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حمليات

بري و�سالم وعون ووزراء ون ّواب وفاعليات
ه ّن�أوا الها�شم بانتخابه نقيب ًا للمحامين
تابع نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم ،لليوم
الثاني ،استقبال المهنئين بانتخابه ،بحضور النقباء
السابقين وأعضاء مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد
وحشد من المحامين.
واتصل مه ّنئاً ،رئيس مجلس النواب نبيه بري ،رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم ،الرئيس ميشال سليمان ،الرئيس
حسين الحسيني ،رئيس تك ّتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال عون ،الرئيس فؤاد السنيورة ،مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دري��ان ،الن ّواب:سمير الجسر ،سامي الجميّل،
ستريدا جعجع وسيمون أبي رميا ،النائب السابق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي ،رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع ،رئيس المحكمة العسكرية اللواء الركن خليل
إبراهيم ،راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر،
ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.
وحضر مه ّنئا ً الوزراء :غازي زعيتر ،بطرس حرب ،رمزي
جريج ،ريمون عريجي ،ال��ن� ّواب :ن��وار الساحلي ،ميشال
موسى ،آالن ع��ون ،سرج طورسركيسيان ،غسان مخيبر
وهادي حبيش ،رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان
فهد وأعضاء المجلس ،رئيس مجلس شورى الدولة القاضي
شكري ص��ادر ،ع��دد كبير من ال���وزراء وال��ن��واب السابقين
والقضاة ونقباء المهن الحرة ورؤس��اء الجامعات وعمداء
والفعاليات ،ووفود المحامين من مختلف التيارات الحزبية،

وهيئات المجتمع المدني.
كما زار رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال ،على
رأس وفد من قيادة ومحامي المؤتمر ولجنة متابعة مؤتمر
بيروت والساحل للعروبيّين اللبنانيين مق ّر نقابة المحامين
مه ّنئا ً الهاشم الذي شكر لـ«رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني
والوفد المرافق التهنئة ومساندة محامي المؤتمر للنقيب
وبعض أعضاء النقابة خالل االنتخابات ،مؤ ّكدا ً «مواصلة
التعاون والتنسيق».
من جهته ،اعتبر شاتيال «نجاح النقيب الهاشم نجاحا ً
للخط الوطني» ،آمالً أن «يدفع بنقابة المحامين نحو دور أكبر
في طرح مشاريع قوانين لمجلس النواب ،من أجل استكمال
تطبيق دستور الطائف ،وتعزيز دور النقابة في الساحة
الوطنية وفي المجال العربي مع اتحاد المحامين العرب،
نصرة لقضايانا وأه ّمها قضية فلسطين».
كما استقبل الهاشم وفدا ً من مجلس المرأة العربية برئاسة
لينا الدغالوي مكرزل وعضوية المستشارة القانونية للمجلس
ايالن مكرزل ومسؤولة اإلعالم نيكول يوحنا ،مه ّنئا ً بفوزه.
وعلى هامش الزيارة ،كان لقاء في مق ّر النقابة في المتحف
مع رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين ،المحامية أسمى
داغ��ر ح��م��ادة ،وت � ّم البحث في النشاطات التي يقوم بها
المجلس ،وأهمها التحضير لمهرجان المرأة العربية لمناسبة
يوم المرأة العالمي في  8آذار.

وال�صمد والبعريني «لوقوفهم مع �أهلهم»
�شكرت كرامي
ّ

فاعليات البداوي :ارتياح للأحكام
في حق م ّتهمين ب�أحداث طرابل�س
عقد أهالي البداوي ووادي النحلة والمنكوبين ،اجتماعا ً
في دارة محمود سيف في جبل البداوي بمشاركة مخاتير
وأعضاء مجلس البلدية وفاعليات المنطقة ،وذلك بعد صدور
أحكام عن المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم
ّ
بحق مجموعة من الم ّتهمين بأحداث طرابلس من أبناء وادي
النحلة والبداوي والمنكوبين ،وهم :بالل محرز ،حسن قاسم
سيف ،عماد مصطفى خضور وإبراهيم أحمد العبيد المل ّقب
بـ«الشعبي» (سنة ونصف) ،كفاح خضر إبراهيم (سنتان)،
راتب خضر ورور ( 6أشهر) ،عقاب محمود كور ويحيى ريا
(سنة واحدة).
كما صدرت مجموعة أحكام غيابية بحق  17متهماً ،هم:
عمر إبراهيم الملقب بعامر اريش ،أحمد نايف مراد ،علي
ياسين محرز ،عبد الرحمن محرز ،ماهر دالل ،عالء مصطفى
خضور ،محمد عبد الرزاق ،بالل عوض ،محمد خضر ،يوسف
محرز ،أحمد محمد الحاج ،محمود مالح ،كفاح محرز ،زكريا
محرز ،خضر جلول ،عبد الله الشعار وجالل عجيل ،وقد ت ّم

