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المحكمة الع�سكرية �أرج�أت محاكمة موقوفي عبرا
�إلى منت�صف �أيلول ل�سوق الأ�سير �إليها
في وقت ال يزال أحمد األسير رهن التحقيق األولي لدى
جهاز األم��ن العام أرج��أت المحكمة العسكرية الدائمة
جلسة محاكمة موقوفي أحداث عبرا إلى  15أيلول المقبل،
إثر طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني
الحجار ،سوق األسير إليها ،للمباشرة في استجوابه
ومحاكمته.
وكانت الجلسة انعقدت برئاسة القاضي خليل ابراهيم
الستكمال محامي الدفاع عن الموقوفين ،مرافعاتهم .وبعد
استجواب الموقوف م��روان أبو ضهر الذي نفى إفاداته
السابقة زاعما ً أنه كان تعرض للضرب أثناء استجوابه،
وكان اسمه برز أخيرا ً خالل التحقيقات مع عالء المغربي،
طلب الحجار الكالم ،فقال لرئيس المحكمة إن األسير
موقوف ل��دى النيابة العامة ،طالبا ً إرج��اء المرافعات
وتأجيل الجلسة لإلستماع الى إفادته لما لها من تأثير على
سير المحاكمات ،فاستجاب إبراهيم لهذا الطلب وأرجأ
الجلسة ،وقال« :هذه القضية والموقوفون فيها معلقون
بشخص أحمد األسير ال��ذي يعتبر الشخص المحوري
في الملف ومجرد مثوله أمام المحكمة سيغيّر الملف ألن
معطيات جديدة ستظهر ،وسأرى ماذا قال في التحقيق
األولي».
وبعدما أجمع رئيس المحكمة والنيابة العامة العسكرية
ومحامو الدفاع على أهمية إرجاء الجلسة لحين االستماع
إلى إفادة األسير ،اجتمع القاضي إبراهيم بوكالء الدفاع
عن موقوفي عبرا واتفقوا على الخطوط العريضة التي
على أساسها ستسير المحاكمات بعد توقيف األسير.
وبعد اإلجتماع ،قال أحد وكالء الموقوفين محمد المراد
«ارجئت الجلسة لسبب قانوني وواقعي ،ولو اننا وصلنا
إلى المرافعات ،فال بد من أن تعود المحاكمة إلى نقطة
البداية بعد توقيف األسير» ،معتبرا ً أن توقيف األخير
قد يُفيد بعض الموقوفين وقد يثبت التهمة على بعضهم
اآلخر».

ب����دوره ،اعتبر محامي اه��ال��ي العسكريين الذين
استشهدوا في أحداث عبرا بولس حنا «أن توقيف األسير
أمر جيد وإيجابي وسيكشف الكثير من خبايا حوادث
عبرا» ،مؤكدا ً أن «التوقيف هدية لنا ،وبعده ،ستصبح
المحاكمات أكثر وضوحا ً ألن الفاعل بات خلف القضبان»،
مشددا ً على «أهمية تأجيل الجلسات ألن الفاعل األساسي
أوقف وسيقول المعطيات الفعلية».
وفي هذا اإلطار ،أشارت المعلومات إلى أن بعض محامي
الموقوفين اعترضوا في جلسات سابقة على أن مخابرات
الجيش ليست ضابطة عدلية إال أن العميد إبراهيم أوضح
أن المادة  19من قانون القضاء العسكري تنص على أن
مخابرات الجيش من الضابطة العدلية».

توقيف مناصر جديد

وب��ال��ت��زام��ن ،أوق��ف��ت شعبة معلومات الجنوب في
المديرية العامة لألمن العام اللبناني (خالد ا ).في محلة
الوسطاني في صيدا ،وهو من مناصري األسير كما قامت
بتفتيش منزله.
من جهة أخرى ،طلبت المديرية العامة لألمن العام في
بيان من وسائل اإلعالم «تقديم المصلحة الوطنية العليا
على ما عداها» في نقل المعلومات .وجاء في البيان «تنشر
بعض وسائل اإلع�لام أخبارا ً وتسريبات وسيناريوات
تتعلق بعملية توقيف الشيخ الفار أحمد األسير واعترافاته
خالل التحقيق معه باإلضافة إلى ظروف ومكان توقيفه،
وتنسب هذه الوسائل معلوماتها إلى مصادر أمنية أو
مصادر مطلعة.
تنبِّه المديرية العامة لألمن العام إل��ى أن كل هذه
المعلومات واألخبار المتداولة هي غير دقيقة وغير صادرة
عن أي مصدر في المديرية وتأمل من جميع وسائل اإلعالم
تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها في نشرها
للمعلومات ،تسهيالً لتنفيذ المهمات الحقاً».

