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لبنان يدين �إعدام «داع�ش» لـ  21م�صري ًا وي�ؤكد �أن الحرب �ضد الإرهاب
يجب �أن تكون واحدة وموحدة ويدعو �إلى التعاون الجدي ال�ستئ�صاله
أجمعت القوى السياسية من مختلف االتجاهات في لبنان على
إدانة العمل االرهابي الذي أقدم عليه «داعش» في ليبيا بذبحه
 21مواطنا ً مصرياً ،وأكدت «أن الحرب ضد اإلرهاب يجب أن
تكون واحدة وموحدة» ،داعية إلى «التعاون الجدي الستئصال
االره��اب والتطرف القاتل ال��ذي ي��زرع االج��رام والرعب ويهدد
االعتدال واالستقرار».
وفي هذا اإلط��ار ،أب��رق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معزيا ً بالمواطنين
المصريين الذين اغتيلوا في ليبيا على يد تنظيم «داع��ش»
االرهابي».
وأشار بري في البرقية إلى «أن هذه الجريمة تستكمل الجرائم
المتعددة المقترفة ضد المواطنين والعسكريين على حد سواء
بواسطة القتل والتفجير في سيناء والداخل المصري .والجريمة
كذلك تستكمل جرائم االرهاب المنظمة ضد كل األقطار العربية
والعالم والتهديدات المستمرة لحدودها الوطنية وح��دود
مجتمعاتها».
وأكد «أن جرائم اإلره��اب واحدة ضد أمننا واالنسانية ،وأن
الحرب ضد اإلرهاب يجب أن تكون واحدة وموحدة وأن نستشعر
جميعاً ،بالخطر على استقرار نظامنا العربي العام وعلى حياة
ابناء شعبنا العربي».
كذلك ،أبرق رئيس الحكومة تمام سالم إلى الرئيس المصري
معزياً ،مؤكدا ً ثقته من «تخطي الشعب المصري لمحنته بقيادة
وحكمة وحزم الرئيس السيسي».
وأشار إلى «أن هذه الجريمة البشعة تظهر مستوى اإلنحطاط
الذي بلغه اصحاب الفكر اإلجرامي المتطرف والمدى الذي يمكن
ان تصل اليه الظاهرة الظالمية المستشرية في ب�لاد العرب
والمسلمين».
وجه سالم برقية مماثلة للبابا تواضروس الثاني بابا
كما ّ
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
واشار الرئيس سعد الحريري إلى «أن ليس هناك من وصف
قبيح يمكن أن يكفي إلدانة المذبحة التي شهدها الشاطئ الليبي».
وقال في بيان صادر عن مكتبه االعالمي «إنه مشهد أسود جديد
يُضاف الى السجل الدموي المريع لتلك المجموعات الضالة ،التي
تنشر جرائمها في مصر وليبيا وسورية والعراق ولبنان واليمن،
وفي كل مكان من العالم يتغلغل فيه وباء االره��اب والتطرف
ويتحول الى ساحات تبيح القتل باسم الدين» .وتوجه الى
الرئيس السيسي والقيادة المصرية ،معولين على قرارها الحاسم
في استئصال بؤر الشر واالرهاب ،وإنهاء تلك الظواهر الخبيثة
التي تهدد ديننا وقيمنا واستقرار بلداننا».
واعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
في بيان صادر عن مكتبه االعالمي أنه «ال يمكن بعد الذي جرى
ويجري االكتفاء بمواقف االستنكار والشجب واالدانة بل يجب ان
تتضافر الجهود الستئصال هؤالء المجرمين من جذورهم وكذلك
كشف الذين يقفون من ورائهم ،وردع كل من يتستر باإلسالم
والمسلمين الرتكاب مثل هذه الجرائم ومثل هذا الهول والتشويه
الفظيع الذي يلحقونه بإجرامهم الكبير هذا بالعرب والمسلمين».
وأب��رق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط إلى
السيسي ،مستنكراً ،وأكد «أن هذه الجريمة اإلرهابية المدانة إنما
تؤكد مرة جديدة أن اإلرهاب ال يميز بين المواطنين وال يتوانى عن
استهداف األبرياء» ،مقدما ً تعازيه «إلى الشعب المصري وعائالت
الشهداء».
ونبّه جنبالط إلى «أن وقوف العالم متفرجا ً على ما يحدث

