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لجنة مو�سعة لإعداد قانون انتخابات مختلط

التقى م�س�ؤولين �إيطاليين في روما

الجي�ش ا�ستهدف الم�سلحين في الجرود و�سقوط �صاروخ في اللبوة

ب ّري :حل الأزمات ال يكون � اّإل بالحوار

مخزومي :لتعاون دول المتو�سط
في مواجهة الإرهاب

التحقيقات في تفجيري البرج :توقيف �إرهابي
و�ضبط �أدوات ُت�ستخدم في ت�صنيع الأحزمة النا�سفة

بري مترئسا ً اجتماع هيئة مكتب المجلس
موسعة
فيما ش ّكلت هيئة مكتب المجلس النيابي لجنة
ّ
إلعداد قانون االنتخابات ،اعتبر رئيس المجلس نبيه ب ّري
أنّ المناخ اإليجابي السائد يمكن اإلف��ادة منه لمعالجة
الملفات والتعامل مع االستحقاقات ،ومنها انتخاب رئيس
الجمهورية وإقرار قانون جديد لالنتخابات.
وأ ّكد خالل لقاء األربعاء النيابي أنّ «حل األزمات التي
نواجهها ال يكون إلاّ بالحوار والتالقي بين اللبنانيين،
وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية».
وأع��رب عن ارتياحه إلى األج��واء السياسية السائدة
أخيراً ،معتبرا ً أنّ «ه��ذا المناخ اإليجابي يمكن اإلف��ادة
منه لمعالجة الملفات والتعامل م��ع االستحقاقات،
ومنها انتخاب رئيس الجمهورية وإق��رار قانون جديد
لالنتخابات».
وجدّد ب ّري التأكيد أنّ «اإلرهاب باتَ خطرا ً أمميا ً يهدّد
العالم بأسره وال يقتصر على دولة أو منطقة ،وأنّ المطلوب
تشكيل جبهة دولية لمحاربة «داعش» واإلرهاب».
وتناول مجدّدا ً ملف النفط ،داعيا ً إلى «اإلسراع في إنهاء
كل الخطوات للوصول إلى مرحلة التراخيص ،وال سيّما
ماض في تخطيطه وسعيه لسرقة
أنّ العدو «اإلسرائيلي»
ٍ
ثروتنا النفطية ،واالعتداء على سيادتنا وحقوقنا».
وكان ب ّري التقى في إطار لقاء األربعاء الن ّواب :مروان
فارس ،عبد اللطيف الزين ،علي بزي ،أيوب حميد ،هاني
قبيسي ،الوليد سكرية ،قاسم هاشم ،إميل رحمة ،ن ّواف
الموسوي ،بالل فرحات ،اسطفان الدويهي ،نوار الساحلي،
علي فياض ،عبد المجيد صالح ،وميشال موسى.

مكتب المجلس

وظهراً ،ترأّس اجتماع هيئة مكتب المجلس ،بحضور
نائب الرئيس فريد مكاري والنواب :مروان حمادة ،ميشال
موسى ،أنطوان زهرا ،أحمد فتفت ،وسيرج طورسركيسيان
واألمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وبعد االجتماع ص ّرح مكاري« :تش ّكلت لجنة إلعداد

قانون االنتخابات مؤ ّلفة من ال��ن� ّواب ال��س��ادة :ميشال
موسى ،علي فياض ،آالن ع��ون ،ج��ورج ع��دوان ،سيرج
طورسركيسيان ،مروان حمادة ،روبير فاضل ،أحمد فتفت،
مم ّثل عن حزب الكتائب ،ومم ّثل عن «كتلة لبنان الموحد»
كتلة الوزير سليمان فرنجية .على أن تت ّم كل اجتماعاتها
بعيدا ً من اإلعالم ومن دون تصريحات ،و ُتدار الجلسة من
أحد األطراف ال ُم َّتفق عليه .و ُتعتبر اللجنة منعقدة بحضور
ستة من أعضائها ،وتجتمع مرة أسبوعيا ً على األقل وتعقد
جلساتها في إحدى قاعات المجلس النيابي ،وذلك لمدّة
شهرين كاملين ابتدا ًء من  .2015/12/1ويُلحق بها
أمين س ّر من موظفي المجلس لضبط المحاضر واألعمال
اللوجستية».
وقال مكاري« :إذا ت ّم االتفاق على قانون سيت ّم تقديمه
إلى المجلس النيابي للتصويت عليه».
وأشار إلى أنّ «ال عالقة للّجنة بالقوانين السابقة ،فهي
ستضع معايير حول قانون جديد موحد» ،الفتا ً إلى أنّ
«اللجنة لن تبحث القوانين السابقة الـ ،17بل ستضع
موحدا ً
معايير ُي َّتفق عليها ،بعدها تضع قانون انتخاب
َّ
يُرضي كل اللبنانيين».
وأ ّكد أنّ «هناك رغبة في البلد ألن يكون جزء من القانون
على أساس النسبية وجزء على أساس األكثرية ،وهذا
م ّتفق عليه» ،مشدّدا ً على أنّ «التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية وافقا على حضور الجلسة التشريعية على أساس
العمل على قانون االنتخاب في الجلسات الالحقة».