�إحالة �إرهابيين على الق�ضاء
وتوقيف �صانع عبوة في زحلة
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية
ال��ت��وج��ي��ه ف��ي ب��ي��ان أن م��دي��ري��ة
المخابرات أحالت قبل ظهر أمس
على القضاء المختص ،الموقوفين
زهير حسين أم��ون وإي���اد صالح
أمون ،اللذين كانا قد أوقفا بتاريخ
 ،2015/8/14النتمائهما إلى
تنظيمات إرهابية والقيام بعمليات
تفجير.
وأش�������ارت ال���ق���ي���ادة إل����ى أن
«التحقيقات بيّنت أن زهير أمون
كان قد أقدم بتاريخ ،2013/7/7
وب��اإلش��ت��راك م��ع أح��د الموقوفين
والقتيل عمر األط���رش على زرع
عبوتين ناسفتين على مفرق الهرمل،
حيث أدى انفجارهما إلى استشهاد
عسكريين ومدنيين ووق���وع عدد
من الجرحى .كما أقدم على إطالق
صواريخ على مدينة الهرمل ،ونقل
سيارة مفخخة لم يتم تفجيرها،
والموقوف كان يتجول مستخدما ً
بطاقة هوية تعود لشقيقه.
أما المدعو إياد أمون ،فقد اعترف
بقيامه ب��ت��ج��ارة األس��ل��ح��ة ونقل
متفجرات وأس��ل��ح��ة وذخ��ائ��ر من
عرسال باتجاه جرودها وبالعكس،
وذلك لمصلحة تنظيمات إرهابية».
وف��ي ب��ي��ان آخ���ر ،أعلنت قيادة
ال��ج��ي��ش -م��دي��ري��ة التوجيه ،في
بيان ،أنه «بناء على توافر معلومات
عن إقدام المواطن فهد ديمتري سابا

الراعي ّ
يحث المغتربين
على ا�ستعادة الجن�سية

الراعي مع المؤسسة اللبنانية لالنتشار
توجت «المؤسسة المارونية لالنتشار» نشاط األسبوع الثاني من االكاديمية
المارونية بزيارة الديمان ومقابلة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
وألقت هيام البستاني كلمة تحدثت فيها عن برنامج الدورة التثقيفي ،مركزة على
أهمية المحاضرات ونوعية المحاضرين.
وشكـر البطريـرك الراعـي فـي كلمة أمام الوفد« ،جهود المؤسسة وعملها في
بالد االنتشـار وخصـوصـا ً مؤسسهـا ورئيسهـا الـوزيـر ميشـال اده واألعضــاء
كـافـة الـذي يضحـون بمـالهـم ووقتهـم لتحقيـق أهـدافهـا».
كما نوه بـ«برنامج االكاديمية وعملها الذي يعزز الروابط بين أجيال المتحدرين
من أصل لبناني من كافة بلدان االنتشار بعضهم مع بعض وبوطنهم وكنيستهم
األم» ،متمنيا ًَ لـ«الجميع طيب االقامة في لبنان والتعرف على وطنهم األم في شكل
عميق وعلى كل ما فيه من قيم حضارية تميزه عن كل البلدان».
ودعا الطالب «لالفتخار بجذورهم اللبنانية وشجعهم على تسجيل الوقوعات
الشخصية واستعادة الجنسية اللبنانية ،ال سيما أن التسجيل مجاني في كل
مراحله ويمكن القيام به مهما م ّرت السنين وتعاقبت األجيال ،كما أن التسجيل
يعطيهم إمتيازات وحقوقا ً سياسية واجتماعية مثل حق االقتراع والتملك واإلرث
وغيرها ويساهم في استمرار المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ما يبقي
صيغة العيش المشترك ويساعد لبنان بلد الرسالة على االستمرار».
وطالبهم بـ«التفوق في بالد اقامتهم لرفع اسم لبنان عاليا ً والحفاظ على
التقاليد والمبادئ اللبنانية ونشرها في مجتمعاتهم» .وأكد أن «البطريركية
المارونية ستصدر تعميما ً إلى كافة االساقفة والكهنة تطلب منهم المساعدة
في تجهيز التقنيات الالزمة لمساعدة المؤسسة المارونية لالنتشار في تحقيق
مشاريعها الهادفة الى ربط لبنان المنتشر بلبنان المقيم».
وختم« :أشكركم مجددا ً على هذه الزيارة وأؤكد لكم انكم دائما ً في قلبنا ونصلي
ألجلكم».
بعد الديمان ،زار الطالب متحف جبران خليل جبران ودير مار انطونيوس
قزحيا ،ومن ثم توجهوا الى غابة األرز حيث زرعوا أرزة باسم المؤسسة وباسم
دورة .2015

