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مجموعة �إرهابية تخطف �سائقي �شاحنات لبنانية ترحيب لبناني بالإتفاق النووي االيراني:
على الحدود ال�سورية  -الأردنية وتطلب فدية قلق نتنياهو من انعكا�ساته يك�شف �صوابية اﻻتفاق
ملف جديد أضيف أمس إلى الملفات األمنية اللبنانية
العديدة ال سيما ملفات الخطف ،بعد احتجاز مجموعة
ارهابية سائقي شاحنات لبنانية بين معبري نصيب
وجابر الحدوديين على الحدود السورية واألردن.
فقد أفيد أنه عقب سيطرة المسلحين على معبر نصيب
الحدودي بين األردن ومحافظة درعا ،ف ّر سائقو الشاحنات
اللبنانية من على المعبر ،ج� ّراء القصف الذي طاولهم.
وعلى األث��ر اعتقل المسلحون  10لبنانيين من البقاع
وطرابلس وتعنايل وعرب الويس ،فيما تمكن آخرون من
االفالت من قبضة اإلرهابيين.
وأشار رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية نعيم
صوايا الى ان المفاوضات ال تزال مستمرة لإلفراج عن
السائقين المعتقلين ،معلنا ً أن الخاطفين يطالبون بفدية
بقيمة خمسين ألف دوالر مقابل اإلفراج عن كل سائق.
وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب ان هناك  69شاحنة
دخلت الى األراض��ي السورية في طريق الترانزيت الى
األردن عبرت معبر نصيب ولم يعرف ما إذا كانت أكملت
طريقها أو عادت أدراجها او تم توقيفها .فيما أكد نقيب
أصحاب الشاحنات شفيق القسيس أن  40شاحنة كانت
عبرت الى سورية لكنها تمكنت من العودة إلى لبنان جراء
األوضاع األمنية الشديدة الخطورة في درعا.
وأكد وزير االقتصاد آالن حكيم انه يقوم بكل ما يلزم
إلعادة السائقين إلى منازلهم ،وقال« :نحن على تواصل
مستمر منذ الصباح مع السفير األردني الذي أكد لنا انه
اجتمع مع نقابة السائقين والشاحنات وتم االتفاق على
ان ليس هناك أي مشكلة لكل من لديه تصريح ووكالة
رسمية ورخصة نقل ،بالعبور من الجانب األردن��ي ،لكن
الحادثة حصلت في منطقة معزولة فيها اشتباكات وتم
نهب الشاحنات وخطف السائقين ولكن ال معلومات لدينا
حتى اآلن عن وقوع ضحايا».
وأم��ل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي
الجميل ،في تصريح ،عودة السائقين اللبنانيين سالمين
إلى وطنهم وعائالتهم .وقال« :الحديث يتوقف عند سالمة
ه��ؤالء ،إنما المسؤولية الوطنية تجبرنا على مناقشة
الموضوع نظرا ً إلى أهميته ،نتيجة ظهور أزمة كبيرة أمام
الصادرات اللبنانية ونحن على أبواب األعياد المباركة».