استقباالت

ثم استقبل بري وزير الداخلية نهاد المشنوق ،وعرض
معه األوضاع العامة ،والوضع األمني في البالد.
من جه ٍة أخرى ،تل ّقى برقيتي استنكار وتعزية بشهداء
التفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة من رئيس مجلس
الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه ،واألمين العام لالتحاد
البرلماني الدولي مارتن شونفونغ.

«التغيير والإ�صالح» :رئا�سة �أمر واقع
تك ّر�س الأزمة وهي مرفو�ضة
أ ّكد تك ّتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه أمس برئاسة
العماد ميشال عون ،أنّ «رئاسة أمر واقع تك ّرس األزمة وهي
رئاسة مرفوضة بكل المعايير والمقاييس».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي ،الذي أذاع بيان
التك ّتل« :في بداية االجتماع ت ّمت مراجعة مواقف العماد
عون االستشرافية من الحروب التكفيرية لع ّل في االستعادة
عبرة ،حيث أول ذكر للحروب التكفيرية كان منذ  26سنة
وجهه إلى الرئيس الفرنسي الراحل
للعماد عون في كتاب ّ
فرنسوا ميتيران» ،مشيرا ً إلى أنّ عون قال« :إننا نشهد
الفصول األخيرة من نهايات اإلرهاب ،ونحن على مشارف
النزع األخير مهما قصرت أو طالت مدّة التصدي لإلرهاب،
واستئصاله».
وأش��ار العماد عون في االجتماع إلى مواضيع الحوار
في الجلسة األخيرة ،وك��ان له موقف من اإلره��اب حيث
ق��ال« :نحن في حرب شاملة لها أصولها ومستلزماتها.
لذلك ،فلننصرف إلى أمور دولتنا بما يتوافق مع الميثاق

وال��دس��ت��ور» ،وف��ي ال��ح��وار أي��ض�اً ،ق��ال ع��ون «إنّ قانون
االنتخاب لديه عناوين هي العدالة واإلنصاف ،وعندما
نقول إنّ قانون االنتخاب يجب أن يكون متوافقا ً مع وثيقة
ال��وف��اق الوطني يعني أنّ ال��ع��ادل يعني تعويضا ً عن
تقليص صالحيات رئاسة الجمهورية .ما يعني مناصفة
فعلية وليس رقمية ،ومشاركة فعلية ومنصف ،يعني أن
وصحة التمثيل
يساوي بين المواطنين اقتراعا ً وتمثيالً.
ّ
تعني أن يأخذ كل فريق حجمه ال أكثر وال أق��ل ،واللجنة
النيابية المصغرة مدعوة لالنكباب على العمل حسب هذه
المواصفات ،وعدم تجاوزها».
ولفتَ إلى أنّ وزير البيئة محمد المشنوق «يعرقل س ّد
جنة ،وهو مستقيل من صلب مها ّمه في النفايات ،إلاّ أنّ الس ّد
يعنيه رغم قرار مجلس الوزراء».
سياق آخ��ر ،طلب التك ّتل من الحكومة «إج��راء
وف��ي
ٍ
التعيينات العسكرية لتصحيح الوضع القائم حالياً» مشيرا ً
إلى أنّ «ال مهادنة في الميثاق والدستور إلنقاذ الدولة».