�أر�سالن :ثمة انعطافة
في ال�سيا�سات العامة
دورية من مخابرات الجيش
على تصنيع عبوة ناسفة في منزله
الكائن في محلة المدينة الصناعية
 زح��ل��ة ،ده��م��ت دوري����ة تابعةلمديرية المخابرات المنزل المذكور،
حيث أوقفت المدعو فهد وضبطت
ب��ح��وزت��ه ث�ل�اث ع��ب��وات صغيرة
مع صاعق كهربائي ،إضافة إلى
كمية من األجهزة الكهربائية وعدد
م��ن ك��ام��ي��رات ال��ت��ص��وي��ر .وبوشر
التحقيق م��ع ال��م��وق��وف بإشراف
القضاء المختص».
وأف��ادت المديرية العامة لقوى
األم��ن الداخلي  -مفرزة استقصاء
بيروت عن توقيف م .س،1975( .

فلسطيني) مطلوب بجرم إطالق
ن��ار ،و ي .م ،1993( .فلسطيني)
مطلوب بجرم أسلحة.
كما أعلنت المديرية أنه «ضمن
إط����ار م��ه��م��ات��ه��ا ف��ي م��ج��ال حفظ
األم��ن والنظام ومكافحة الجريمة
بمختلف أنواعها ،تمكنت قطعات
ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي اع��ت��ب��ارا ً من
 2015/08/11ولغاية  17منه
م��ن توقيف  419شخصاً ،وذل��ك
إلرتكابهم أف��ع��اال ً جرمية على كل
األراض����ي اللبنانية ،ومطلوبين
للقضاء بموجب مذكرات وأحكام
عدلية مختلفة».

مزيد من التنويه بالأمن العام
ودوره في المحافظة على اال�ستقرار
تواصلت اإلش��ادات أمس بعملية اعتقال أحمد األسير
منوهة بالدور الذي تقوم به المديرية العامة لألمن العام
في إطار المحافظة على األمن واإلستقرار ،ودعت الى إنزال
أقصى العقوبات بحق األسير وفاء لدماء شهداء الجيش
الذين سقطوا في عبرا على أيدي جماعته.
وفي السياق ،نوه تكتل التغيير واإلصالح بإنجاز األمن
العام والمدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلقاء
القبض على األسير ،موضحا ً أن «المادة األولى من تنظيم
المديرية العامة لألمن العام تنيط بها مهمات الضابطة
العدلية في المالحقات التي تضع يدها عليها» ،مؤكدا ً أن
«التحقيق بأياد أمينة وكلنا أمل بأن تكون المحاكمة على
قدر اآلمال المعقودة عليها .المهم هو أن نتائج التحقيقات
السرية يجب التعامل معها من دون تمييز أو تفضيل أو
تورية حتى جالء الحقائق كاملة .الراحة والهدأة األبدية
ألرواح شهداء الجيش في عبرا وفي أي بقعة من لبنان».
ووصف وزير الداخلية السابق مروان شربل توقيف
األس��ي��ر ب��ـ«اإلن��ج��از ال��م��ه��م» ،وش��دد شربل على أن كل
المطلوبين سيتم توقيفهم في نهاية المطاف.
ون ّوه المنسق العام لتيار «المستقبل» في صيدا ناصر
حمود خالل زيارته برفقة وفد من التيار محافظ لبنان
الجنوبي منصور ضو في مكتبه في س��راي صيدا إلى
«بإنجاز القبض على االرهابي أحمد األسير الذي بطبيعة
الحال يمكن وضعه في خانة تعزيز االستقرار في البالد»،
معتبرا ً أن «التعاطي مع توقيف األسير كان حكيما ً وهادئاً،
رغم أنه كانت هناك مخاوف من تداعيات لهذا األمر ،لكن