في العالم العربي من تطوراتٍ سلبية من شأنه أن يفاقم الصراع
القائم على الكراهية المتبادلة» ،محذرا ً من أ ّنه «من غير المستبعد
أن يؤدي إلى تزايد ردود األفعال العنفية من االتجاهين ،وهذا ما
سيضرب االستقرار حتى في أوروبا والغرب عموماً ،ويدخلها في
أزمات سياسية وأمنيّة متالحقة».
وأبرق الرئيس أمين الجميل إلى السيسي معزيا ً وأشار في
برقيته إلى «أنه يتطلع الى دور مصر في مواجهة الجماعات
المتطرفة الفاقدة معاني االس�لام واالنسانية» ،معتبرا ً «أن
المجزرة يجب أن تشكل صدمة تحرك الضمير الدولي وتنقذ
المنطقة من براثن اإلرهاب والتطرف» .كما أبرق الرئيس الجميل
الى تواضروس الثاني معزياً.
وأكد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تصريح «أن
هذا العمل االرهابي يتطلب تضافر الجهود الجتثاث الفكر االرهابي
المتطرف والى تكاتف جميع المرجعيات لمواجهة ومحاربة تلك
االفكار التي تشوه صورة االسالم».
وناشد الوزير نبيل دو فريج «المجتمع الدولي والدول العربية
في شكل خاص توحيد جهودها في إطار استراتيجية مواجهة
موحدة لهذه التنظيمات اإلرهابية تنبثق عن اجتماع عاجل
لمجلس جامعة الدول العربية».
وأمل النائب مروان فارس في تصريح من المجلس النيابي
من «الحكومة المصرية أن تتشدد بمعاقبة هؤالء القتلة ،وقد
أعلن الرئيس المصري عن ذلك ،مما يدفع بكل الجهات الدولية
والعربية الى مقاومة الخطر التفكيري الذي يتهدد مصر وسورية
ولبنان وكل الدول العربية ،كما يهدد الدول األوروبية .فما حصل
مؤخرا ً في هولندا يؤكد أن المعركة مع التفكيريين هي معركة
واح��دة تقتضي تعاون الجميع لوضع حد للجرائم التي يتم
ارتكابها في العراق كما في سورية وسيناء ،كما في عرسال في
لبنان ،وقد أبدت كل القوى السياسية في لبنان مواقف حازمة
ضد التفكيريين الذين لن يتركوا لهم مكانا ً للبقاء في العالم،
مما يدفع بالواليات المتحدة االميركية أن توقف دعمها لداعش
االرهابية».
وتوجه البطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي بالتعزية
من البابا تواضروس الثاني ومن أبناء الكنيسة القبطية الشقيقة،
ودع��ا المجتمع ال��دول��ي ودول الشرق ال��ى «التعاون الجدي
الستئصال االرهاب والتطرف القاتل الذي يزرع اإلجرام والرعب
ويهدد االعتدال واالستقرار في كل بقعة من العالم».
وت��ق��دم بطريرك انطاكيا وس��ائ��ر المشرق ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في بيان ،بالتعزية من
الرئيس المصري واركان الدولة ومن الشعب المصري في شكل
عام .كما تقدم من البابا تواضروس الثاني «بأسمى المشاعر
التضامنية مع الكنيسة القبطية وأهل الضحايا» .ودعا لحام
«المجتمع الدولي الى دعم الدول العربية في محاربتها لالرهاب
ال��ذي تدفع ثمنه كل الطوائف والقوميات والشعوب» .وطلب
«أن ترفع الصلوات في الجوامع والكنائس استنكارا ً لهذه
االجرامات التي تتوالى فصولها ومشاهدها في بالدنا» ،مشجعا ً
«المسيحيين على الصمود في أرضهم ألنهم بذلك يقطعون
المؤامرة في مهدها».
وأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
اتصاال ً باألنبا تواضروس الثاني مؤكدا ً أن «االس�لام براء من
هذه االعمال االجرامية» .ورأى «أن الهدف من إعدام المواطنين
المصريين األقباط هو إثارة النزاعات والصراعات الطائفية بين
المسلمين واألقباط المسيحيين» ،مؤكدا ً «أن وعي المسيحيين