«العمل الإ�سالمي» :ال نهو�ض للوطن �إال بالحوار

واص��ل رئيس ح��زب «ال��ح��وار الوطني» المهندس ف��ؤاد مخزومي جولته
األوروبية ،والتقى في العاصمة اإليطالية روما وزي َري الداخلية أنجيلينو ألفانو
والخارجية باولو جينتيلوني ،المستشار السياسي لرئيس ال��وزراء ماتيو
رينزي أرماندو فاريكيو ،ونائب وزير الخارجية البو بيستيلي ،األمين العام
للوزارة ميشال فالينسيز ،المدير العام لالستخبارات جيمبييرو ماسولو ،سفير
لبنان في الفاتيكان جورج خوري ،سفير إيطاليا لدى ليبيا جورجيو ستاراس،
رئيس الوفد اإليطالي إلى الجمعية البرلمانية للناتو أندريه منشولي ،المدير
التنفيذي لمجموعة «إنيل» فرانسيسكو ستاراس ،وخالد م��زران من شركة
 Euromed Itcلالتصاالت.
وأوض��ح بيان لحزب الحوار ،أنّ مخزومي «أ ّك��د خالل لقاءاته على عمق
العالقات بين لبنان وإيطاليا وأهمية توطيد العالقات بين مختلف دول
حوض المتوسط ،ال سيّما في هذه الظروف األمنية العصيبة التي تواجه
بلدان المتوسط ،وخصوصا ً بعد الضربات اللئيمة األخيرة التي استهدفت ،في
الوقت عينه تقريباً ،برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق عدة
في العاصمة الفرنسية باريس .وشدّد على ضرورة التعاون لمواجهة مشتركة
لإلرهاب ،لكنه توافق مع مضيفيه على أنّ تسريع االتصاالت للوصول إلى
حلول سياسية ،ال سيّما لألزمة السورية يش ّكل خطوة مه ّمة لقطع الطريق على
اإلرهاب واإلرهابيين».
و َل َفتَ مخزومي إلى أنّ «إليطاليا واالتحاد األوروب��ي والمنظمات الدولية
عموماً ،دورا ً مه ّما ً في مشروع تعليم أبناء الالجئين وتأهيل الشباب للعمل»،
معتبرا ً أنّ «احتواء هؤالء الشباب إلى حين عودتهم إلى بالدهم يش ّكل ضربة
قاصمة التجاهات التط ّرف ألنّ الجيل الشاب هو المستهدَف من المنظمات
اإلرهابية» ،مؤ ّكدا ً «ضرورة االهتمام بالقضايا التنموية في بلدانهم المتع ّثرة
ألنها تع ّزز التنمية واالقتصاد في هذه البلدان».

وزير الخارجية اإليطالي مستقبالً مخزومي

«منبر الوحدة» :لقانون انتخاب
مبني على الن�سبية والدوائر الكبرى
شدّد «منبر الوحدة الوطنية» على أنّ اإلره��اب يجب أال ينسينا القضية
الفلسطينية ،وطالب رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري ،بتأليف لجنة نيابية
حقوقية لوضع مشروع قانون لالنتخابات النيابية عادال ً ومبن ّيا ً على النسبية،
والدوائر الكبرى.
وجاء في بيان للمنبر بعد اجتماع أمانته العامة برئاسة األمين العام ،خالد
الداعوق« :باألمس ضرب اإلرهاب في بيروت وباريس وخلّف شهداء وجرحى
بالعشرات .وفي هذا المجال يجب أن نستمر بمكافحة هذا اإلرهاب الوحشي غير
بتوحد ال ّرؤى السياسية بين جميع أطيافه ،ألنّ اإلرهاب المتوحش
اإلنساني
ّ
الذي ّ
كشر عن أنيابه بكل وضوح وهو مستعد أن يضرب في كل مكان ،يجب أال
يُنسينا القضية الوطنية العربية المركزية العامة ،وهي قضية فلسطين حيث
يستمر العدو الصهيوني في قضم أراضي أهل البلد وخراب بيوتهم التي احتلّها
على مرأى وتواطؤ من بعض البالد في العالم».
وأضاف« :أ ّما بالنسبة إلى ما حصل أخيرا ً في اجتماع مجلس الن ّواب تحت
عنوان تشريع الضرورة ،فإنّ التشريع الذي يأتي في الطليعة هو إبرام قانون
لالنتخابات النيابة يكون عادال ً ومبنيا ً على النسبية والدوائر الكبرى» ،مطالبا ً
ّ
مصغرة لوضع هذا
الرئيس ب ّري بـ«تأليف لجنة نيابية حقوقية مشتركة تكون
المشروع على الس ّكة الصحيحة ،تمهيدا ً إلقراره».
وأما مشكلة النفايات ،فرأى المنبر أنّ «الحل األسرع واألقرب ،كبداية على
األقل ،يكون بدفع مستح ّقات البلديات لتقوم فورا ً بالالزم» ،متم ّنيا ً على رئيس
الحكومة تمام سالم العمل على إنجاز هذا العمل.