م ّرت األمور على خير ،ونحن كما جميع اللبنانيين نتطلع
الى عدالة القضاء وإلى أن يأخذ القضاء مجراه وتسير
التحقيقات بشفافية».
وحذر األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد
من إنعكاسات تسريب مضمون التحقيقات مع األسير
«وت���ورط أح���زاب وشخصيات سياسية ف��ي دع��م هذا
اإلرهابي القاتل» ،معتبرا ً أن «ردود فعل المتضررين من
القبض على األسير ستدفع في اتجاه الفتنة التي يريدونها
في إطار مخطط مشبوه وبوادرها بدأت عبر مواقف لبعض
اإلعالميين والسياسيين».
وأك��د «ض���رورة بقاء ملف األسير في عهدة القضاء
وع��دم مذهبته وض��رورة اإلس��راع في كشف المتورطين
واإلره��اب��ي��ي��ن للحؤول دون إدخ���ال الملف ف��ي ال��ب��ازار
السياسي والمذهبي».
ورأى أن «شحن النفوس وتضخيم مواضيع أمنية
أو سياسية هدفه إلهاء اللبنانيين عن عجز الطبقة
السياسية والتقصير الحكومي في توفير الخدمات
الحياتية لهم».
واختتم داعيا ً الى «المحافظة على المؤسسة العسكرية
ألنها األمل والضمان وص ّمام األمان للجميع» ،ومحذرا ً من
«زجها في أي صراع مفتعل».
وأش���اد «التجمع الوطني الديموقراطي» ف��ي بيان
بتوقيف «اإلرهابي الفار أحمد االسير» ،ودعا الى «إنزال
أقصى العقوبات بحقه ،وفاء لدماء شهداء الجيش الذين
سقطوا في عبرا على أيدي أنصاره».

اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن أن «انجاز
األمن العام بقيادة اللواء عباس ابراهيم باعتقال أحمد األسير إنما يدل على كفاءة
مميزة لدى هذه المديرية التي تساهم في حفظ أمن لبنان وصون اللبنانيين من
الخاليا االرهابية المعروفة».
وقال في بيان« :لقد صالت وجالت هذه الخاليا اإلرهابية تحت الغطاء السياسي
الخارجي الذي لم يسمح ألعوانه في لبنان من رفع الغطاء السياسي عنها ،وما
انعطافة الخارج عن االستمرار بتوفير هذا الغطاء إال انعطافة بالسياسات العامة
تجاه هذا النوع من الممارسات المشينة وهي إشارة إيجابية».
وأض��اف« :آن األوان إلعطاء الثقة المتناهية للجيش اللبناني وقوى األمن
الداخلي وكل ما يتفرع عنهما من مديريات ألنهم معيار للتعاون من أجل المصلحة
العامة .فقادة هذه المؤسسات األمنية ينتمون لطوائف مختلفة لكنهم يضعون
لبنان فوق كل الحسابات .وحبذا لو كانت المؤسسات السياسية تشبههم بالنوايا
واألفعال».

توفي الفلسطيني خليل إبراهيم
رحيل ( 35سنة) وابنته أروى (5
سنوات) في مخيم برج الشمالي،
نتيجة صعقة كهربائية أصابت
الطفلة .وفارقا الحياة بعد نقلهما
إلى المستشفى اللبناني  -اإليطالي
في المنطقة.
ك��م��ا ق��ض��ى ال��ع��ام��ل ف��ي شركة
«بوتك» للصيانة والتشغيل BUS
فادي دياب ،أثناء محاولته إصالح
عطل طرأ على الشبكة في بلدة سير
الضنية .وعمل األهالي على إن��زال
جثته التي علقت على عمود الشبكة.