غلة جديدة للقوى الأمنية بقاع ًا
من الح�شي�شة والكبتاغون والمطلوبين
واصلت القوى األمنية إجراءاتها
األمنية ف��ي البقاع الشمالي بحثا ً
ع��ن المطلوبين ب��ج��رائ��م مختلفة
وتوقيفهم.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ص��در عن قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه البيان
اآلت���ي« :ب��ت��اري��خ��ه ،ق��ام��ت وح��دات
من الجيش بدهم منازل مطلوبين،
وأم��اك��ن مشتبه بها ف��ي محلة دار
الواسعة  -بعلبك ،حيث تمكنت من
ضبط  70كلغ م��ن م��ادة حشيشة
الكيف المصنعة ،و  400كلغ من
المادة نفسها غير المصنعة ،وكمية
من الهيرويين وحبوب الكبتاغون،
إض���اف���ة إل����ى م���ع���دات لتصنيع
المخدرات ،وس��ي��ارة مسروقة نوع
«رانج روفر».
كما أوق��ف��ت ق��وى الجيش خالل
اإلج�����راءات األم��ن��ي��ة ال��ت��ي نفذتها
ف��ي مناطق ب��ري��ت��ال ،السفري وتل
األبيض ،لبنانيين وأربعة سوريين
بجرم حيازة بعضهم بطاقات دخول
مزورة ،وتجول البعض اآلخر وقيادة
سيارات من دون أوراق قانونية.
وت����م ت��س��ل��ي��م ال��م��وق��وف��ي��ن مع
المضبوطات الى المراجع المختصة
إلجراء الالزم».
وأعلنت المديرية العامة لقوى
االم���ن ال��داخ��ل��ي ب��دوره��ا ،أن��ه «في
إط���ار ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة ف��ي منطقة
البقاع وضمن نطاق فصيلة بريتال،
أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ
 2015/2/15ث�لاث��ة أش��خ��اص
وضبطت أمام منازلهم ثالث سيارات
مسروقة ،وهم:
 م .س 25( .سنة ،لبناني). ح .س 20( .سنة ،لبناني). ج .م 26 ( .سنة ،لبناني).أما السيارات المسروقة فهي من
نوع :مرسيدس ،كيا ورينو ميغان.
تم تسليم الموقوفين والمضبوطات
الى الجيش اللبناني في سياق الخطة
األمنية المذكورة.
وف��ي ع��ك��ار ،ونتيجة للمتابعة
والرصد ،في بلدة المسعودية ضمن
نطاق فصيلة العبدة ،أوقفت دورية
م��ن شعبة المعلومات المطلوب

للقضاء :ر.ع( .مواليد عام ،1988
لبناني) ،وال���ذي يوجد بحقه 45
م��ن ال��م��ذك��رات العدلية واألح��ك��ام
القضائية وب�لاغ��ات بحث وتح ٍر
بجرائم :تأليف عصابة سرقة ،سرقة
س��ي��ارات ودراج���ات ن��اري��ة ،تهريب
س��ي��ارات ،مقاومة رج��ال السلطة.
والتحقيق جا ٍر معه بإشراف القضاء
المختص.
وعممت المديرية العامة لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ـ شعبة العالقات
العامة في بيان« ،بناء على إشارة
القضاء المختص ص��ورة الموقوف
م .أ( .مواليد عام  ،1976لبناني)،
لقيامه بعمليات نصب واحتيال
ع��دة ضمن محافظة جبل لبنان،
وت��زوي��ر مستندات (ج���وازات سفر،
إخ���راج���ات ق��ي��د) لتسهيل ع��ب��ور
أشخاص مطلوبين الحواجز األمنية
أو مغادرتهم األراضي اللبنانية.
وط��ل��ب��ت ال��م��دي��ري��ة م���ن ال��ذي��ن
وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه،
الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية
الجنوبية القضائية ال��ك��ائ��ن في
األوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي
حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمين:
 01/842403أو ،01/842405
تمهيدا ً إلتخاذ اإلج��راءات القانونية
الالزمة.

توقيفات في بيروت

من جهة أخ��رى ،أوقفت مفرزة
استقصاء بيروت في قيادة شرطة
ب���ي���روت ،ع����ددا ً م��ن المطلوبين
بجرائم مختلفة ،وحجزت دورياتها
ع���ددا ً م��ن ال��دراج��ات والسيارات
المخالفة.
 ففي محلة ميناء الحصن ،تمتوقيف  3لبنانيين هم( :و.م.أ.أ).
ال��م��ط��ل��وب ب��م��وج��ب خ�لاص��ة حكم
بجرم مقاومة رجال السلطة تقضي
بالحبس ( 6اشهر) و(ع.ع.أ ).بعدما
ضبط بحوزته كمية م��ن الحبوب
المخدرة و (ع.م.أ ).بعدما ُ
ضبط في
حوزته بندقية حربية وعتاد عائد لها
من دون ترخيص.
 -وف��ي محلة طريق ال��ش��ام ،تم