«تجمّع اللجان»� :أي ت�سوية يجب �أن تلبّي
المطالب االجتماعية واالقت�صادية
أبدت لجنة التنسيق في «تج ّمع اللجان والروابط الشعبية» ارتياحها الشديد
لإلجماع اللبناني على إدانة المجزرة اإلرهابية في برج البراجنة ،ورأت في هذا
اإلجماع اللبناني تعبيرا ً عن مناخ تسوية سياسية شاملة دعا إليها األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،وتجاوب معها الجميع.
وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها ،أمس« :في الوقت الذي يجدّد التج ّمع
إدانته الشديدة للتفجير اإلجرامي ال��ذي استهدف محلّة برج البراجنة في
الضاحية الجنوبية مجدّدا ً تعازيه لذوي الشهداء األبرياء وتمنياته بالشفاء
العاجل للجرحى ،محيّيا ً جهود القوى األمنية من جيش وأم��ن عام وقوى
أمن داخلي ،وال سيّما فرع المعلومات ،في كشف الخلية اإلجرامية الظالمية
المتوحشة ،وغيرها من خاليا التوحش والقتل التي تعبث بأمن البالد
ّ
والمنطقة والعالم ،يُبدي التجمع ارتياحه الشديد لإلجماع اللبناني على إدانه
هذه المجزرة الدامية ،كما كل الجرائم المماثلة ،وال سيّما ما شهدته العاصمة
الفرنسية قبل أيام ،والطائرة الروسية قبل أسابيع ،م ّما يؤكد أنّ أخطار ظاهرة
الغلو والتوحش الظالمية عالمية تهدّد الكون بأسره».
ورأى التج ّمع في هذا اإلجماع اللبناني «تعبيرا ً عن مناخ تسوية سياسية
شاملة دعا إليها سماحة السيد حسن نصر الله ،وتجاوب معها الجميعُ ،تخرج
اللبنانيين من أجواء االصطفاف واالنقسام والتحريض الذي تسلّلت منه ،وال
تزال ،عناصر الغل ّو واإلجرام والتوحش والتطرف لقتل األبرياء والمدنيين».
ودعا «القيّمين على أمور البالد والعباد إلى أن يدركوا أنّ على أية تسوية
سياسية أن تضع في ُمقدّم أهدافها تلبية المطالب االجتماعية واالقتصادية،
والحياتية للمواطنين».

غندور :لنت�ش ّبه بم�سلمي فرن�سا
ن ّوهت «جبهة العمل اإلسالمي» ،خالل اجتماعها الدوري
منسقها العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد،
برئاسة
ّ
وحضور النائب كامل الرفاعي وأعضاء مجلس القيادة،
بـ«الوحدة الوطنية التي تجلّت ،وبروحية التضامن
اللبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مع أبناء
الضاحية الجنوبية وأهالي الشهداء والجرحى ،الذين
طالتهم يد اإلجرام واإلرهاب التكفيري من دون تمييز بين
لبناني وفلسطيني وسوري ،وبين مسلم س ّني أو مسلم
شيعي».
واعتبرت أنّ «هذا اإلرهاب اإلجرامي الدموي المتن ّقل،
لن يثني عزيمة اللبنانيين عن متابعة درب الخالص
ووأد الفتنة الطائفية والمذهبية مهما بلغت التضحيات،
ولن تثنينا جميعا ً عن دعم القضية الفلسطينية المح ّقة
التي حاول اإلرهابيون والمتط ّرفون ّ
دق اإلسفين وإيقاع
الفتنة بين المخيمات الفلسطينية وجوراها ،من خالل
ودس اسمين فلسطينيّين انتحاريين في تفجيري
وضع
ّ
الضاحية زورا ً وبهتاناً».
وأ ّك��دت الجبهة حرصها «وح��رص جميع اللبنانيين
المخلصين والصادقين على م ّد يد التعاون والتنسيق من