الحكم عليهم باألشغال الشاقة لمدة  15سنة.
وشكر سيف للوزير السابق ،فيصل كرامي «جهوده
ومساعيه وتكليفه المحامي نشأت ف ّتال متابعة هذا الملف».
وقال« :بعد صدور األحكام المخ ّففة بحق الذين مثلوا أمام
المحكمة بعد تسليمهم إلى القضاء العسكري عبر كرامي
بتهمة أحداث طرابلس ،ال ب ّد من شكره لوقوفه إلى جانب
أهله وأحبائه في المنطقة».
وشكر سيف أيضاً ،العميد إبراهيم والنائبين السابقين
جهاد الصمد ووجيه البعريني «لوقوفهم مجتمعين وقفة
حق ومتابعة لقضية الشباب الموقوفين من أبناء البداوي
 وادي النحلة والمنكوبين» .كذلك شكر المحامي ف ّتال ،آمالًأن «تتابع قضية الذين صدرت بح ّقهم أحكام غيابية لتع ّذر
مثولهم أمام القضاء ولم يحضروا ألسباب مختلفة» ،متم ّنيا ً
ّ
«فك سراح جميع المظلومين في القريب العاجل».
وت� ّم إط�لاق مفرقعات أض��اءت سماء المنطقة ابتهاجا ً
بإطالق سراح الموقوفين.

وفود زارت الن�صب التذكاري لعميد الأ�سرى

لجنة الأ�سير �سكاف ه ّن�أت «القومي»:
لم ي ُِ�ضع البو�صلة التي ر�سمها �سعاده

سكاف مستقبال وفد الصاعقة
توجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف بالتهنئة من رئيس الحزب
ّ
السوري القومي اإلجتماعي النائب أسعد حردان وعموم القوميين «بأح ّر
التهاني لمناسبة الذكرى السنوية الـ  83لتأسيس الحزب».
وحيّت اللجنة «القوميين الذين لم يضيّعوا البوصلة األساسية والتي
رسمها لهم الزعيم أنطون سعاده ،فأكملوا طريق المقاومة والنضال مع
المقاومين في فلسطين و لبنان ومن خالل العمليات البطولية التي ن ّفذها
القوميون ض ّد قوات االحتالل ،وخرج من بينهم أبطال كأ ّول أسير لبناني في
السجون الصهيونية المناضل يحيى سكاف والشهيد علي طالب والشهيدة
سناء محيدلي ،والقافلة الطويلة لشهداء ومناضلين قوميين إلى جانب آالف
الشهداء من المقاومين في فلسطين ولبنان الذين ّ
سطروا أروع أنواع المالحم
من البطولة والفداء».
من جه ٍة أخرى ،استقبل أمين س ّر «لجنة أصدقاء وعائلة األسير يحيى
سكاف» جمال سكاف ،وف��دا ً من «منظمة الصاعقة» الفلسطينية برئاسة
مسؤولها في الشمال عبد الرحمن راشد ،في منزل عميد األسرى في سجون
االحتالل «اإلسرائيلية» يحيى سكاف في المنية.
وحيّا راشد باسم قيادة «الصاعقة» يحيى سكاف وعائلته «التي تناضل
وتكافح من أجل تحريره» ،مه ّنئا بـ«االحتفال الوطني ال��ذي أُقيم برعاية
الوزير السابق فيصل كرامي وحضوره في المنية إلزاحة الستارة عن النصب
التذكاري لألسير سكاف ،الذي نعتبره رمزا ً للقضية الفلسطينية وللمقاومة
التي كان سكاف في طليعة السائرين فيها» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الشعب الفلسطيني لن
ينسى هؤالء القادة األبطال».
ورحب سكاف بالوفد ،مؤ ّكدا ً «البقاء مع قضية الشعب الفلسطيني الذي
ّ
يتع ّرض في هذه األيام لهجمات بربرية من قِبل قطعان المستوطنين وجيش
االحتالل» ،معتبرا ً أنّ «فلسطين واألسرى لن يتح ّرروا إال بالمقاومة المسلحة
التي سنبقى معها وخلفها ألنها الخيار الصحيح لمواجهة العدو».
وزار النصب التذكاري لألسير سكاف في المنية المنفذ العام لعكار في
الحزب السوري القومي اإلجتماعي ممتاز الجعم ،وفد من «المؤتمر الشعبي
اللبناني» برئاسة عبد الناصر المصري ،قيادات من «الشباب القومي العربي»
و«حزب الحوار الوطني» و«اتحاد الجمعيات البيروتية» و«تيار وحدة لبنان»
برئاسة راجي الحكيم وناظم عز الدين ،والشاعرة سماح صفاوي.
كما تل ّقى جمال سكاف ا ّتصاالت تهنئة بإزاحة الستارة عن ال ّنصب التذكاري،
من عضو المجلس السياسي لحزب الله مصطفى الديراني والنائب السابق
محمود طبو ،ومن عدد من رؤساء األحزاب والجمعيات ،وشخصيات وطنية.