وأش���ار ال��ى أن «معبر نصيب ه��و الممر الطبيعي
للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي ،بحيث تبلغ
نسبة األسواق العربية منها  45في المئة تقريباً» .وأعلن
أن «مشكلة إقفال المعبر تضاف إلى جملة مشاكل يعانيها
االقتصاد اللبناني ،باتت تطاول عددا ً كبيرا ً من المصانع
التي لها التزاماتها من حيث تسليم الصادرات في مواعيد
محددة».
وإذ أش��ار ال��ى «أن خط التصدير عبر العراق مكلف
ويتعرض لضغوط كبيرة» ،دعا الجميل الى «إعالن حال
طوارئ اقتصادية ،بهدف ايجاد البدائل وخلق خط سليم
للصادرات إلى األسواق العربية المهمة» ،لفت إلى «جملة
حلول بديلة طرحت سابقاً ،منها اعتماد النقل البحري،
حيث يعد أس��ط��ول النقل البحري اللبناني م��ن ضمن
مكوناته ،ثالث اكبر شركة لنقل المستوعبات في العالم،
اضافة ال��ى ض��رورة االف���ادة من العالقات االقتصادية
اللبنانية الجيدة مع العديد من دول العالم لتشغيل الخط
االستراتيجي وإحيائه».
كذلك ،طالب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في زحلة والبقاع يوسف جحا المسؤولين
بالتحرك سريعا ً منعا ً لتفاقم تداعيات إقفال معبر نصيب
الذي يضر باالقتصاد اللبناني .وأ ّك��د ان «هناك مشكلة
كبيرة ستواجه االقتصاد اللبناني نتيجة اقفال المعبر
على الحدود االردنية – السورية نظرا ً الى أهميته الكبيرة
في م��رور ال��ص��ادرات اللبنانية باتجاه ال��دول العربية،
خصوصا ً ان لبنان عانى كثيرا ً من اقفال بعض المعابر
نحو العراق ما أدّى الى انخفاض قيمة الصادرات البقاعية
 20مليار ليرة لبنانية» .واعتبر جحا «ان هناك أزمة تجب
معالجتها سريعا ً وقبل فوات األوان ،خصوصا ً أن المواسم
في عكار والبقاع ستطل علينا في بداية الشهر المقبل ،ألن
األزمة بدأت مع توقف عبور الشاحنات وهي تنتظر على
الحدود وعددها  25شاحنة تقريباً».
واقترح «استعمال مرفأ صور عبر استخدام عبّارات
تحمل الشاحنات ال��ى م��رف��أ االس��ك��ن��دري��ة ومنها إلى
ال��دول العربية إضافة إلى التركيز على مرفأي بيروت
وطرابلس» .وطالب المسؤولين «بالتحرك بسرعة لتفادي
تفاقم الوضع الذي يضر باالقتصاد اللبناني».

بحزن وغ�ضب البزالية ت�شيع ال�شهيد علي البزال

ب�صبو�ص :الن�صر بال�صبر والجزع ال يرد عزيز ًا
شيعت قيادة قوى األمن الداخلي
وأه��ال��ي بلدة البزاليّة في البقاع
الشمالي ،الرقيب الشهيد علي رامز
ال��ب��زال ،باحتفال رسمي وشعبي
أقيم ف��ي حسينية البلدة ،وتقدم
حضوره ممثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري مسؤول حركة «أمل» في
البقاع مصطفى الفوعاني ،النواب:
مروان فارس ،الوليد سكرية ،نوار
الساحلي وإم��ي��ل رح��م��ة ،النائب
ال��س��اب��ق س��ع��ود روف���اي���ل ،ممثل
المدير العام لقوى األمن الداخلي
ال��ل��واء ابراهيم بصبوص المقدم

علي العجمي ،ممثل قيادة الجيش
النقيب محمد جانبين ،ممثل المدير
ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
ابراهيم النقيب عدنان وهبي ،آمر
س��ري��ة درك بعلبك ال��م��ق��دم م��ارك
صقر.
وأل��ق��ى ال��ع��ج��م��ي ك��ل��م��ة باسم
بصبوص ،عدد فيها مزايا الشهيد.
وأكد ان «النصر بالصبر ،وأن الجزع
ال يرد عزيزاً» ،واصفا ً إقدام خاطفي
العسكريين على إعدام البزال بأنه
«ق��م��ة الوحشية ،واإلس�ل�ام منهم
براء» .وعاهد الشهيد بأن مؤسسة

قوى األمن ستبقى مرفوعة الرأس
بأمثاله ،وان دمه لن يذهب هدرا ً
وستعاقب القتلة.
ثم أ ّم الشيخ ماهر أمهز الصالة
على جثمان الشهيد ،قبل أن ينطلق
موكب التشييع ،على وقع التحية
وم��وس��ي��ق��ى ق���وى األم����ن ،يتقدمه
حملة أكاليل الورد ،والنعش ملفوفا ً
بالعلم اللبناني ،على أكتاف رفاق
السالح .واخترق الموكب الشارع
الرئيسي للبزال ّية وس��ط هتافات
الغضب ،وصوال ً إلى جبانة البلدة
حيث ووري الشهيد في الثرى.