أجل النهوض بالوطن من كبوته وأزماته» ،معتبر ًة أنّ
«هذا األمر لن يتحقق إال من خالل طاولة الحوار الوطني
التي يشارك فيها جميع األطراف والقوى من دون استثناء،
من أجل مناقشة كل األم��ور والخالفات وتدوير الزوايا
وإزال��ة مختلف العقبات والعراقيل ،وص��وال ً إلى تسوية
وطنية شاملة يكون للوطن فيها الحصة األكبر والحظ
األوف��ر ،بعد تذليل الصعاب ووض��ع األم��ور في نصابها
الطبيعي ،واالتفاق على قانون انتخابي جديد على أساس
النسبية ،ولبنان دائ��رة انتخابية واح��دة يحفظ حقوق
األقليّات ويح ّقق التوازن والعدالة ،والشراكة المرج ّوة».
من ناحية ثانية ،ن��دّدت الجبهة بـ«اقتحام جنود
االحتالل الصهيوني الغاشم لمخيم قلنديا شمال القدس
المحتلة ،وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى،
إضاف ًة إلى جريمة خطف فتى فلسطيني جريح من داخل
سيارة اإلسعاف» ،معتبرة ذلك «جريمة بحق االنسانية»،
مطالب ًة «المجتمع الدولي الح ّر بالتحرك السريع لوضع
ح � ّد نهائي لجرائم ال��ع��دو الغاصب ووق��ف اعتداءاته
اإلرهابية واإلجرامية الدموية بحق الشعب الفلسطيني
المظلوم».

رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر عبد القادر غندور في بيان أمس،
أنّ مجلس باريس الكبير واتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا أظهرا «حجة
توصل المسلمين في
دامغة تطال جميع المسلمين في العالم عندما أعلنا عن
ّ
فرنسا ،إلى توحيد األعياد الدينية كعيدي الفطر واألضحى وتحديد بداية
ونهاية شهر رمضان المبارك ،ورفع آذان الصلوات في وقت واحد ،واعتماد
وموحدة بحلول العام 2016م».
روزنامة دينية جديدة
ّ
واعتبر أنّ «مثل هذا االتفاق بين مسلمي فرنسا الذي ّ
يدل على وحدة األمة
عقيد ًة ومنهجاً ،أمر واج��ب و ُمل ِزم لجميع المسلمين الذين تكثر خالفاتهم
وتتعاظم في زمن اإلرهاب والتكفير».
يوحد كلمة
ودعا «الجميع ،والعلماء األجلاّ ء خصوصاً ،إلى العمل على ما ّ
ويوحد مناسكهم ويص ّوب خطواتهم ،كالذي فعله
المسلمين ويجمع شتاتهم
ّ
إخواننا في فرنسا».
من جهته ،قال رئيس الهيئة الشرعية في «اللقاء االسالمي الوحدوي»
الشيخ عصام عبد القادر غندور ،في بيان « :لقد بذل أعداء اإلسالم منذ ظهوره
جميع الجهود لخنقه في مهده ،بل واستماتوا كي يح ّولوا بينه وبين الناس،
ولكن تلك الجهود التي بذلوها باءت بالفشل».
وأضاف« :إنّ هذه الحقيقة الثابتة التي ّ
تدل على قوة اإلسالم ومناعته وعلى
كثرة المحاوالت للكيد به أو القضاء عليه ،ال يمكن أن تنجح في حال من األحوال.
هذه الحقيقة لم ي ّتعظ بها أعداء اإلسالم وال الذين يقومون بأعمال ال تمتّ إلى
اإلسالم ِب ِ
صلة كهذه التفجيرات اإلرهابية التي حصلت في لبنان وفي فرنسا.
ولكن ومع األسف ظ ّل الطيش يغلب عليهم ولم يفارقهم الشيطان بغوايته
فاستمرت محاوالتهم تلك في شتى المجاالت وفي مختلف البلدان ،وعلى مدى
األزمان».

