليات المتحدة للجيش اللبناني نابع من
الشراكة الثابتة بين البلدين الصديقين ،وأن بالده بصدد
تقديم المزيد من المساعدات النوعية له ،بهدف مكافحة
اإلرهاب والحفاظ على استقرار لبنان».

باق و�ضاهر يطالب ب�إزالة ي�سوع الملك
ريفي ٍ

جبهة العمل :ننت�صر بااللتفاف
حول الجي�ش والمقاومة
جددت جبهة العمل اإلسالمي في لبنان في بيان أمس ترحيبها بالحوار
خصوصا ً بين حزب الله وتيار المستقبل وما «آلت إليه النتائج األولية له من
إزالة الشعارات والالفتات الحزبية في العاصمة بيروت وفي صيدا وطرابلس
وغيرها من المناطق الحقاً».
وأشارت إلى أن «كل خطوة وجهد وكل عمل مشترك ومتوافق عليه يؤدي إلى
ويصب حتما ً في
تنفيس االحتقان الطائفي والمذهبي ،هو عمل مشكور وجيد
ّ
مصلحة الوطن العليا ،وبالتالي يؤدي إلى رأب الصدع وإعادة اللحمة والثقة
بين اللبنانيين».
وش��ددت الجبهة على «ض��رورة أن تؤدي هذه الحوارات دوره��ا المطلوب
للوصول إلى توافق ووفاق وطني شامل على األمور والقضايا والمستويات
كافة ،وأن يكون هذا الوفاق أصالً وبديالً من التفاهمات المرحلية التي تهتز
أحيانا ً بفعل عوامل خارجية وإقليمية» ،ولفتت إلى «أهمية مشاركة جميع القوى
والتيارات في الحوار الوطني لكي يكون ناتجا ً وفاعالً وقادرا ً على االستمرارية
في المراحل المقبلة ،وأهمية تالحم اللبنانيين وتكاتفهم وض��رورة تحصين
الساحة الداخلية وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة األخطار وخصوصا ً خطر
اإلرهاب الصهيوني والتكفيري الذي بات يطرق األبواب كلها ،ونحن بوحدتنا
ووعينا وتحملنا للمسؤولية والتفافنا حول جيشنا ومقاومتنا نستطيع تجاوز
المرحلة واالنتصار مهما بلغت التضحيات».

«الديمقراطية» ك ّرمت ّ
ب�شور:
حمل الق�ضية الفل�سطينية وهمومها

صورة ريفي لم تخضع لقرار إزالة الشعارات والصور
على رغ��م ال��ق��رار ال��ذي قضى ب��إزال��ة جميع الصور
والشعارات السياسية في طرابلس ،ما زالت طريق الميناء
تحوي صورا ً لسياسيين عند مفرق شارع نقابة األطباء،
ومنها صور لوزير العدل أشرف ريفي.
من جهة أخ��رى ،نفذت بعض القوى اإلسالمية في
طرابلس اعتصاما ً ليل أول من أمس احتجاجا ً على إزالة
الفتة مكتوب عليها كلمة الله وطرابلس قلعة المسلمين في
ساحة عبد الحميد كرامي والتي ح ّول اسمها إلى «ساحة
النور» .وش��ارك في االعتصام النائب خالد ضاهر الذي
طالب بإزالة تمثال يسوع الملك وص��ور القدّيسين في
جونية.
في السياق ،أك��دت الجماعة اإلسالمية في طرابلس

أن «ساحة النور ستبقى ساحة النور وراية ال إله إال الله
ليست شعارا ً حزبيا ً أو سياسياً».

إزالة بسطات مخالفة

على صعيد آخر ،قامت القوى األمنية بإزالة البسطات
المخالفة على طول كورنيش الميناء البحري في طرابلس،
ما أثار اعتراض أصحابها الذين حاولوا منع قوى األمن
من إزالتها ،فأطلقت األخ��ي��رة النار في ال��ه��واء لتفريق
المحتجين.
ّ
إث��ر ذل��ك ،توجه ع��دد من أصحاب البسطات ونفذوا
اعتصاما ً أمام فصيلة درك الميناء ،احتجاجا ً على إزالة
بسطاتهم.

التقى وفداً من ال�شعبية

عبداهلل :خوارج الع�صر يحاولون ن�سيان فل�سطين

تسليم الدرع لبشور
ك ّرمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ،المنسق العام لتجمع
اللجان والروابط الشعبية معن بشور بمنحه درع فلسطين .وشارك في التكريم:
علي فيصل ،محمد خليل ،خميس قطب ،خالد أبو النور ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات السياسية العامة.
وبعد تسليم الدرع ،تحدث فيصل باسم الوفد قائالً« :إن تكريم المناضل معن
بشور هو أقل ما يمكن أن يقدّم للمناضلين أمثاله ،كما حمل القضية الفلسطينية
وهموم الشعب الفلسطيني وعكسها ،نشرا ً وأدبا ً وفكراً ،وكان واحدا ً من أهم
المدافعين عنها سواء في الميدان الفكري والسياسي أو الشعبي».
وتوجه بدعوة «عبر المناضل بشور إلى جميع التيارات السياسية والشعبية
العربية إلى أن تأخذ دورها في مجال تحريك الشارع العربي ليأخذ دوره في
مجال التحركات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقوقه
الوطنية».
وشدد فيصل على «الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة باعتبارهما يكمالن
بعضهما بعضا ً في مواجهة المشروع «اإلسرائيلي» الذي يستهدف الفلسطينيين
والعرب معاً ،لذلك فإن دعم الشعوب العربية للشعب الفلسطيني ونضاله ،هو
دعم يصب في خانة المصالح المشتركة».