أنجز االتفاق النووي االيراني بعد سنوات
من المواجهة مع الدول الغربية ،في ظل حصار
سياسي واقتصادي خانق امتد ألكثر من ثالثة
عقود ،تعرض خالله الشعب اإليراني لضغوط
قاسية ومستمرة في محاولة إلعادته إلى عصر
الهيمنة األميركية – الغربية» .وهنأت القوى
السياسية إيران على هذا اإلنجاز واعتبرت «أن
مجرد التوصل لهذا اإلتفاق المبدئي إنما هو
انتصار للدبلوماسية اإليرانية والدبلوماسية
العالمية على السواء» .ولفتت إلى «أن انزعاج
العدو اﻻسرائيلي وقلق بنيامين نتنياهو من
كل انعكاساته يكشف عن صوابية اﻻتفاق».
وفي السياق ،قال رئيس الهيئة الشرعية
في حزب الله الشيخ محمد يزبك «انتصرت
الجمهورية اﻻس�لام��ي��ة بقيمها اﻻنسانية،
وك���ان ل��ف��ت��وى االم����ام الخامنئي الحضور
القوي في هذا المجال» ،معتبرا ً «أن انزعاج
العدو «اﻻسرائيلي» وقلق نتنياهو من كل
انعكاساته يكشف ع��ن ص��واب��ي��ة اﻻت��ف��اق،
ال��ذي هو انتصار لإلسالم المحمدي اﻻصيل
وك��ل مستضعفي ال��ع��ال��م».ورأى يزبك خالل
إلقائه خطبة الجمعة بمدينة بعلبك« ،أن
العدوان السعودي  -األميركي على اليمن ،لم
يراع فيه منطق العروبة والقومية واالسالم
ومصالح الشعوب ،وإنما هو ن��زوة الطغاة
لتستمر بتحكمها في رقاب الشعوب» ،مدينا ً
«ما يجري من قتل ودمار لكل البنى التحتية
في سكرة من المنظمات الدولية» ،ومؤكدا ً «أن
الشعب اليمني يقترب كل يوم من النصر رغم
كل ما يجري ،فإرادة الشعوب ﻻ تقهر والغزاة ﻻ
موطئ قدم لهم في اليمن» .وأكد يزبك «أن الكل
يقف خلف الجيش اللبناني داعما ً ومباركا ً
تصديه لإلرهابيين التكفيريين ،وقطع طريق
المتسللين من ج��رود عرسال ،دفاعا ً عن كل
مواطن في عرسال وغيرها ،وعن كل ذرة تراب
من ارض الوطن» ،مطالبا ً الدولة «بتأمين كل
ما يلزم تحصينا ً لألمن واﻻستقرار وحماية
الوطن من كل إرهابي متآمر وصهيوني مهدد
ومستفز بخروقاته ،وهو ما زال مدنسا ً لقطعة
غالية من ارضنا في كفرشوبا ومزارع شبعا».

وتمنى «أن يجري انتخاب رئيس للجمهورية
لتتم الفرحة مع حلول األعياد» ،معتبرا ً أنه «اذا
عزم اللبنانيون على تفعيل مؤسساتهم ووضع
حد للفساد والتباعد بالحوار والتفاهم فإنهم
قادرون ،وعلينا كلبنانيين ان نبعد النيران عن
وطننا بتحمل مسؤولياتنا بوحدتنا الوطنية،
وم��ا يتطلب ذل��ك من تبادل الثقة واﻻح��ت��رام
والتكامل».
واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
طالل أرسالن «أن مجرد التوصل لهذا اإلتفاق
المبدئي إنما هو انتصار للدبلوماسية اإليرانية
والدبلوماسية العالمية على السواء ،والذي إنما
يدل على أن الحوار هو مدخل الحلول الحقيقية
تحت سقف االستقرار واالعتراف باآلخر والحق
باالستعمال السلمي للطاقة النووية».
وشدد ارسالن على «أن نشوة هذا االنتصار
ال تكتمل إال بإخضاع الكيان «اإلسرائيلي»
التفاق مماثل ،وهو الذي يتفلت من أية رقابة
على حيازة األسلحة النووية مهددا ً بذلك األمن
اإلقليمي واألم��ن العالمي وخارقا ً التوازنات
التي من شأنها أن تضفي طمأنينة على شعوب
المشرق العربي».
ورأى لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية «أن هذا اإلنجاز التاريخي
هو ثمرة نضال طويل خاضه الشعب اإليراني
في ظل قيادة واعية وحكيمة وشجاعة ،لم
تتنازل ع��ن حقوق شعبها ف��ي مواجهة كل
ال��ق��وى االستعمارية ،المدعومة دول��ي �ا ً من
خالل مجلس األمن ومؤسسات األمم المتحدة
الخاضعة للهيمنة األميركية».
وشدد اللقاء على «أن انتزاع إيران العتراف
العالم بحقها النووي يؤكد أن التطور العلمي
والتكنولوجي ليس حكرا ً على ال��دول الغنية،
بل هو في متناول جميع الشعوب إذا ما قررت
أن تعتمد على نفسها وتتخلص من التبعية،
وأن اإلرادة الحرة هي التي تصنع تاريخ األمم
م��ن خ�لال االس��ت��ق�لال الفعلي والحقيقي عن
القوى المستكبرة ،كما أن اكتساب االحترام بين
ال��دول ال يمكن أن يتحقق إال من خالل احترام
إرادة الشعوب والدفاع عن سيادتها وحريتها