الإدعاء على
ف�ضل �شاكر
ادع��ى مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على المغني فضل
ع��ب��د ال��رح��م��ن ش��اك��ر ف��ي ج��رم
إثارة النعرات الطائفية وتعكير
صلة لبنان ب��دول��ة أخ��رى عبر
الـ«فايسبوك» .وأح��ال االدع��اء
ال��ى قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

توقيف لبنانيين هما( :ع.أ.خ.ن).
بعدما ضبط بالجرم المشهود يسرق
سيارة و(ح.ع.س ).بعدما ُ
ضبطت
في حوزته كمية من حشيشة الكيف.
 وفي محلة الرملة البيضاء ،تمتوقيف  4لبنانيين وسوري واحد هم:
(خ.أ.ع.م ).المطلوب بموجب قرار
جزائي و(ح.م.ح.أ ).المطلوب بجرم
الفرار من الجيش و(ع.ع.أ.س.ط).
سوري بعدما ضبطت بحوزته كمية
من الحبوب المخدرة ،و(ج.ح.ع).
و(ن.ع.ح ).بعدما ضبط في حوزتهما
مسدس حربي من دون ترخيص.
 وفي محلة الجميزة ،تم توقيفلبنانيين هما( :م.ح.ش ).المطلوب
بموجب قرار جزائي و(ح.ع.س.ش).
بعدما ُ
ضبطت في حوزته كمية من
الحبوب المخدرة.
 وفي محلة الروشة ،تم توقيفالفلسطيني (م.أ.ح ).المطلوب
بموجب خالصتي حكم :األول بجرم
نقل أسلحة وذخائر حربية وإطالق
نار من سالح حربي تقضي بالسجن
مدة ( 6أشهر) والثانية بجرم نقل
أسلحة وذخائر وإطالق نار وتقضي
بالحبس ( 6اشهر) أيضاً.
 وفي وسط بيروت ،تم توقيفال��ل��ب��ن��ان��ي (ع.ح.س ).المطلوب
بموجب خالصة حكم بجرم السرقة
وت��ق��ض��ي ب��ال��ح��ب��س ( 10أي����ام)
وخالصة حكم بجرم الدعارة وتقضي
بالسجن ( 3أشهر) وخالصة حكم
بجرم جلب منفعة وتقضي بالحبس
( 3سنوات) ومذكرة توقيف بجرم
تعاطي مخدرات واإلتجار بها وبالغ
إلقاء قبض بجرم دع��ارة ومخدرات
وجرم آخر بالدعارة أيضا ً وتقضي
بالحبس مدة ( 10سنوات).
 وفي المحلة نفسها ،تم توقيفاللبناني (ع.ف.ك ).بعدما ضبطت
في حوزته كمية من الحشيشة.
 وفي محلة الطريق الجديدة ،تمتوقيف (م.غ.ي ).المطلوب بموجب
مذكرة توقيف بجرم المخدرات.
الى ذلك ،حجزت دوريات المفرزة
أيضا ً  9دراجات نارية و 14سيارة
مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت.

