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وفد من دائرة المحامين
في «القومي» يلتقي ريفي

ي�صعد من اعتداءاته و�أهالي بليدا يتحدونه
العدو
ّ

زورق «�إ�سرائيلي» يخترق المياه اللبنانية في الناقورة
صعّ دت ق��وات العدو «اإلسرائيلي» من
خروقاتها واعتداءاتها على السيادة اللبنانية،
وقامت صباح أمس بالتسلل إلى داخل المياه
اإلقليمية اللبنانية عند رأس الناقورة ،حيث
أقدم زورق حربي صهيوني بالتقدم حوالى
 20مترا ً داخلها.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ص��در ب��ي��ان ع��ن قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه أنه« :بتاريخه ما
بين الساعة  10,00والساعة  11,45أقدمت
زوارق حربية تابعة للعدو «اإلسرائيلي»
على خرق المياه اإلقليمية اللبنانية عند رأس
ال��ن��اق��ورة ،وقامت بتقديم إح��دى الطفافات
الحدودية مسافة  20مترا ً داخل تلك المياه.
إلى ذلك ،واصل جيش العدو «اإلسرائيلي»
أعمال التنظيف والحفر قبالة منطقة اللبونة
في الناقورة ،مستخدما ً جرافات ضخمة من
نوع «بوكلين» في ظل حماية أمنية مشددة
من قبل جنود من لواء الجوالني الذي ح ّل منذ
حوالى األسبوع مكان اللواء المنتشر في تلك
المنطقة على الحدود الفاصلة.
قابلها في الجانب اللبناني ،تسجيل انتشار
للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عند الحدود
في منطقة اللبونة ،لمراقبة ورشة األشغال
اإلسرائيلية».
وعمد أح��د الجنود «اإلسرائيليين» إلى
اقتالع إحدى األشجار ،ثم عاد إلى األراضي
الفلسطينية المحتلة.
وسيّرت قوة «اليونيفيل» دوريات وقامت
بمراقبة الحدود الدولية.
في المقابل ،نفذ الجيش اللبناني انتشارا ً
عند الحدود في اللبونة في ظل انتشار آليات
لـ»اليونيفيل» تولى عناصرها مراقبة األشغال
«اإلسرائيلية» .وأش��ارت المعلومات إلى أن
اللواء «اإلسرائيلي» ال��ذي ك��ان منتشرا ً في

واستمر التجمع حتى غ��روب ،على مرأى
أكثر من  15جنديا ً «إسرائيلياً» استنفروا خلف
السياج الشائك ،وراق��ب��وا بحماية  3آليات
عسكرية ،رفع العلم اللبناني في منطقة البئر
واحتفاالت األهالي بتكريس حقهم بأرضهم.

هاشم

(رانيا العشي)

زورق اسرائيلي قبالة الناقورة
المنطقة اس ُتبدل بلواء «غوالني» منذ عشرة
أيام.
في سياق متصل ،سجل أمس عند الساعة
 13,19تحليق للطيران الحربي «اإلسرائيلي»
في أجواء القطاعين الغربي واألوسط وتحديدا ً
في أجواء وقرى وبلدات قضاء صور والناقورة.
وأعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه أن
«طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي»
خرقت األج��واء اللبنانية من فوق بلدة علما
الشعب ،عند الساعة  6,25من صباح أول
من أمس ون ّفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق
النبطية وبنت جبيل ،ثم غادرت األجواء عند
الساعة  15,30من فوق بلدة رميش».

أهالي بليدا

في ه��ذا ال��وق��ت ،تحدى أهالي بلدة بليدا
الحدودية جنود العدو ،وكسروا حاجز الحذر
الذي فرضه تهديد قوات االحتالل بإطالق النار
على كل من يقترب من بئر النبي شعيب الواقع
على «الخط األزرق» ش��رق البلدة ،وأقاموا
«عصرونية» عند البئر ،بمشاركة عدد من كبار
السن وشباب البلدة وأطفالها الذين عبّروا
عن سعادتهم بصورة التحدي التي جمعتهم
وانتصروا من خاللها لح ّقهم في البئر ،رافضين
واق��ع «الخط األزرق» ال��ذي يعتبرونه خطا ً
وهميا ً لالنسحاب «اإلسرائيلي» وال يعبر عن
الحدود الحقيقية.

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
قاسم هاشم أن «الخرق «اإلسرائيلي» الجديد
في منطقة اللبونة هو استكمال للخروقات
واالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية التي زادت
وتيرتها في اآلونة األخيرة على امتداد المناطق
الحدودية الجنوبية».
وأض��اف هاشم في تصريح من العرقوب:
«أمام هذه االعتداءات المتكررة أصبح واضحا ً
أن ه��ذا ال��ع��دو ال ينصاع ل��ق��رارات دول��ي��ة وال
توجهات أممية ،إنما لما نملك من عوامل قوة
أثبتت نجاحها منذ  25أيار عام  ،»2000مؤكدا ً
أن «المقاومة ما زالت حاجة وضرورة وطنية
لوضع حد للعدوانية الصهيونية وأطماع العدو
الدائمة ،حيث يحاول أن يستفيد من الهجمة
المبرمجة على المقاومة ونهجها وخيارها».
{ واعتبر األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد في تصريح له «أن االعتداءات
والتهديدات «اإلسرائيلية» تؤكد حاجة لبنان
إلى سالح المقاومة لوقف هذه التعديات ،وبأن
ثالثية الجيش والشعب والمقاومة هي القاعدة
الذهبية التي يجب التمسك بها».
{ وت��س��اءل��ت ح��رك��ة األم���ة ف��ي ب��ي��ان عن
الصمت الرسمي حيال الخروقات واالعتداءات
«اإلسرائيلية» المتكررة».
وطالبت «الحكومة اللبنانية بالتحرك
السريع والتدخل لدى المنظمات الدولية لوضع
حد لهذه االنتهاكات.