ومصالحها ،وال سيما أن الواقع يؤكد أن تمسك
إي��ران بثوابتها السياسية والمبدئية لجهة
مناصرة ودعم القضايا العربية ،وعلى رأسها
القضية الفلسطينية ،في مواجهة العدوان
«اإلسرائيلي» المستمر على شعوب أمتنا ،لم
يمنعها من تحقيق التقدم في مختلف المجاالت،
على رغم األثمان الباهظة التي دفعتها بسبب
مواقفها التحررية ،بل إنها بقيت ثابتة في
دعوتها إلى التفاهم والحوار مع محيطها العربي
لخدمة قضاياه العادلة والمحقة «.
ودع��ا ال��دول العربية إلى «العمل لمصلحة
شعوبها واالق��ت��داء بالجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في التنمية والتطور العلمي واإلكتفاء
ال��ذات��ي ،ب��دال ً من إه��دار األم���وال الطائلة على
مشاريع ال تخدم إال القوى األجنبية وتجلب
لشعوبنا المآسي والويالت على كافة الصعد»،
داعيا ً إياها إلى «المبادرة فورا ً للتعاون مع إيران
واالستفادة من قدراتها وإمكاناتها لما في ذلك
من مصلحة عربية وإسالمية ،تعيد لهذه األمة
احترامها وتقديرها ،بعد اإلخفاقات الكبيرة التي
منيت بها بسبب بعض السياسات الخاطئة».
وه��ن��أ رئ��ي��س التجمع الشعبي العكاري
النائب السابق وجيه البعريني إي��ران على
«الحوار الجدي والنفس الطويل في مفاوضاتها
النووية ،التي تجري في ل��وزان» ،الفتا ً الى
«أن ما يجري يدل على الموقف المقاوم من
قبل الجمهورية االسالمية االي��ران��ي��ة ،اذ إن
المحادثات صعبة ج��دا ومعقدة ج��دا بهدف
التوصل الى تفاهم سياسي من دون تقديم
تنازالت حول األبحاث والتطوير التي تتيح
اليران تطوير أجهزة طرد عالية األداء».
وتمنى البعريني من مصر كدولة عربية
كبيرة وم��ن ال��رئ��ي��س عبدالفتاح السيسي
شخصيا ً وض��ع اليد على الملف السعودي
اليمني ،والسعي الى تقريب وجهات النظر،
وإيقاف الصراع الدموي ال��ذي ال يولد سوى
ال��دم��ار وخ���راب ال��م��ؤس��س��ات وه���در ث��روات
وقدرات البالد العربية ،وهذا ما يخدم العدو
الصهيوني بالدرجة األول��ى ،ويحقق أطماعه
في المنطقة» .وشدد على ضرورة تعزيز جو
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الحوار القائم في البلد بين حزب الله وتيار
المستقبل إذ إن مجرد التئام الحوار يعد عنصرا ً
ايجابيا ً بحد ذاته.
و دع��ا األمين العام للتيار االسعدي معن
األسعد «إلى عدم التفاؤل وتوقع االيجابيات
من االتفاق النووي اإليراني  -األميركي قبل
اإلع�لان عن بنوده بالتفصيل والمباشرة في
التنفيذ ،وألن الشيطان يكمن في التفاصيل»،
مشيرا ً إلى «أهميته الكامنة في توقيعه ،عله
يقارب القضايا الخالفية واألزم���ات الكثيرة
المستعصية على مستوى العالم».
ورأى في تصريح« :أن هناك متضررين
من هذا االتفاق الذي تم بعد مخاض سياسي
عسير إلف��ش��ال��ه قبل ال��ش��روع بالتطبيق»،
مطالبا ً الواليات المتحدة بما لها من سيطرة
وتحكم على دول وج��ه��ات فاعلة وم��ؤث��رة
على مستوى المنطقة بـ «أن تكبح جماحهم
وت��ض��ع ح��دا ل��ج��ن��ون��ه��م».وأم��ل االس��ع��د في
«أن يساهم ه��ذا االتفاق في إح��داث ثغرة أو
بصيص أم��ل لالزمات المتفجرة في سورية
والعراق واليمن» ،الفتا ً إلى «أن اإلع�لان عن
توقيع االتفاق ال يعني تنفيذه ،أقله في المدى
القريب» ،متوقعا ً أن تشهد المرحلة المقبلة
«شد حبال بين المتفقين والرافضين».
ون��وه رئيس المركز الوطني في الشمال
كمال الخير ،ل��دى استقباله وف���ودا ً شعبية
أم��ت دارت��ه في المنية ،باالتفاق االي��ران��ي –
االم��ي��رك��ي» .وهنأ «ال��ق��ي��ادة االي��ران��ي��ة وعلى
رأسها السيد علي الخامنئي والشعب االيراني
على اإلتفاق النووي الذي ما كان ليكون لوال
الصمود اإلي��ران��ي ،وال��ذي جاء ثمرة لمواقف
إيران وتضحياتها على مدى عشرات السنين».
وأض���اف« :نحن على ثقة ب��أن ه��ذا االتفاق
سيعود بالفائدة والمزيد من االزدهار للشعب
االيراني ،وبالتالي على المقاومين في االمة».
م��ن جهة أخ���رى ،طالب الخير «أم���راء آل
سعود بوقف ال��ع��دوان والمجازر المستمرة
منذ ثمانية أيام بحق الشعب اليمني المظلوم
وعدم التدخل في الشؤون الوطنية الداخلية
لليمن».