أقوى من هذه االعمال االرهابية التي سوف تعود على من يقوم
بهذه االعمال االرهابية بالوبال والخسران».
وقال دري��ان« :إن وحدة المسلمين والمسيحيين في العالم
العربي اليوم يجب أن تكون أقوى من أي وقت مضى إلفشال
المؤامرة الطائفية».
وتوجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
بالتعازي الحارة من طائفة األقباط ،ومن مصر حكومة وشعبا ً
بالضحايا» ،داعيا ً إل��ى «التعاضد والتكاتف بين المسلمين
والمسيحيين على السواء ورص الصفوف ،والتمسك بالقيم
االنسانية» ،مؤكدا ً «أن الظروف الراهنة في المنطقة تستدعي من
الجميع التصرف بحكمة وحزم حيال كل ما يهدد العيش الواحد
ألبناء الدول العربية ،وفي مقدمهم مصر».
ولهذه الغاية ،أجرى الشيخ حسن اتصاالت تعزية بكل من
السفير المصري محمد بدر الدين زايد ،وممثل الكنيسة القبطية
في لبنان األب رويس األورشليمي.
واعتبر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «أن داعش تنظيم
أقل ما يُقال فيه أنه خارج عصر اإلنسانية ،وال يمت إلى الطبيعة
البشرية وال الى الدين اإلسالمي ،الذي عهدناه دين عدل ورحمة،
بأي صلة» ،داعيا ً جميع الدول العربية واألجنبية الى «التصدّي
بكل ح��زم لهؤالء المجرمين من أج��ل القضاء على ه��ذا الفكر
الوحشي المعادي للبشرية» .واتصل جعجع بالبابا تواضروس
الثاني معزيا ً بشهداء عملية اإلعدام» ،معتبرا ً «أن اإلرهاب يضرب
أينما كان في العالم وهذا يتطلب وحدة وتضافر جهود الجميع
للتخلُص من هذه الهمجية واعداء االنسانية».
وأبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن الى الرئيس السيسي وبابا األقباط معزيا ً ومستنكرا ً
الجريمة.
وزار رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،سفير مصر محمد
ب��در الدين زاي��د ،وس��أل« :ه��ل دم المسيحي المشرقي حالل؟
والى متى نعد شهداءنا ويتفرج العالم علينا؟» ودعا مصر الى
«أن تؤدي دورا ً رائ��دا ً في مكافحة التكفير الذي يضرب جيشها
وأمنها ،وال��ى بلورة رأي ع��ام إسالمي وعربي راف��ض لخطف
الدين االسالمي» ،مشددا ً على «أن األزهر بدأ بخطوات تحتاج الى
متابعة وجرأة وإقدام وقيادة» .كذلك اتصل افرام برئيس الكنيسة
القبطية في لبنان األب رويس االورشليمي معزياً.
واعتبر حزب االتحاد في بيان «أن إقدام داعش اإلرهابي على
إعدام  21مصريا ً في ليبيا يُشكل مخططا ً إجراميا ً في حق مصر
واألمة إلشغالها في معارك جانبية» ،وأشار إلى أنه «آن األوان
ليعي العرب أن ما يجري محاولة لتفتيتهم ،وأن هذا اإلرهاب
األعمى إنما يسعى الى إثارة الحقد والبغضاء بين اتباع الديانات
السماوية وتجديد الصراع بين الحضارات واألديان».
كذلك ،أكد حزب الوطنيين االحرار «أن المجتمع الدولي مطالب
اليوم بعمل موحد الستئصال ه��ؤالء الوحوش الذين ارتكبوا
هذه الجريمة في سياق عمل اجرامي متسلسل وهم يتمادون في
فعلتهم في ظل عجز دولي معيب».
وأش��ار تجمع العلماء إلى «أنه لم يعد من المستغرب أن ما
تنفذه الجماعات التكفيرية يرتبط مباشرة بمخطط صهيوني
عالمي يهدف إل��ى فتنة كبرى ت��ط��اول ك��ل مجتمعات العالم
العربي واإلسالمي كي ال تقوم لهذه األمة قائمة ،وكي يأمن العدو
الصهيوني من خطر بات يشكل تهديدا ً واقعيا ً لكيانه بحيث
أصبح يحس بأزمة مناعة تؤدي إلى تداعي هذا الكيان من الداخل
أمام أول ضربة حاسمة للمقاومة».