تابعت القوى األمنية تحقيقاتها في جريمة التفجيرين
اإلرهابيّين في برج البراجنة ،والتي ما زال الموقوفون
فيها يدلون باعترافات جديدة .وفي هذا اإلطار ،ضبط فرع
المعلومات في قوى األمن الداخلي أمس موا َّد ُتستخدم في
صنع األحزمة الناسفة لإلرهابيين ،وأسلحة.
وأوضحت المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي -
شعبة العالقات في بيان ،أنّ المضبوطات هي150 :
كلغ م��ن ال��ك��رات الحديد وم���واد وأدوات تستخدم في
تصنيع األحزمة الناسفة ،وأسلحة حربية .كما ت ّم توقيف
خ.ش( .لبناني) ،وهو على ارتباط مع الشبكة اإلرهابية
المذكورة.
وال يزال التحقيق جاريا ً بإشراف القضاء المختص.
من جه ٍة أخ��رى ،واص��ل الجيش اللبناني استهداف
ت��ح� ّرك��ات المسلحين اإلره��اب��ي��ي��ن باألسلحة الثقيلة
والمتوسطة في جرود عرسال ورأس بعلبك ،وأوقع في
صفوفهم عددا ً من القتلى والجرحى في محيط المالهي
في عرسال.
وفي المقابل سقط صاروخ مجهول المصدر في أرض
زراعية في بلدة اللبوة البقاعية على السلسلة الشرقية،
من دون تسجيل أي إصابات.
في غضون ذلك ،دهم عناصر من مخابرات الجيش خِ يم
ومنازل سوريين في بلدتي حوش عرب وحوش سنيد
قضاء بعلبك ،وأوقفت أكثر من عشرين شخصا ً وصادرت
دراجات نارية.
كما دهمت منطقة البوابة الفوقا في صيدا وأوقفت أربعة
سوريين كذلك أوقفت عددا ً منهم في منزل بطرابلس.
ومسا ًء ن ّفذت مخابرات الجيش مداهمات في منطقة
الجميزة ،وأوقفت  6سوريين مشتبه فيهم .كما ن ّفذت
م��داه��م��ات ف��ي منطقة الحمرا وأوق��ف��ت أي��ض �اًع��ددا ً من
السوريين.
في مجا ٍل آخر ،أش��ارت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة أ ّنه أول من أمس
«جرى تداول مقطع فيديو على بعض وسائل اإلعالم
وم��واق��ع التواصل االجتماعي ،يُظهر شخصا ً يرتدي
ب � ّزة ضابط في ق��وى األم��ن الداخلي برتبة م�لازم ،وقد
التقطته كاميرا مراقبة داخل أحد المحال التجارية في
محلّة الشياح أثناء تبديله مالبسه ،وترافق الفيديو مع
شائعات سرت عن أنّ هذا الشخص يريد التحضير ألعمال
إرهابية ،ما أثار الخوف لدى المواطنين.
وأوضحت أنّ نتيجة للمتابعة واالستقصاءات ،تم ّكنت
سرية الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك اإلقليمي من
توقيفه أمس في محلة الليلكي ،وضبطت الب ّزة العسكرية
ف��ي ح��وزت��ه ،وي��دع��ى :م .ص( .م��وال��ي��د ع��ام ،1997
لبناني).
وأضافت« :من خالل التحقيق معه ،تبيّن أ ّنه لم ينتحل
الصفة األمنية بهدف القيام بعمل أمني أو ما شابه ،وإ ّنما

المواد المضبوطة
بسبب اضطرابات نفسية يعانيها ،وهو ليس من عديد
قوى األمن الداخلي.
تجدر اإلشارة إلى أ ّنه ال ِ
ص ّحة لما تناقلته بعض وسائل
اإلعالم أو مواقع التواصل االجتماعي عن أنّ هذا الشخص
من عديد قوى األمن الداخلي ،أو أي جهاز أمني آخر.
التحقيق جا ٍر بإشراف القضاء المختص».