تجمع رجال الأعمال زار ال�سفير الفرن�سي
ُّ

زمكحل� :سنواجه الإرهاب بالمثابرة والإبداع
زار رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين الدكتور
ف��ؤاد زمكحل السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل
بون ،برفقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اإلدارة:
نائب الرئيس كلود بحصلي ،وأمين الصندوق باتريك
فاراجيان.
ب��داي��ة ،ق��دم زمكحل ،نيابة ع��ن رج��ال األعمال
اللبنانيين ،تعازيه الحارة للسفير بون وللشعب
الفرنسي بضحايا المأساة التي هزت فرنسا والعالم،
مشيرا ً إل��ى عالقات األخ��وة التي تربط الشعبين
الفرنسي واللبناني ،منذ عقود .وق��ال« :لألسف ها
هما اليوم متحدّين في الحزن والمعاناة على بعد
 24ساعة أمام رعب اإلرهاب والجريمة المدمرة التي
نزفت بلدينا».
وأكد أعضاء الوفد «أنّ الجرح عميق ،والمعاناة
قاسية لجميع األسر ولشعوبنا ،لكنّ رجال األعمال
اللبنانيين لن يدعوا الخوف والمخاوف تتغلب عليهم
بل سيستمرون بالمثابرة للحفاظ على االستثمار
والعالقات االقتصادية والتجارية وعلى نموها بين
فرنسا ولبنان».
ثم قال زمكحل« :سوف نواجه اإلرهاب من خالل
عزمنا على البقاء على قيد الحياة ،والمثابرة واإلبداع.
لن نتوقف أب��داً ،ولن نتراجع بل سنستمر بالنمو
والتطور رغم ك ّل الصعاب».
من ناحية أخرى ،عرض رئيس تجمع رجال األعمال
مختلف األولويات التي يعمل عليها التجمع وكذلك
المشاريع التي بدأت بالفعل ،بما في ذلك :مشروع
ضمان الشيخوخة ،وإعادة النظر في قانون التجارة،
والموازنة العامة للدولة ،ومشروع قانون األسهم
التفضيلية في القطاع الخاص ،ومشروع قانون

بون مجتمعا ً إلى وفد التجمع
شركات األسهم المبسطة ( ،)SASومشروع قانون
بشأن الضمانات العينية على األموال المنقولة وكذلك
نتائج الطاوالت المستديرة االقتصادية مع االتحاد
العمالي العام في لبنان والبنك الدولي ،وصندوق
النقد ال��دول��ي ( ، )FMIوإس��ك��وا ()ESCWA
واالتحاد األوروبي ومع سفير البرازيل من أجل إدماج
لبنان في السوق المشتركة  ،Mercosurباإلضافة
إلى االجتماع مع سفير إيران للدخول إلى هذه السوق
الجديدة ذات اإلمكانات العالية.
وأكد «دور التجمع في الدفاع عن القطاع الخاص