عمت المناطق
قدادي�س رتبة دفن الم�سيح ّ

الراعي :لعدم الخوف رغم المحن التي نعي�شها
رأس ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي
ال��ك��اردي��ن��ال ب��ش��ارة ال��راع��ي رتبة
سجدة الصليب على مذبح كنيسة
الباحة الخارجية للصرح البطريركي
في بكركي ،بمشاركة الكاردينال نصر
الله صفير .وحضر الرتبة رئيس
حزب القوات سمير جعجع وعقيلته
النائب ستريدا جعجع وحشد من
الفاعليات والمؤمنين.
وألقى الراعي كلمة قال فيها «نحن
كمسيحيين في لبنان وفي هذا الشرق
ي��ذك��رن��ا ي��وم وداع���ه ون��ح��ن نقبله
يستودعنا الرسالة لكي نعيشها في
هذا الوطن وفي البلدان الشرقية من
حيث انطلقت رسالته ،وه��و اليوم
بين أيدينا وسط العواصف والمحن
وال��م��ص��اع��ب ي��ن��ادي��ن��ا م��ن صليبه
ويقول« :كما أرسلني أبي أرسلكم أنا
ايضاً» ،سيكون لكم في العالم ضيق
لكن كونوا أقوياء ،أنا «قلبت العالم».
ّ
وحض الراعي المسيحيين على عدم
الخوف على رغم المحن التي نعيشها
في منطقتنا.
وفي نشاطه ،التقى الراعي عقب
ترؤسه رتبة سجدة الصليب جعجع،
الذي أ ّكد «أن السبيل الوحيد للخالص
من أزماتنا في لبنان هي انتخابات

رئاسة الجمهورية ،وهذه االنتخابات
ليس مرتبطة ال ب��إي��ران أو بفرنسا
أو بالمملكة العربية السعودية بل
وأي رئيس يتم
بالنواب الـ،128
ُّ
انتخا ُبه سنهن ُئه جميعنا» ،مجددا ً
دعوة النواب إلى المشاركة في أول
جلسة مقبلة النتخاب رئيس جديد».
وكانت عمت القداديس مختلف
األديرة والكنائس في مدينة النبطية
ومنطقتها لمناسبة رتبة دفن السيد
المسيح .وت���رأس م��ط��ران ابرشية
بيروت وتوابعها للموارنة المطران
بولس مطر رتبة دفن السيد المسيح
في كنيسة مار جرجس للموارنة في
وس��ط ب��ي��روت ،في حضور ع��دد من
الشخصيات السياسية واالجتماعية
والعسكرية .وقال يا رب أعد السالم
إلى منطقة الشرق ،رد المهجرين ،رد
القلوب إلى القلوب أوالً ،وفي لبنان
أعطنا التفاهم ،وأن يكون هذا الوطن
وط��ن�ا ً تحب السكنى فيه وترضى
عنه ،وط��ن االن��س��ان ،وك��ن التالقي
بين جميع الناس والتفاهم بالعمق
والمحبة والخير ،أنت قادر على كل
شيء بأن علقت على صليبك لتقوم
في اليوم الثالث ،اقمنا ال��ى مجدك
والى مجد قيامتك».