الصاروخ في اللبوة

المو�سوي :لف�صل الأزمة اللبنانية
عن ال�سورية واليمنية
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي،
خالل االحتفال التأبيني الذي أُقيم للشهيدة جنى عبد الله
التي قضت في التفجير اإلرهابي بمنطقة برج البراجنة في
حسينية بلدتها دير عامص ،أنّ «مصابنا الذي ح ّل بنا قد
ح ّل باإلنسانية كلها ،وباتَ قادة الدول يق ّرون بأنّ مدنهم
ليست آمنة ،وأنّ ما حصل في سيناء وبيروت وباريس
يمكن في أيّة لحظة أن يتكرر في أيّة عاصمة من عواصم
العالم ،ولذلك ف��إنّ اإلنسانية تقف اليوم وقفة واحدة
في وجه هذا الخطر التكفيري لما تتع ّرض له من إرهاب
موصوف».
وقال« :إنّ هذا اإلرهاب التكفيري غير قابل للتبرير بأيّة
حجة كانت ،وكل محاولة لتبرير عمليات القتل للمدنيين
هي مشاركة مباشرة في العمل اإلرهابي».
وقال« :أما في ما يتعلّق بنا في لبنان ،فإنّ الشبكتين
اللتين ارتكبتا المجازر في الضاحية ،قد الحقتهما المقاومة
فردا ً فردا ً إلى حيث قواعدهم ،وهم اليوم بغالبيتهم العظمى
إ ّما بين قتيل أو بين موقوف في أيدي األجهزة اللبنانية».
ولفتَ إلى أنّ األمين العام لحزب الله ،السيد حسن نصر
الله «قدّم فرصة إلخراج لبنان من األزمات التي تعصف
بالمنطقة ،وهذه المبادرة تقوم على أن يجد اللبنانيون
عبر الحوار بينهم ،تسوية لألزمات والمشاكل التي يعاني
منها هذا البلد».
ودعا «شركاءنا في الوطن وفي الفريق اآلخر ألن يبذلوا
وسعهم إلقناع حلفائهم اإلقليميّين والدوليّين ّ
بفك األزمة
اللبنانية عن األزمتين السورية واليمنية ،وبذلك نتمكن

حينها ،نحن اللبنانيين ،إذا ما امتلكنا إرادتنا المستقلة
والحرة ،من التوصل إلى تفاهم سياسي ،ولذلك فإنّ أملنا
اليوم أن تلقى مبادرة األمين العام الصدى الالزم لها ،وهذا
ال يكون بالتوقف عند بند واحد من بنود التسوية ،بل إنّ
االستجابة لها تكون باالستعداد لبحث الموضوعات
جميعاً».

دروي�ش هنّ�أ ال�صوري:
زحلة على عالقة جيدة مع الجميع
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا دروي���ش،
م��ط��ران��ي��ة ال����روم األرث���وذك���س في
زح��ل��ة ،متر ّئسا وف���دا ً م��ن الكهنة
وال� ّره��ب��ان وال� ّراه��ب��ات ومسؤولين
عن المؤسسات والجمعيات التابعة
لألبرشية ،لتهنئة المتروبوليت
أنطونيوس الصوري بتسلّمه رعاية
أبرشية بعلبك وزحلة ،وتوابعهما.
وألقى درويش كلمة قال فيها:
«نحن في زحلة على عالقة جيدة
مع الجميع وبنوع خاص مع الجوار،
م��ع المسلمين الس ّنة والمسلمين
وال��م��وح��دي��ن ال�����دروز،
ال��ش��ي��ع��ة
ّ
وبوحدتنا مع بعضنا بعضا ً نعطي
مثاال ً للجوار وإلخوتنا المسيحيين
أيضاً».
وأضاف« :أتينا اليوم كمم ّثلين عن
األبرشية وكهنة ورهبان وراهبات
وإدارة وموظفي مستشفى تلشيحا
والجمعية الخيرية الكاثوليكية
وإدارة ال���م���دارس ال��م��وج��ودة في
أبرشيّتنا ،أحببنا أن نكون معا ً اليوم
لنضع أنفسنا بخدمتك وبخدمة هذا
المجتمع وجميع األبرشيات ،وإن
شاء الله ببركتكم نكون واحداً».
وق��دّم دروي��ش للصوري صليبا ً

درويش في مطرانية األرثوذكس
مذهّ با ً باسم أبناء األبرشية ،عربون
محبة وتقدير.
وق��ال ال��ص��وري ،ب���دوره« :نحن
جميعا ً نريد أن نكون أبناء بيت الله
الواحد ،وسعينا هو سعي أن نشهد
ش��ه��ادة واح���دة ف��ي ه��ذا المجتمع
المحلي».
ّ
أض���اف « :تباركتُ ج��دا ً بزيارة
س��ي��ادة المطران دروي���ش ،واآلب��اء
وال���ره���ب���ان وال���راه���ب���ات وجميع

العاملين ف��ي الكنيسة ،وال��ذي��ن
يخدمون الرب في كل عمل يقومون
به».
وفي ختام ال��زي��ارة ،زار درويش
والوفد المرافق كاتدرائية القديس
نيقوالوس ،حيث كان في استقبالهم
كاهن ال ّرعية األب مارون جبور الذي
شرح معاني األيقونات المرسومة
في أنحاء الكاتدرائية كلّها.