مداهمات وا�سعة في ال�شمال بحث ًا عن مطلوبين

الجي�ش« :كهروب» َك ّلف �سور ّي ًا
بتفجير مق ّر علماء القلمون

أظهرت التحقيقات مع اإلرهابي
محمد الحجيري ،أنه كلّف سوريا ً
بتفخيخ الدراجة أمام مكان اجتماع
«هيئة علماء القلمون» وشارك في
اليوم التالي في التفجير باستهداف
ناقلة الجند في عرسال ،كما اعترف
بأنّ مجموعة أبو علي اليبرودي التي
عمل معها قد قامت بتفخيخ خمس
سيارات الستهداف مراكز الجيش
بهدف تسهيل دخ��ول المسلحين،
وتمكينهم من الوصول إلى طرابلس
للسيطرة على منفذ بحري.
وأع���ل���ن���ت ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش -
م��دي��ري��ة التوجيه ،ف��ي ب��ي��ان ،أنّ
«إلحاقا ً ببيانها السابق ،وبنتيجة
متابعة التحقيقات مع الموقوف
محمد إبراهيم الحجيري ال ُمل ّقب
ب��ـ«ك��ه��روب» ،النتمائه إل��ى شبكة
إبراهيم قاسم األطرش ،ومشاركته
معها في تفخيخ خمس سيارات،
وارت��ب��اط��ه بتنظيم «داع����ش» في
القلمون ،تبيّن أيضا ً أنّ الموقوف
سبق وانض ّم إلى كتيبة «جند الحق»
التي يتزعّ مها أنس الخالد ،وبعدما
أُصيب األخير انض ّم إلى مجموعة
«سيف الحق» التي كان يتزعّ مها
وأسسا
السوري أمين محمد غورليّ ،
م��ع �ا ً مجموعة ض � ّم��ت لبنانيين
وس��وري��ي��ن ،أق��دم��ت ع��ل��ى إط�لاق
صواريخ باتجاه الهرمل ومراقبة
منزل أحد القضاة بهدف خطفه مقابل
ِف��دي��ة ،وأق��دم��ت المجموعة نفسها
على نقل ذخائر من وادي الخيل
إلى أحد المستشفيات في عرسال،
ليت ّم توزيعها على المسلحين خالل
م��ع��ارك ع��رس��ال ،وأن��ش��أ مجموعة
أمنية ف��ي البلدة تعمل لمصلحة
تنظيم «داع���ش» ،مه ّمتها مراقبة
األشخاص الذين يعملون لمصلحة
األجهزة األمنية.
وتبيّن خالل التحقيق أيضا ً أنّ
الموقوف الحجيري قام مع المدعو
أبو علي اليبرودي بجمع معلومات
حول توقيت ومكان اجتماع هيئة
علماء القلمون في عرسال ،وكلّفا
السوري أبو فراس بتفخيخ دراجة
نارية وركنها في مكان االجتماع
وتفجيرها بتاريخ .2015/11/5
ث ّم أقدم في اليوم التالي باالشتراك

مداهمات

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ن� ّف��ذ الجيش
اللبناني مداهمات في محلّة البقيعة
في منطقة وادي خالد الحدودية
ب��ي��ن��ه��ا م��ج��م��ع س��ك��ن��ي ل�ّل�اّ ج��ئ��ي��ن
ال��س��وري��ي��ن .وأُف���ي���د ع��ن توقيف
ع���دد م��ن األش��خ��اص عُ ���رف منهم
السوري أحمد.د .و ،بحوزته منظار
وس�ل�اح ح��رب��ي وألبسة عسكرية
مم ّوهة ،واللبناني ب�لال.ف ،الذي
عُ ثر في منزله على بندقية حربية
وذخائر .والتحقيقات مستمرة مع
الموقوفين.
و ن ّفذ ف��رع المعلومات في قوى
األم��ن الداخلي مداهمة كبيرة في
أحد أحياء منطقة القبّة في طرابلس
بحثا ً عن مطلوبين.
من جهة أخرى ،أُفيد أنّ الجيش