ت�شييع حجازي في عيتا الجبل
بح�ضور ممثلين لبري ون�صر اهلل

نعش الفقيد محموالً على األكتاف
شيّعت نقابتا المح ّررين والصحافة وأهالي بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت
جبيل ،عضو نقابة المح ّررين الزميل عرفات حجازي في مأتم رسمي وشعبي
حاشد ،تقدمه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري شقيقه الدكتور محمود
بري ،ممثل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسؤول وحدة اإلعالم
المركزي في الحزب محمد عفيف ،المدير العام لوزارة اإلعالم الدكتور حسان
فلحة ،المستشار اإلعالمي للرئيس بري علي حمدان ،نقيب المح ّررين إلياس
عون على رأس وفد من النقابة ضم ّأمين سر النقابة جوزيف القصفي ،عضو
مجلس النقابة علي يوسف ،المستشار رمزي منصور ،نائب رئيس المجلس
الوطني لإلعالم إبراهيم عوض ،عن إدارة تلفزيون لبنان مساعد المدير العام
واصف عواضة ،نائب المدير العام مسؤول البرامج السياسية في قناة «المنار»
السيد إبراهيم الموسوي ،رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد
علي شحرور ،قائد استخبارات منطقة بنت جبيل المقدم ناصر همام.
كما شارك في التشييع قيادات من حركة أمل وحزب الله وممثلون عن األندية
وجمعيات ثقافية وشخصيات إعالمية ،تربوية ،عسكرية ،أمنية وحشد من
المعزين.
وبعد ان أ ّم إمام البلدة السيد مرتضى مرتضى صالة الجنازة ،حمل نعش
الفقيد إلى منزله تتقدمه سيارة اإلسعاف الصحي والدفاع المدني لكشافة
الرسالة اإلسالمية وحملة اكاليل الورد بعدها نقل الى جبانة البلدة حيث ووري
جثمانه الثرى.
وقد تقبّل التعازي إلى جانب ذوي الفقيد ممثال الرئيس بري والسيد نصر الله
ونقيب المحررين وفلحة.
وكان المكتب اإلعالمي لبري نعى في بيان الزميل حجازي المستشار اإلعالمي
السابق لبري.
ونعى وزير اإلعالم رمزي جريج قد نعى اإلعالمي الراحل في بيان جاء فيه:
«غيّبه الموت باكراً ،وهو الذي كان ال يزال في ع ّز عطائه اإلعالمي .إنّ الجسم
اإلعالمي يفتقد هذا اإلعالمي الذي أمضى ردحا ً من الزمن في تلفزيون لبنان ،يوم
كان في أوجه ،وتن ّقل في عدد من المسؤوليات فيه ،تاركا ً بصماته في أكثر من
مرحلة من مراحله».
كما نعته نقابة الصحافة ،وجاء في بيانها« :بمزيد من اللوعة واألسى والحزن
تلقينا نبأ وفاة المغفور له الزميل عرفات حجازي عن عمر ناهز  68سنة عقب
نوبة قلبية .الزميل عرفات حجازي ركن من أركان الصحافة اللبنانية .أمضى
حياته سعيا ً وراء الخبر ،ودافع عن ح ّرية الصحافة حتى الرمق األخير من
حياته ،ال سيما عندما تولى رئاسة قسم األخبار في تلفزيون لبنان عام ،1982
ثم رئيسا ً لتحرير النشرة االخبارية فيه».
ونعت نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية أمين صندوقها الزميل عرفات
ووجه النقيب الياس عون كلم ًة رثى فيها الزميل الراحل.
حجازيّ ،

الح�سن يبحث وحمود الو�ضع الأمني

الجيش في دار الواسعة

زار المدير اإلقليمي ألمن الدولة في الجنوب العقيد نواف الحسن منسق
عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود في مقر المنسقية في
صيدا والتقاه بحضور منسق العالقات العامة مع المؤسسات الرسمية سامر
الحسن.
وجرى خالل اللقاء عرض األوضاع العامة في البالد والوضع األمني على
صعيد صيدا والجنوب .

الجي�ش اللبناني يوا�صل البحث
عن الج�سم الغريب في ديرميما�س

خالل عملية البحث عن الجسم الغريب

مرجعيون ـ رانيا العشي
واصل الجيش اللبناني ،بحثه أمس عن جسم غريب
سقط ،أول م��ن أم��س ،ف��ي منطقة ديرميماس – قضاء
مرجعيون ،بعدما كان قد أجرى مسحا ً شامالً وتفتيشا ً
دقيقا ً حتى ساعة متأخرة ،من ليل األحد الفائت ،في حقول

الزيتون الواقعة في محلة عين ال ُت ْش ُت ْ
ش في خراج البلدة،
من دون أن يعثر على أي شيء.
وكان هذا الجسم الذي يميل إلى اللون األبيض ،سقط
الساعة الخامسة والنصف من مساء األحد ،آتٍ من جانب
األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،في أح��راج وحقول بلدة
ديرميماس لم ُتعرف طبيعته.