وأوض��ح��ت الشركة ف��ي بيان،
ظ��روف وف��اة دي���اب ،ف��أك��دت انه
أنهى دوام عمله أمس وسلّم عدته
كاملة وسيارة الشركة ،وعاد إلى
منزله عند الساعة الثالثة بعد
الظهر .والحقا ً طلبت منه البلدية
مساعدتها في استبدال وتركيب
بعض «ال��ل��م��ب��ات» فلبى طلبها
مستخدما ً سيارته الخاصة ،من
دون علم الشركة ،ومن دون اتخاذ
إجراءات السالمة المعتادة ،فوقع
الحادث المؤسف.
وت��ق��دم��ت ال��ش��رك��ة بتعازيها

أكد تكتل التغيير واإلص�لاح انه يؤيد أي ح ّل لتفعيل
مجلسي النواب وال���وزراء ومجلس النواب يتوافق مع
الميثاق والدستور.
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد االجتماع
األسبوعي للتكتل برئاسة رئيسه العماد ميشال عون في
دارته في الرابية أمس« :تداولنا في شؤون الساعة في
أزمنة التخلي الوطني والغربة عن مسلماتنا وثوابتنا
الوطنية ونحن أحوج ما نكون إليها».
وأض���اف« :ج��رى تقويم للتحرك المدني بالتظاهر
الحضاري الذي عبّر فيه شعب التيار عن صوت أنكر عليه
وعلى الشعب اللبناني عامة .وقد أثبت هذا التحرك جدواه
على أكثر من صعيد ،ولعل أكثر ما ميزه هو أن الشعب
خرج من كم األفواه وعوارض التالشي الذي خطط له ومهد
له بالتخدير والتأجيل والزبانية ،المتسلطون وغاصبو
األكثرية المصطنعة ،مطمئنا ً أن «قرار التيار الوطني الحر
وهو عصب التكتل ،هو اإلستمرار في تمكين الشعب من
قول كلمته عند اإلقتضاء».
وهنأ جريصاتي لبنان بـ«الذكرى التاسعة لإلنتصار
على العدو «اإلسرائيلي» في حرب تموز  -آب ،2015
والتي نتمنى أن تعم كل اللبنانيين ،بمن فيهم التائهون
والمراهنون» .ولفت إلى أن في كالم األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله في ذكرى اإلنتصار ،مفاصل
كبيرة وكثيرة ومهمة ،يجدر التوقف عندها .في حين
توقف بعضهم عند ظاهر المباني وجاهلوا باطن المعاني!
ان كلمة ممر في قاموسنا واضحة .الممر الرئاسي مقفل
وح��راس��ه الميثاق والدستور وال��ق��ان��ون .كما أن الممر
الحكومي فحراسه نفسهم والفرصة متاحة إذا صفت
النيات .وأيضاً ،حراس الممر النيابي هم نفسهم والسعي
قائم بجد إذا صفت النيات أيضا ً لتفعيل مجلس النواب.
يجب أن يعي الجميع أن التيار مقاوم بالفطرة .فكيف إذا
جمعت األخالق والوجدانيات ،السيد والعماد؟».
وعن موضوع تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب،
أوضح ان «تكتل التغيير واإلصالح يؤيد أي حل ،كما أننا
ّ
نفضل ونز ّكي عبارة الحل على عبارة التسوية .فلسنا من
التسوويين في طبيعتنا .ونحن مع أي ح ّل يتوافق مع
الميثاق والدستور والقوانين اللبنانية .ال يسأل التكتل
إطالقا ً عن أي تعطيل ،بل عن مناهضة أي تسهيل يتصف
بالشمولية والميثاقية والدستورية .هم المعطلون ونحن
نعطل تعطيلهم».
وعن الموضوع البيئي والصحي ،أكد جريصاتي «عدم
تجاهله على اإلط�لاق .هناك خطة ط��وارئ طرحها وزير