اجتماع أمني

إلى ذلك عقد قائمقام الهرمل طالل
قطايا ،اجتماعا ً مع ق��ادة األجهزة
األمنية ضمن نطاق مدينة الهرمل،
وأ ّك��د «ض���رورة تشديد اإلج���راءات
األمنية ف��ي المدينة ،وخصوصا ً
أم��اك��ن االك��ت��ظ��اظ السكاني وفي
محيط س���راي ال��ه��رم��ل الحكومي
والساحات العامة ،ودور العبادة
والمدارس».
وتم ّنى المجتمعون على القوى
السياسية واأله��ال��ي والمخاتير
«ال��ت��ع��اون م��ع األج��ه��زة األمنية
واإلب��ل��اغ ع��ن أيّ مشتبه ب��ه أو
أي ج��س��م م��ش��ب��وه ،ل��م��ا ف��ي��ه من
مصلحة المدينة وأهلها في توفير
أمنهم وحمايتهم ،خصوصا ً في
ظل األوض���اع والمخاطر المحدقة
بالوطن بشك ٍل عام ،وبعد تفجيري
برج البراجنة بشكل خاص».

فتى مفقود
من ببنين
أبلغت عائلة الفتى عمر مصطفى
ال��رف��اع��ي ( 15ع��ام��اً) ،األج��ه��زة
األمنية أنّ ابنها غادر منزل ذويه
ف��ي ب��ل��دة ببنين  -ع��ك��ار ق��راب��ة
السابعة والنصف صباح أول من
أمس ولم يعد ،آملة م ّمن يعرف عنه
أي شيء إبالغ األجهزة األمنية.

مزيد من اال�ستنكارات لتفجيري ال�ضاحية واعتداءات باري�س:
لتن�سيق دولي لمكافحة الإرهاب والتط ّرف في العالم

وفد من المنظمات الشبابية يعود الجرحى في بهمن
اللبناني مع الحفاظ عليه بعيدا ً ومستقالً عن ك ّل
التوترات السياسية التي تلوث بيئة األعمال» ،مشيرا ً
إلى «أهمية وفرص إعادة بناء البنية التحتية في لبنان
(الكهرباء والمياه والنقل العام  )...خاصة بمساعدة
الشركات الفرنسية واألوروبية والدولية ،على أساس
شراكة بين القطاعين العام والخاص ( )PPPوالتي
تشكل الح ّل المحتمل والذي يمكن تحقيقه في لبنان».
وسيعقب ه��ذا االجتماع المثمر خطوات أخرى
وتواصل منتظم بين المكتب االقتصادي لسفارة
فرنسا وتجمع رجال األعمال اللبنانيين.

مع اليبرودي وأبو فراس ،وأبو علي
األسيري على استهداف ناقلة جند
توجهها إلى
للجيش بعبوة أثناء
ّ
مكان التفجير.
واع��ت��رف أي��ض �ا ً ب���أنّ مجموعة
أبو علي اليبرودي التي عمل معها
قد قامت بتفخيخ خمس سيارات
الس��ت��ه��داف م��راك��ز الجيش بهدف
تسهيل دخول المسلحين وتمكينهم
من الوصول إلى طرابلس للسيطرة
على منفذ بحري ،إضافة إلى تفخيخ
عشر د ّراج���ات نارية بهدف تنفيذ
عمليات اغتيال داخل عرسال.
وأوض��ح البيان أنّ التحقيقات
مستمرة م��ع ال��م��وق��وف ب��إش��راف
القضاء المختص.

اللبناني والقوى األمنية الفلسطينية
كشفا على سيارة نوع «كيا سيراتو»
في جبل البداوي ،تعود للموقوف
أحمد الصباغ الذي اع ُتقل منذ فترة
من قِبل معلومات األمن العام بتهمة
االنتماء إلى تنظيم «داعش» .وبعد
الكشف عليها ت ّم تسليمها للجيش.
إلى ذلك ،ادّعى مف ّوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ،على الموقوف إبراهيم
الرفاعي في جرم االنتماء إلى تنظيم
«داع��ش» والقتال ض ّد الجيش في
عرسال ،وأحاله إلى قاضي التحقيق
العسكري األول ،رياض أبو غيدا.