واحتفل رئ��ي��س ع��ام الرهبانية
اللبنانية المارونية األباتي ط ّنوس
نعمة برتبة سجدة الصليب في قاعة
البابا يوحنا بولس الثاني في جامعة
الروح القدس  -الكسليك ،في حضور
السفير البابوي في لبنان كابريال
كاتشيا.
وترأس رئيس دير مار انطونيوس
في النبطية األب فرنسيس عساف
قداسا ً في الجمعة العظيمة ورتبة
دفن المسيح.
وت���رأس األب نقوال دروي���ش في
كنيسة السيدة في النبطية قداسا ً
رك��ز خالله على معاني المناسبة
العظيمة ،وفي الكفور ترأس الخوري
يوسف سمعان.
وفي منطقتي مرجعيون وحاصبيا،
نظمت العديد من المسيرات التي
طافت شوارع وقرى البلدات تقدمها
ح��م��ل��ة ال��ص��ل��ب��ان وأك��ال��ي��ل ال���ورد
واآلب���اء ال��ذي��ن ش���ددوا على معاني
هده المناسبة ودع��وا الى «المحبة
والتسامح».
واحتفلت رع��اي��ا وأدي���رة منطقة
بشري برتبة دفن المسيح ،وأقيمت
ال��ص��ل��وات وال��م��س��ي��رات ال��رم��زي��ة
المعبرة عن معاني المناسبة.

وف��ي حدشيت احتفل الخوريان
ج��ورج عيد وط��ون��ي اآلغ��ا بالرتبة
أيضاً .وفي الديمان احتفل الخوري
حبيب صعب برتبة دف��ن المسيح
وبتطواف روحي في نطاق الكرسي
البطريركي القديم المشرف على
وادي قنوبين.
واحتفل القيم االبرشي في نيابة
الجبة البطريركية ال��خ��وري خليل
عرب بالرتبة في كنيسة مار سابا-
بلوزا.
وت��رأس رئيس الطائفة الكلدانية
في لبنان المطران ميشال قصارجي
رتبة سجدة الصليب ،ف��ي كنيسة
المالك روفائيل في بعبدا برازيليا،
وألقى قصارجي عظة شدد فيها على
عمق سر الصليب .ودع��ا المؤمنين
إلى أن «تتجلى القيامة في النفوس
وتنبذ األحقاد».
وف��ي دي��ر س��ي��دة قنوبين كانت
لراهبات الدير االنطونيات سلسلة
أنشطة روحية توزعت طيلة أيام
االس��ب��وع ،وت��وج��ت ن��ه��ار الجمعة
العظيمة بمسيرة صالة بين كنيستي
دير قنوبين ومزار القديسة مارينا،
تقدمها الخوري هاني طوق.
واحتفلت ال��ط��وائ��ف المسيحية

التي تتبع التقويم الغربي في قضاء
الكورة ،برتبة جناز المسيح ،فاقيمت
للمناسبة ال��زي��اح��ات وال��ق��دادي��س
ال��ج��ن��ائ��زي��ة ف��ي ك��ن��ائ��س وأدي����رة
المنطقة.
وفي البترون ،احتفلت رعية مار
اسطفان برتبة سجدة الصليب في
كاتدرائية مار اسطفان البترون.
ورأس ال��ص�لاة راع���ي أبرشية
البترون المارونية المطران منير
خيرالله.
وفي زغرتا ،أقيمت رتبة دفن السيد
المسيح في كنيسة مار مارون العقبة
رأسها األب بول مرقص الدويهي.
وترأس المونسنيور نبيه معوض
رتبة دفن المسيح وق��داس الجمعة
الحزينة في كاتدرائية م��ار م��ارون
في طرابلس ،في حضور حشد كبير
من المؤمنين لم تشهده طرابلس منذ
سنين عدة.
كما أحيت الطوائف المسيحية
التي تتبع التقويم الغربي الجمعة
العظيمة ف��ي مختلف دول العالم
وكنيسة ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ال��ق��دس ،إذ
ستشهد الكنائس مراسم رتبة سجدة
الصليب قبل االحتفال بعيد القيامة
فجرا ً غدا ً األحد.