جريصاتي خالل تالوته مقررات اجتماع التكتل
الصحة وائل أبو فاعور ،ونوضح أن ال دور فيها لمجلس
ال��وزراء .الوضع األكثر استقرارا ً في الدولة ،لألسف هو
وض��ع النفايات على طرقاتنا وف��ي شوارعنا وأحيائنا
وبالقرب من بيوتنا .كفانا تذرعا ً بمجلس الوزراء .نعطيكم
مثالً عن هذا التمييز الصارخ بحقنا :و ّق��ع وزي��را التيار
الوطني الحر مرسوم إعانة الطفلة إيال طنوس ولكنه
لم يصلها أي قرش ولم يصل أهلها أي قرش حتى يومنا
توسل ملف انساني بامتياز التهامنا بالعرقلة
هذا .عيب
ّ
والتغاضي .اتهامنا صحيح ،لكن توصيفه خاطئ».
وأض���اف« :نحن نقر ونعترف ونتبنى علنا ً وجهرا ً
أننا نعطل التعطيل واالنقالب على الميثاق والدستور
والقانون ولن يم ّر عمل أو ق��رار قبل العودة إلى إرساء
قواعد التشاركية الكاملة والفعلية .بعد حل هذه اإلشكالية
الكيانية سوف يبادر وزراؤنا ونوابنا إلى معالجة نواقص
مقارباتهم وملفاتهم وشوائبها النافرة .على كل حال،
فإنه حتى هذه اللحظة ،ال دور لمجلس ال��وزراء واللجنة
الوزارية لم تصل إلى أي اقتراح في موضوع النفايات
ترفعه إلى مجلس ال���وزراء» .واعتبر «أن وزارة البئية
ومجلس اإلنماء واإلعمار مدعوان بعد فض العروض ،إلى
اعتماد المعالجات الفورية الداهمة ،قبل اعتماد الحلول
الطويلة األمد».
واختتم« :أيها المعطلون ،عودوا إلى الميثاق والدستور
والقانون ،فتفتح أبواب كل الحلول الناجعة لكم .وال ينفع
كل حل قبل العودة إلى الميثاق والدستور والقانون ألنه
يكون معيوبا ً بألف عيب».

التقى لجنة الأ�سير �سكاف

حزب اهلل يزور الرابطة المارونية
وتركيز على �أهمية التوا�صل

الداود زار ح�ضر
وح ّيا ت�ضحيات ال�شهداء
زار األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداود ،مع وفد من الحركة ،بلدة حضر في ريف القنيطرة.
وقدم ال��داود الى عائالت الشهداء التعازي ،وحيا «تضحياتهم في
سبيل الدفاع عن األرض والكرامة» ،وأك��د لهم« ،أن دماءهم ستزهر
انتصارا ً في دحر اإلرهابيين التكفيريين ،وأن معركتهم في حضر واحدة
مع كل المحافظات والبلدات السورية ،التي يخوضها الجيش السوري
مع حزب الله والدفاع الوطني».
وزار الداود قائد الفرقة العسكرية في الجيش السوري المرابطة في
المنطقة ،وحيا ال��دور الذي «يقوم به الجيش على مساحة كل الوطن
في الدفاع عن وحدته ومنع التكفيريين من تحقيق أهدافهم» ،مشددا ً
على ضرورة «تعزيز صمود أهالي حضر وريف القنيطرة الذين هم في
الخطوط األمامية بمواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري».
وقال الداود من منزل الشيخ أبو حسن الطويل الذي أقام مأدبة غداء
على شرفه« :لقد أفشل الجيش السوري والشعب معه من دفاع وطني
ولجان شعبية ومساندة حزب الله المؤامرة األميركية الصهيونية
التكفيرية على سورية ،وواجه التسونامي الدولية ،وبقي محافظا ً على
هيكلية الدولة ،ووحدة مؤسساتها».
وأض��اف« :إن صمود سورية دعم موقف روسيا وكذلك إي��ران التي
قدمت المساعدة للشعب السوري لمنع اإلرهاب من تحقيق أهدافه».