تواصلت ردود الفعل المستنكرة لتفجيري
الضاحية الوحشيّين ،والعمليات اإلرهابية في
باريس وال ُمشيدة باألجهزة األمنية اللبنانية التي
تم ّكنت سريعا ً من توقيف اإلرهابيين الضالعين في
جريمة الضاحية.

برقيات تعا ٍز لبري

وفي السياق ،تل ّقى رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،برقية من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق،
الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية
إغناطيوس أفرام الثاني ،دان فيها بشدّة التفجير
اإلرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية ،وع ّزى
ّ
يتخطى
بالشهداء ج ّراء هذا العمل اإلجرامي ،آمالً «أن
لبنان المِحن التي تحيط به ليعيش المواطنون
بسالم وطمأنينة».
كذلك تل ّقى برقية مماثلة من رئيس إدارة مسلمي
القوقاز شيخ اإلسالم شكر باشا زادة.

مجلس فاتحة

م��ن جه ٍة أخ���رى ،أق��ام��ت «ح��رك��ة أم��ل» مجلس
فاتحة عن أرواح شهداء التفجير اإلرهابي المزدوج
في برج البراجنة ،في مج ّمع اإلمام موسى الصدر في
الغبيري ،حضره مع ّزيا ً إلى جانب عوائل الشهداء
وف��ود رسمية وحزبية وشعبية ،ومم ّثلون عن
الفصائل الفلسطينية.
و استنكر مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي،
التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي وق��ع في ب��رج البراجنة،
خالل زيارته على رأس وفد من مشايخ بعلبك وزير
األشغال العامة غازي زعيتر في مكتبه في بعلبك.
وش���دّد على «وج���وب أن نقف جميعا تجاه
التحديات الخطيرة التي نواجهها في المنطقة
والعالم» .وق��ال« :علينا أن نر ّكز على الخطابات
التي ال تب ّرر وال تح ّرض ،إ ّنما تؤ ّكد على الوقوف صفا ً
واحدا ً ض ّد هذا الفكر الذي يجب أن نج ّفف منابعه
ونحاصره ،ونقتله في مهده».

وتعا ٍز بالشهداء الفرنسيين

وواصل السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون،
تقبّل التعازي بالشهداء الفرنسيين .ومن ال ُمع ّزين
وزير العمل سجعان قزي .فيما زار بون شيخ عقل
طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن في
دار الطائفة الدرزية في فردان – بيروت ،بحضور
مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي.

وفد «الناس للناس» في مستشفى الرسول األعظم
ودع��ا حسن خ�لال اللقاء إل��ى «مقاربة دولية
موحدة لطريقة جَ ْب ِه اإلرهاب والتط ّرف والظلم في
ّ
ش ّتى أنحاء العالم ،حيث باتت التهديدات الناجمة
عن ذلك تضرب في كل مكان ،ولم يعد أحد في مأمن
من هذا الخطر الكبير».
تمسك بالده «بلبنان الحر
من جهته ،أعلن بون ّ
والمتعدّد الذي يحترم حقوق كل الطوائف ،والذي
يسعى إلى أن يعيش اللبنانيون بأمن وسالم».