ر�سالة من البرغوثي �إلى منتدى فل�سطين:
لتعزيز مقاومة الإحتالل بكل الو�سائل
عشية انعقاد «منتدى العدالة لفلسطين الدولي» الذي
سينعقد في بيروت في  22و 23شباط الجاري ،وجه
القائد المناضل ،عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»،
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني األسير م��روان
البرغوثي استهلها بالقول« :يشرفني ان أتوجه اليكم اليوم
برسالتي هذه من قلب زنزانة الغزاة الصهاينة ومن وسط
آالف األسرى واألسيرات وأتوجه اليكم بالتحية والتقدير
على جهودكم وعلى عقد هذا المؤتمر أو المنتدى الدولي
للعدالة في فلسطين ،في مدينة األنوار والثقافة والتعددية
والتعايش والتسامح والصمود بيروت».
وبعد تقديمه لمحة تاريخية لما تعرضت له فلسطين
المحتلة منذ الغزو الصهيوني لها من تطهير عرقي ومجازر
وتمييز عنصري وح���اوالت تهويد القدس وص��وال ً إلى
حصار غزة المستمر .وقال« :إن أولى الخطوات لمواجهة
هذا الكيان العنصري وممارساته وسياساته العدوانية
اإلرهابية ،تكمن في تعزيز وحدة الشعب والقضية وإنهاء
حالة اإلنقسام وإن��ج��از المصالحة الوطنية والوحدة
والتوافق ،على إستراتيجية فلسطينية واحدة موحدة،
وتعزيز مقاومة اإلحتالل واإلستيطان بكافة األشكال
والوسائل واألس��ال��ي��ب ،والحفاظ على وح��دة التمثيل
الفلسطيني الذي يشمل الجميع.
وث��ان��ي�اً ،توفير ال��دع��م واإلس��ن��اد العربي والرسمي
والشعبي لفلسطين سياسيا ً وماليا ً واقتصاديا ً وإعالميا ً
لتعزيز الصمود والمقاومة .وثالثاً ،العمل على عزل
«إس��رائ��ي��ل» دول��ي �ا ً ومعاقبتها ومقاطعتها سياسيا ً
ودبلوماسيا ً وإقتصاديا ً وإعالمياً ،والعمل على محاكمتها
وقادتها على جرائم الحرب والمجازر بحق اإلنسانية،
والتي ارتكبتها في فلسطين والمنطقة العربية وما زالت
ترتكبها حتى اللحظة».
ودعا البرغوثي إلى «اإلستفادة من إنضمام فلسطين
لميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة
«إسرائيل» على جرائمهم بحق اإلنسانية وفي مقدمهم
جريمة ط��رد الفلسطينيين م��ن أرض اآلب���اء واألج���داد
والمجازر الجماعية واإلغتياالت واإلستيطان وجدار الفصل
العنصري ونهب األرض والمياه واحتجاز آالف األسرى
وأعمال التعذيب والتنكيل واالنتهاكات ،التي يتعرضون
لها منذ عشرات السنين».
وعاهد البرغوثي المنتدى «على مواصلة نضالنا
وكفاحنا ومقاومتنا للمشروع الصهيوني لالحتالل
واإلس��ت��ي��ط��ان ،حتى نيل الحرية وال��ع��ودة والتحرير
واإلستقالل والكرامة اإلنسانية».

تحية الى الفنانين البريطانيين
ومنظمة ميسا

م��ن جهة أخ���رى ،وبعد إع�لان  700فنان بريطاني
ومنظمة ميسا العالمية التي تضم  30ألف باحث علمي
مقاطعة «إسرائيل» بسبب انتهاكاتها المتواصلة بحق

البرغوثي
الفلسطينيين وصحيفة «الغارديان» البريطانية ،وجهت
اللجنة التحضيرية للمنتدى التي تضم المؤتمرات
العربية الثالثة وحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية
واالتحادات العربية وهيئات المجتمع المدني العربية
والدولية رسالة إلى منظمة ميسا والفنانين البريطانيين
جاء فيها:
«إن قراركم التاريخي بمقاطعة الكيان الصهيوني
بسبب انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني
ورفضكم أي دعوة «مهنية» من هذا الكيان وأي تمويل من
مؤسسات «إسرائيلية» بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها
هذا الكيان ،وآخرها في حرب الـ  51يوما ً على قطاع غزة
والتي خلفت آالف الشهداء والجرحى والقصف المتع ّمد
للمؤسسات التربوية والثقافية الفلسطينية هو انتصار
للعدالة في فلسطين وتعبير عن صحوة ضمير عالمية
تتعاظم كل ي��وم إلنهاء اإلحتالل ووق��ف جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية وإسقاط العنصرية الصهيونية
بكل أشكالها ،وخطوة نحو تصحيح للجريمة الكبرى
المتمثلة بوعد بلفور المشؤوم قبل مئة عام».
وإذ حيت الرسالة الوقفة اإلنسانية واألخالقية المش ّرفة
لمنظمة ميسا والفنانين البريطانيين ،دعت إلى «تشكيل
اوسع شبكة عالمية لعزل الكيان العنصري الصهيوني
وتجريده من شرعيته القانونية والدولية والتي يشكل
انعقاد «منتدى العدالة لفلسطين الدولي» احد منابر
العمل من أجل قيامها» .كما أملت «بأن نتعاون معا ً من
أجل فلسطين حرة وعالم متحرر من آخر مظاهر العنصرية
االستعمارية المتمثلة بالكيان الصهيوني الغاصب ألرض
فلسطين والقاتل لشعبها والمنتهك ألبسط حقوق االنسان
فيها».