النابل�سي :علماء جبل عامل كانوا
دائم ًا في طليعة المقاومين

وفاة � 6أ�شخا�ص ب�صعقات كهربائية
إلى ذوي الفقيد ،آملة من «جميع
عمالها وموظفيها عدم المبادرة
وال��ق��ي��ام ب��أي أع��م��ال على شبكة
ال��ك��ه��رب��اء م���ن دون م��واف��ق��ت��ه��ا
المسبقة ،لكي تتمكن من حمايتهم
من األخطار كافة».
وفي بلدة رأس العين في بعلبك
توفي ثالثة أطفال سوريين حرقا ً
ب��ع��د خ��ل��ل أص���اب أح���د األس�ل�اك
الكهربائية في منزلهم.
واألطفال ت��راوح أعمارهم بين
 7و 9و 10سنوات قضوا صعقا ً
بينما كانوا بمفردهم في المنزل.

«التغيير والإ�صالح» :ن�ؤيد �أي ّ
حل
يتوافق مع الميثاق والد�ستور
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النابلسي وكوراني
استقبل سماحة العالمة الشيخ عفيف النابلسي سماحة الشيخ علي
كوراني العاملي وأكد سماحته على دور المقاومة الرائد في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» والتفوق الذي وصلت إليه بحيث بات العدو «اإلسرائيلي»
يحسب ألف حساب قبل أن يُقدم على عملية عدوانية.
وأضاف :علماء جبل عامل كانوا دائما ً في طليعة المقاومين والمجاهدين
وبرهنوا على وعي عميق ومسؤولية كبيرة أمام التحديات وواجهوا بقوة
االحتالل «اإلسرائيلي» وحرضوا الناس على الدفاع عن أرضهم ووطنهم
حتى أصبح للجنوب هذا الصيت وهذه الكرامة.

لقاء وفد حزب الله والرابطة
زار معاون المسؤول عن الملف
المسيحي في حزب الله بالل اللقيس
وأمين سر الملف في الحزب طالب
جرادي ،الرابطة المارونية في مقرها
في المدور قبل ظهر أمس ،وكان في
استقبالهما رئيس الرابطة سمير أبي
اللمع ف��ي حضور ع��دد م��ن أعضاء
المجلس التنفيذي.
وتر ّكز اللقاء بحسب بيان للرابطة
على «أهمية التواصل ال��دائ��م بين
المكونات اللبنانية ،وضرورة النقاش
والتفكير المشترك للوصول الى
خالصات جامعة تم ّكن اللبنانيين
من صوغ حلول توطد أركان الدولة
وترسخ ثقافة شركة العيش وتفتح
الباب أمام كل طرف ليضطلع بدوره
الوطني بفاعلية».

أبي اللمع

ورح���ب رئ��ي��س ال��راب��ط��ة ب��زي��ارة
ّ
اللقيس وجرادي ،وقدم عرضا ً موجزا ً
لتاريخ الرابطة ودورها وحضورها
ف��ي المشهد المسيحي والوطني
ال��ش��ام��ل ،م���ؤك���دا ً «ن��ه��ج ال��راب��ط��ة
ال��ح��واري المستمر ف��ي ات��ج��اه كل
األطراف في لبنان على قاعدة توفير
األرضية الصلبة لمشتركات وطنية
ميثاقية تكون المعبر نحو الخروج
من األزمات التي تتخبط فيها البالد»،
وقال« :إن الرابطة المارونية تتحرك
بأفق وطني شامل على قاعدة التوازن
المجتمعي والتفاعل االيجابي بين
عائالته الروحية والسياسية».