وهّ اب

وأبرق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب،
إلى سفراء الدول األوروبية المعتمدين في لبنان،
معلنا ً «وقوفه إلى جانب جميع الدول األوروبية
في حربها على اإلرهاب» ،وداعيا ً إيّاهم إلى «طرد
كل من يح ّرض على الكراهية من أراضيها ،وفي
طليعتهم ق��ي��ادات «اإلخ���وان المنافقين» الذين
يقومون بتغذية اإلرهاب والتط ّرف ،ويمارسون كل
أشكال التحريض على الكراهية واإلرهاب».
واستنكر « ل��ق��اء الجمعيات والشخصيات
اإلسالمية» بعد اجتماعه األسبوعي ،في مركزه في
بيروت وبحضور رئيس اللقاء الشيخ عبد الناصر
جبري« ،التفجيرات التي حصلت في برج البراجنة
وباريس».
وأ ّكد اللقاء في بيان «أنّ هذه األفعال اإلجرامية
بعيدة كل البعد عن القيم اإلنسانية والدينية»،
داع��ي�ا ً «الحكومة الفرنسية وال���دول التي تدعم
المجموعات اإلجرامية التنسيق مع ال��دول التي
ت��ح��ارب اإلره����اب ،فخطر ه��ذه المجموعات لن
يستثني دولة وال شعب».
ون��� ّوه ب��ـ«اإلن��ج��ازات ال��ت��ي ح ّققتها األج��ه��زة
األمنية اللبنانية ،وخصوصا ً األمن العام وشعبة
المعلومات ،من خالل الكشف عن الخاليا المشبوهة
أوال��م��ت��ورط��ة أوال��ن��ائ��م��ة التابعة للمجموعات
اإلجرامية».
ودعا «القوى السياسية لتل ّقف المبادرة التي
أطلقها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،ل��درء الخطر التكفيري ،وإيجاد ح ّل لألزمة
السياسية في البالد».
كما استنكر «التج ّمع الوطني الديموقراطي» في
بيان «بشدّة مجزرة باريس ،التي ن ّفذها االرهابيون
التكفيريون ،وع ّزى بالشهداء المدنيين األبرياء،
وتم ّنى الشفاء العاجل للجرحى».
وأعلنت نقابة الصحافة أنها تل ّقت من األمين

ال��ع��ام الت��ح��اد المحامين ال��ع��رب عبد اللطيف
بوعشرين ،بيانا ً دان فيه األعمال اإلرهابية في
الضاحية الجنوبية لبيروت.
وك��� ّررت األم��ان��ة العامة دعواتها الموصولة
للدول العربية للتضامن وتوحيد الصف لمواجهة
كل ما يهدّد أمن واستقرار األمة العربية ومراجعة
العالقات مع ال��دول الداعمة للتط ّرف ،وتوحيد
ال��م��واق��ف السياسية ت��ج��اه جميع ال���دول التى
تتع ّرض للعدوان دون تمييز أو تناقض تحت أى
دعوى أو مس ّمى.

عيادة الجرحى

إلى ذلك ،زار وفد من منظمات شبابية وطالبية
لبنانية وفلسطينية وسورية مستشفى بهمن،
للتضامن مع جرحى التفجير اإلرهابي الوحشي
الذي طال اآلمنين واألبرياء في برج البراجنة.
وك���ان ف��ي استقبالهم أط��ب��اء وم��م��رض��ون من
المستشفى ،ف��ض�لاً ع��ن وف���د م��ن المتخ ّرجين
الجامعيين في المب ّرات ،وقد جال الجميع على
أقسام المستشفى ،مو ّزعين الورد على الجرحى،
وقاموا بالتبرع بالدم للمحتاجين منهم.
كما زار وفد من «جمعية الناس للناس» مستشفى
ال��رس��ول األع��ظ��م ،وتف ّقد جرحى انفجاري برج
البراجنة ،وكان في استقباله عدد من المسؤولين
والموظفين ج��ال معهم على أقسام المستشفى
كافة.
وتف ّقد الوفد الجرحى ووزع الورد عليهم ،فيما
توجه رئيس الجمعية األب عبدو رعد إلى الجميع
ّ
وال سيّما األطفال معتبرا ً «إياهم كمالئكة الرحمة»،
ثم تحدّث أعضاء الوفد إلى األطفال متمنين لهم
الصحة والعافية.
كذلك زار الوفد مكان االنفجارين وتواصل مع
أصحاب المحال واألسواق ،وع ّزى بعض العائالت
التي سقط منها شهداء.
والتقى الوفد رئيس بلدية برج البراجنة زهير
جلولُ ،معربا ً عن تضامنه مع المنطقة ،ورفضه ك ّل
عنف.
وأ ّكد رعد أنّ «ما حصل هو عمل آثم ومرفوض»،
ّ
م��وض��ح��ا ً «أنّ ك��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وال��س��وري��ي��ن
والفلسطينيين والعراقيين المشاركين في هذه
الزيارة يؤ ّكدون وقوفهم إلى جانب كل الشهداء
والجرحى ويرفضون كل أن��واع العنف ،ويدعون
إلى إحالل السالم».