�سعد التقى «بيت الأ�سرى»

الذكرى الـ 30لتحرير �صيدا:
البو�صلة مزارع �شبعا وفل�سطين
استقبل األمين العام لـ»التنظيم
الشعبي الناصري» أسامة سعد
أمس وفدا ً من «بيت األس��رى» ،ضم
رئيسه ي��وس��ف مسلماني ،نائب
الرئيس هاني الزيباوي ،أمين السر
كلود صهيوني ،ومسؤول العالقات
العامة عبد الوهاب حمود ،بحضور
عبد الرحمن األنصاري.
وس���ل���م أع���ض���اء ال���وف���د سعد
دع��وة للمشاركة في تكريم أبطال
م��ن المحررين لمناسبة ال��ذك��رى
 30لتحرير ص��ي��دا م��ن االح��ت�لال
«اإلسرائيلي».
وس��ل��م��ه��م س��ع��د ب����دوره دع��وة
للمشاركة في «مسيرة الوفاء للشهيد
معروف سعد «في  1آذار المقبل.
ولمناسبة ذكرى تحرير صيدا،
هنأ رئيس بلدية صيدا السابق
عبدالرحمن البزري أهالي صيدا
ومقاومتها ومجلسها السياسي
ب���ال���ذك���رى وان���ت���ص���ار ال��م��دي��ن��ة
ومقاومتها وأبنائها على العدو
وجيوشه.
وقال« :لقد كانت صيدا من أولى
المدن التي هزمت العدو وتحررت
من احتالله من دون قيد أو شرط،
وذلك بعد أن تمكنت من الصمود في
وجهه وإلحاق الخسائر به وبجيشه
م��ن خ�ل�ال عمليات ن��وع��ي��ة قامت

بها المقاومة الوطنية واالسالمية
اللبنانية والفلسطينية».
ودع����ا« :اه���ال���ي ال��م��دي��ن��ة ال��ى
ال��ت��ض��ام��ن ،ألن ص��ي��دا بمكوناتها
السياسية واالقتصادية والمهنية
واألهلية ،استطاعت أن تلتقي وتوحد
قواها في وجه العدو المحتل».
وناشد البزري األهالي «العمل
على استعادة دور المدينة الرائد في
محيطها وفي الوطن ،والنابذ للفتنة
والداعم للمقاومة والداعي لالصالح
ال��س��ي��اس��ي وال��م��ط��ال��ب ب��اإلن��م��اء
المتوازن الذي حرمت منه المدينة
ولسنوات طويلة».
وب��ال��م��ن��اس��ب��ة أي���ض���اً ،ش���ددت
«الجماعة االس�لام��ي��ة» ع��ل��ى «أن
مواجهة المحتل الصهيوني ألراضينا
ف��ي م���زارع شبعا وت�لال كفرشوبا
والغاصب ألرض فلسطين ،ستبقى
بوصلة صيدا وأبنائها».
وأك�����دت أن «م��واج��ه��ة ال��ع��دو
ومشاريعه تتطلب مجتمعا ً متماسكا ً
في دول��ة قوية يسودها العدل من
خ�لال مؤسساتها ،وع��ل��ى رأسها
األجهزة األمنية المؤتمنة على االمن
والنظام وتطبيق القانون».
وتوجه المكتب السياسي لتيار
ال��ف��ج��ر ف��ي ب��ي��ان ب��ع��د اجتماعه
األسبوعي «بالتهنئة والمباركة إلى

أهلنا الطيبين في صيدا لمناسبة
حلول ال��ذك��رى الثالثين للتحرير
األول في  16شباط  1985الذي
أن��ج��زت��ه ض���رب���ات وت��ض��ح��ي��ات
المجاهدين األبطال الذين استطاعوا
دحر الجيش الصهيوني عن أرضنا
ومدينتنا».
واعتبر التيار ان «ما شهده احتفال
البيال (ذكرى اغتيال الرئيس رفيق
ال��ح��ري��ري) م��ن إث���ارة للمواضيع
السياسية الخالفية ،أش��اع حالة
قلق سياسي وشعبي نحن في غنى
عنها ،خصوصا ً في موضوع الموقف
من المقاومة اللبنانية واإلصرار على
انتقاد خطواتها الميدانية المباركة
دفاعا ً عن لبنان».

التوحيد العربي
نعى �شهيداً
نعى حزب التوحيد العربي،
في بيان ،أحد عناصره إبراهيم
محمود بحصاص «الذي استشهد
أثناء المواجهات المسلحة ضد
الجماعات اإلرهابية في منطقة
ال��ش��ي��خ مسكين ف��ي محافظة
درعا».