أ هالي واقارب وأصدقاء الشهيد البزال يودعون جثمانه في حسينية البلدة

حمود يلتقي المجمع العالمي للتقريب
استقبل األمين العام التحاد علماء المقاومة الشيخ
ماهر حمود ،وفدا ً من «المجمع العالمي للتقريب» ،برئاسة
الدكتور محمد حسن تبرائيان ،وعضوية مستشار السفير
االيراني محمد جاويد ،ومستشار األمين العام للمجمع
الشيخ محسن األراكي الشيخ محمد مهدي نجف ،والمدير
اإلعالمي زكريا فخر الدين ،وانضم الى االجتماع رئيس
الهيئة االدارية في «تجمع العلماء المسلمين» الشيخ حسان
عبد الله« ،وجرى الحديث في الخطوات المستقبلية لالتحاد
العالمي لعلماء المقاومة ،وتفعيل دوره لمواجهة المؤامرات
المذهبية التي تهدف إل��ى تمزيق األم��ة لمصلحة العدو
المستكبر والخطط األميركية للمنطقة».
وقال حمود في خطبة الجمعة «ال شك في أن سياسة
السعودية هي جزء من سياسة الواليات المتحدة االميركية
في المنطقة ،والمرتكزة بدورها على تحقيق أمن «اسرائيل»
وتفوقها العسكري» .وأكد «أنه ال يمكن المقارنة بين مشروع
أميركي مترف يهدر الثروات وينفقها على ترف الحكام ،وبين

مشروع يطمح في النهاية إلى زوال «إسرائيل» ومواجهة
النفوذ االميركي في المنطقة ،ولكن المشكلة الكبرى «أن أي
مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى جمهوره وأدواته وقدراته،
وهذا المشروع اآلن محاصر بالفتنة المذهبية وبقلة القدرات
وبهذا الحجم الضخم من االعالم الكاذب .وكمثل من االكاذيب
التي يتم الترويج لها هو تصوير انتصار ايران في المحافل
الدولية وانتزاعها لحقها في صناعة النووي السلمي ،يتم
تصويره وكأنه تخ ٍل عن شعار أميركا الشيطان األكبر
فيما هو في الحقيقة انتصار لهذا الشعار ،كما يتم تصوير
(التورط) في سورية وكأنه انحراف عن خط المقاومة فيما
هو دفاع عنها .واآلن قدرتنا على االقناع بـ«التورط» االيراني
في اليمن ضعيفة وبغض النظر عن قناعاتنا الراسخة فإن
هذه االزمة ستنعكس سلبا ً على مشروع المقاومة لفترة قد
تكون طويلة وقد ال تكون طويلة ،ولكن مشروع المقاومة
منتصر من دون شك في النهاية ،أما مشروع المترفين فال
يرجى منه أي خير».