اعتبر «مفتي صور وجبل عامل» الشيخ حسن عبد الله
يصب في إطار
أن الحوار الوطني يصنع االستقرار وذلك
ّ
متابعة قضية فلسطين وإع��ادة توجيه البوصلة نحو
القضية المقدسة.
ك�لام المفتي عبد الله ج��اء خ�لال استقباله في «دار
اإلفتاء الجعفري» في مدينة صور أول من أمس وفدا ً من
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» برئاسة عضو المكتب
السياسي عباس جمعة حيث جرى البحث في األوضاع
العامة.
وقال عبدالله خالل اللقاء إن «الرئيس نبيه بري عندما
يحاول أن يصنع االستقرار الوطني من خ�لال طاولة
الحوار ،فذلك متابعة لقضية فلسطين وإع��ادة توجيه
البوصلة نحو القضية المقدسة ،تلك القضية التي قال
عنها اإلم��ام السيد موسى الصدر إنها قضية كل العرب
والمسلمين واألح��رار في العالم ،ألن لبنان القوي اآلمن
هو داعم بطريقة مباشرة لقضية فلسطين» ،مضيفاً« :ما
نشهده من عصابات وإره��اب وخ��وارج العصر وارتكاب
جرائم مادية ومعنوية يحاولون من خالله نسيان قضية
فلسطين والقضاء على العروبة واإلسالم».
وتابع« :يحاول اإلعالم المدسوس أن يص ّور الصراع
على أنه بين السنة والشيعة ،ولكن في الحقيقة إن الذين
قتلوا لغاية اآلن من أهل السنة هم أكثر بكثير ممن قتلوا من
الشيعة ،وإن النازحين والذين يعانون مرارة البرد القارس

�أخبار متفرقة
خرق �إ�سرائيلي
واصلت قوات االحتالل “اإلسرائيلي» خرقها الجوي للسيادة اللبنانية .وفي
هذا اإلطار أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه أن طائرة استطالع معادية
لألجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ،نفذت طيرانا ً دائريا ً فوق منطقتي رياق
وبعلبك ،ثم غادرت األجواء بعد أربع ساعات من فوق بلدة رميش.
كذلك أطلقت القوات «اإلسرائيلية» قنبلتين مضيئتين فوق أحد مواقعها
المعروف باسم «موقع الرادار» ،والمطل على بلدة شبعا.

�إزالة خيم مخالفة
أزالت وحدات من مخفر الشواطئ في شكا ومن فرع المعلومات في قوى األمن
الداخلي خيم النازحين السوريي ،المنشأة حديثا ً والمخالفة لوقوعها ضمن
األمالك البحرية ،عند شركة الغاز في أنفه.

المفتي عبد الله مستقبالً وفد «الشعبية»

والجوع والمرض في سورية والعراق ولبنان ليسوا شيعة
بل سنة ،وهنا أسمح لنفسي أن أؤكد أن عصابات الخوارج
ال تمتّ إلى اإلسالم بشيء».
وش��دد عبد الله على «جعل قضية فلسطين هدفا ً
للتحرير ال جسرا ً للعبور إلى مصالح سياسية رخيصة
وطائفية ومذهبية ضعيفة».
ورأى جمعة أن «محاوالت ش ّتى تقوم اليوم للقضاء
على القضية الفلسطينية إلى جانب المؤامرة الكبرى
بمسميات دينية وغير دينية» ،وأك��د أن «الفلسطيني
كمقاوم وحامل لعقيدة تحرير فلسطين تبقى بوصلته
هي فلسطين وتحريرها من الكيان الصهيوني الغاصب،
والنأي بالنفس عن كل القضايا التي تضعف قوة المقاومة
في مواجهة «إسرائيل»».
ودعا إلى «إقامة جبهة عربية عريضة تقاوم اإلرهاب،
وإل��ى أن تبقى فلسطين هي جوهر القضايا ،وتوعية
القاعدة الشعبية كي ال تستثمر جهود أهلنا في مكان ال
يخدم قضيتنا الفلسطينية ،وسنبقى مع لبنان وجيشه
ومقاومته ونحافظ على استقرار لبنان».
كذلك ث ّمن «خ��ط��وة ال��ح��وار الوطني اللبناني التي
يقودها الرئيس نبيه بري محاوال ً أن يصنع المعجزات
لتهدئة الشارع اللبناني» ،معتبرا ً أن «الحوار القائم ما
بين الهيئات الفلسطينية المتابعة تخرج المخيمات من
األزمات التي تتوالى على أهلنا فيها».