اللقيس

أم��ا اللقيس فأثنى على «ال��دور
ال��ف��عّ ��ال ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��راب��ط��ة
المارونية على العديد من الصعد»،
واعتبر أن ه��ذا اللقاء «ه��و بداية
لسلسلة ل��ق��اءات ترمي إل��ى تبادل
األفكار وإنضاجها بما يساعد على
بلورة رؤية مشتركة ،خصوصا ً أن
الرابطة المارونية تضطلع بحراك
مميز على الصعيد الوطني العام
وتضم نخبا ً ذات حضور بارز داخل
مك ّون لبناني أساسي».
وق���ال« :إن��ن��ا نتمنى أن يستمر
المسيحيون في دوره��م الفاعل في
الحياة السياسية في لبنان» ،مشيدا ً
بموقفهم «خ�لال ح��رب ت��م��وز -آب
 2006التي توجت بانتصار هو
ملك اللبنانيين جميعا ً ال فئة منهم»،
ومستذكرا ً «احتضانهم للنازحين
في مناطقهم».
وأض��اف« :إن المسيحيين كانوا
ال��س��ب��اق��ي��ن م���ن خ�ل�ال اب��ت��ك��اره��م
الصيغة الوطنية وهي الصيغة التي
احتضنت التنوع الديني والطائفي
وع��ك��س��ت ص����ورة ال��ت��ع��اي��ش بين
مك ّونات الوطن كافة».
وف��ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ت��م االت��ف��اق
على متابعة اللقاءات بين الرابطة
ومسؤولي ال��ح��زب «م��ن أج��ل دعم
قيام الدولة ومؤسساتها عبر تبادل
األفكار وقيام الحوارات المجدية»،
مع التمني بأن «يشمل هذا الحوار

جميع الفئات والمك ّونات الوطنية».

لجنة اﻷسير سكاف

من جهة أخرى ،زار وفد من لجنة
أصدقاء اﻷسير يحي سكاف المجلس
السياسي لحزب الله والتقى نائب
رئيس المجلس السياسي الحاج
محمود قماطي وبحضور الحاج
محمد صالح والدكتور علي ضاهر
ورئيس الجمعية اللبنانية لألسرى
والمح ّررين أحمد طالب.
وتوجه جمال سكاف باسم الوفد
بالتحية والتهنئة إل��ى المقاومة
ب��ق��ي��ادة ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر الله
بمناسبة ذكرى اإلنتصار على العدو
الصهيوني ال��ذي تحقق على أيدي
المجاهدين ،مؤكدا ً «الثقة التامة
بالمقاومة من أجل تحرير ما تبقى
لنا من أرض محتلة وأس��رى ،وفي
مقدمهم اﻷس��ي��ر يحي س��ك��اف ،ﻷنّ
خيار المقاومة في مواجهة العدو
هو الوحيد القادر على ردع العدوان
وحماية وطننا».
ورح����ب ق��م��اط��ي ب��اس��م ق��ي��ادة
ح���زب ال��ل��ه ب��ال��وف��د ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ
قضية اﻷس��ي��ر يحي س��ك��اف «هي
قضية وطنية بامتياز ،وهي تحظى
بمتابعة واهتمام من قبل المقاومة
وخصوصا ً من السيد حسن نصر
الله ال��ذي أطلق مقولة إننا ق��وم ال
نترك أسرانا في السجون ،ﻷنّ اﻷمة
التي تترك أسراها هي أمة بال شرف
وبال كرامة».

ممثل بري ووفد «�أمل»
بحثا ق�ضية ال�صدر في طهران
التقى ممثل رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ووفد
حركة «أمل» المشارك في «مؤتمر أهل البيت» في إيران،
رئيس «المجمع األعلى ألهل البيت» الشيخ محمد حسن
أختري ،وكان موضوع البحث األساسي ،بحسب بيان
للوفد ،قضية اإلمام المغيّب السيد موسى الصدر ورفيقيه
«خصوصا ً أن المؤتمر يجمع العديد من الوجوه من أكثر
من  130بلدا ً ومن  700شخصية لذا كان من الضروري
إثارة هذا األمر من منطلق أن اإلمام المغيب السيد موسى

الصدر ورفيقيه هم أحياء ويجب العمل على تحريرهم
وعودتهم إلى وطنهم سالمين .كما جرى التداول بوجهات
النظر حول الوضع العام والتركيز على ضرورة الوحدة».
كذلك التقى الوفد رئيس دائ��رة الشرق األوس��ط في
الخارجية اإليرانية غالم حسين دهقاني وتم التداول
في شؤون المنطقة وتأكيد دور إيران الريادي في هذه
الظروف الصعبة ،وتم البحث أيضا ً في قضية اإلمام
الصدر.