قداس رتبة دفن المسيح في بكركي

رابطة ال�شغيلة :ال�سنيورة بمواقفه
الم�سمومة يف�ضح حقيقة �أ�سياده
توقفت قيادة رابطة الشغيلة بعد اجتماع لها برئاسة أمينها العام زاهر الخطيب أمام
المواقف «المدانة والمسمومة التي يواصل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة،
وبعض وزراء ونواب تيار المستقبل إطالقها ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،عبر
اتهامها بالقيام بأعمال ،يقوم بها فعليا ً أسياد هؤالء من آل سعود ،وحكام الواليات
المتحدة األميركية ،ومن يدور في فلك سياساتهم االستعمارية» .وأكدت الرابطة «أن من
يثير الفتن ويدعم قوى اإلرهاب التكفيري لتفتيت وحدة المجتمعات العربية ،وتدمير
الدولة الوطنية السورية ،ومنع التسوية في لبنان ،ويعتدي على ثورة الشعب العربي
اليمني الساعية للتحرر من الهيمنة السعودية واألميركية ،ومن يؤازر نظام البحرين في
قمع شعبه المطالب ِ
سلما ً باإلصالح ،إنما هو النظام السعودي وواشنطن ودول الغرب».
وأضافت« :أما إي��ران ،الدولة والشعب ،فهي تدعم المقاومة ضد االحتالل الصهيوني
وتساند سورية والعراق ضد قوى اإلرهاب التكفيري التي تعيث فسادا ً وتخريبا ً أيضا ً في
ليبيا ومصر ولبنان وتونس ...الخ ،وال يتوانى المسؤولون في السعودية عن التباهي
بدعمهم ومساندتهم لهذه القوى اإلرهابية ،وكذلك فإن تيار المستقبل كانت له يد في دعم
هذه الجماعات اإلرهابية التكفيرية ،وتوفير الحاضنة لها في شمال لبنان وعرسال».
وشـددت على «أن السنيورة  ،بمواقفه المسمومة التي أطلقها أخيرا ً من اإلمارات ،إنما
يفضح حقيقته ،وحقيقة أسياده الذين يقفون وراء حياكة المؤامـرات والتسبب بالحـروب
الداخلية التي تشهدها الدول العربية الستنزافهـا خدمـة للعدو الصهيوني ،والمشروع
األميركـي الشرق أوسطي ،الذي تعثر ويعاني من اإلخفاق بفضل صمود قوى المقاومـة
والتحـرر في سوريـة ولبنان والعراق ،ونجاح ثورة الشعب العربي اليمني في إسقاط
النظـام العميـل والتابـع لحكـام آل سعـود والـدول الغربيـة االستعماريـة».

 ...وفي الكسليك

�شاتيال :ال ينبغي �أن تتحول �أزمة اليمن
�صراع ًا بين العالم اال�سالمي و�إيران
لفت رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال إلى «أن أزمة اليمن ال ينبغي أن تتحول
ص��راع �ا ً بين ال��ع��ال��م االس�لام��ي وإي����ران ،ألن
ذلك ي��ؤدي الى إشعال فتن شاملة واستفراد
ال��ع��دو الصهيوني بالمنطقة وبمراكز القوة
فيها ،مضيفاً« :إننا منذ نشأتنا نطرح الحل
العربي ألي مشكلة وطنية ،ومعيارنا كان وال
ي��زال المحافظة على وح��دة واستقالل كل بلد
عربي وحق شعبه في اختيار نظامه والقيام
ب��االص�لاح��ات ال��واج��ب��ة ،وه���ذا ينطبق على
المشكلة اليمنية التي تتطلب إع��ادة السلطة
الموقتة واحياء العملية السياسية لتطبيق
الدستور الجديد ووضع آلية مناسبة لتحقيق
مخرجات الحوار الوطني».
وأشار شاتيال خالل استقباله عددا ً من الزوار
إلى «أن عقلنة تصرف الحوثيين واجبة ،وهم
ج��زء أس��اس من اليمن وم��ن ال��ح��وار الوطني
اليمني ،فاليمن ال يستطيع حكمه عشيرة أو

ح��زب أو فئة ،فهو قائم على التعددية التي
ينبغي احترامها ف��ي إط��ار نظام ديمقراطي
ارتضاه اليمنيون في مؤتمر الحوار ،مشددا ً
على أن الصراع الداخلي في اليمن يقدم أفضل
الخدمات للتطرف المسلح وللتدخل األجنبي
ال��م��ع��ادي ،وي��ه��دد اليمن ب��االن��ش��ط��ار ،لذلك
فإن ع��ودة الحوار الوطني الداخلي أمر فائق
األهمية».
وأوضح شاتيال أن من غير المطلوب أن يقع
اليمن تحت أي وصاية ،فشعب اليمن له قراره
وكرامته وحريته ولن يقبل ان يكون مقرا ً او
ممرا ً الية جهة تريد االساءة له ولالمن القومي
العربي» ،مشيرا ً إل��ى «أن القوى السياسية
العربية واالسالمية التي تعددت مواقفها حول
اليمن ينبغي أن تحافظ على هدوئها لتساهم
في إعـادة السلـم األهلي إلى اليمن ،وليس القيام
بما من شأنه إحداث صراعات جانبية تلهينا
عـن مواجهـة مخططـات العـدو الصهيونـي».