ريفي متوسطا ً رياشي والوفد القومي
التقى وف��د من دائ��رة المحامين في الحزب السوري
القومي االجتماعي برئاسة مدير الدائرة ريشار رياشي،
وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الوزارة ،وض ّم
الوفد الى رياشي ،غسان حسن ،ميشال عاد ،إياد معلوف
وسماح مهدي.

وسلّم الوفد الوزير ريفي مذكرة في سياق المراجعات
القضائية والقانونية لتحريك الملف القضائي المتعلق
بمجزرة حلبا المرتكبة بتاريخ  ،2008/05/10وأكد
الوفد ضرورة تحريك هذا الملف ترسيخا ً لقيم القانون
والعدالة.

عميد الخارجية في «القومي» يلتقي �سفير اليمن
وت�أكيد م�شترك على �أولوية مكافحة الإرهاب

بدء �إحياء الذكرى  66لنكبة فل�سطين

مهرجان في البداوي �أكد التم�سك بـ حق العودة
ومواقف �شددت على المقاومة ال�ستعادة فل�سطين
م��ع اق���ت���راب ح��ل��ول ذك���رى نكبة الشعب
الفلسطيني التي تصادف في  15أيار بدأ إحياء
الذكرى بإقامة المهرجانات واألنشطة وإصدار
المواقف المؤكدة على التمسك بالحقوق الوطنية
والقومية في فلسطين وبنهج المقاومة المسلحة
ضد االحتالل.

مهرجان البداوي

ف��ي ه��ذا السياق ،أق��ام��ت «الحملة الدولية
للحفاظ على الهوية الفلسطينية – انتماء»،
ولجنة فلسطينيي سورية ومنظمة «ثابت» لحق
العودة ،مهرجانا ً خطابيا ً بمناسبة الذكرى الـ66
لنكبة فلسطين ،في قاعة جامع خليل الرحمن في
مخيم البداوي.
تحدث في المهرجان رئيس لجنة فلسطينيي
سورية في لبنان إبراهيم العلي ،شدد خاللها
على أن النازحين الفلسطينيين «ل��ن تثنيهم
الظروف ولن تهزم إرادتهم النكبات ولن يتخلوا
عن حقهم في العودة إلى ديارهم مهما طال أمد
النكبة».
وأكد مدير منظمة «ثابت» لحق العودة سامي
حمود أن «حق العودة حق فردي وجماعي ،وهو
غير قابل للتصرف وال يحق ألي جهة أو جماعة أو
شخص التفريط به أو التنازل عنه» ،مشددا ً على
أن الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة،
بوصلته واحدة ووجهته واحدة هي العودة إلى
فلسطين».
واعتبر طريقة تعاطي الحكومة اللبنانية مع

النازحين الفلسطينيين من سورية «ال إنسانية
وال أخالقية ،وذلك من خالل القرارات الجائرة
التي أصدرتها أخيراً ،والتي منعتهم من دخول
األراضي اللبنانية» ،مطالبا ً الحكومة اللبنانية
واألونروا «بتح ّمل مسؤولياتهم تجاه النازحين
الفلسطينيين المقيمين في لبنان ،وفلسطينيي
سورية».
وأك��د المنسق العام لحملة «انتماء» ياسر
ق��دورة «التمسك بحق العودة إلى كامل تراب
فلسطين» ،مشيرا ً إلى أن إطالق حملة «انتماء»
تحت شعار «فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا»
هدفه «التأكيد بأن الكبار يموتون ،ولكن الصغار
لن ينسوا ذرة تراب منها» ،معتبرا ً أن «مأساة
ونكبة وآالم الشعب الفلسطيني ستنتهي بعودة
الشعب الفلسطيني إلى وطنه».

لجنة إعمار «البارد»

من ناحيتها ،عقدت لجنة المتابعة إلعمار
مخيم نهر البارد اجتماعا ً مع لجنة الفصائل
برئاسة م��روان عبد العال ،في مكتب الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي
إلحياء ذك��رى النكبتين والتحركات المواكبة
لهما.
وبحسب ب��ي��ان ص��در بعد االج��ت��م��اع ،فقد
«عرض المجتمعون لخطة التحركات السياسية
والشعبية والدبلوماسية المقترحة ،والتي توحد
العمل بين القطاعات المختلفة ،وتحرص على
تكامل األدوار

المختلفة في مواجهة سياسة األون��روا في
تقليص ال��خ��دم��ات ،وخصوصا ً لجهة تأمين
مستوجبات استكمال اإلعمار» ،وقدموا اقتراح
«مراسالت مع الدول المانحة ،ومتابعة اللقاءات
مع الجهات المعنية كافة».
وأشار البيان إلى «أن المجتمعين أكدوا إنجاح
البرنامج بشكل موحد ،من أجل إحياء ذكرى
النكبة من خالل اعتصام جماهيري في السادس
عشر من أي��ار ،وتقديم مذكرة لألونروا ،وكذلك
إحياء ذك��رى نكبة مخيم نهر البارد من خالل
اعتصام في العشرين من الجاري في المخيم،
والتركيز على االلتزام بالتعهدات المقررة من
قبل الحكومة اللبنانية ،والتزامها أمام المجتمع
الدولي إلعمار مخيم نهر البارد بكامل قطاعاته،
من دون أي خلل أو تلكؤ ،أو نقصان» ،مؤكدين
أنه يجب على «األونروا القيام بدورها على هذا
الصعيد».

النابلسي

وعلى صعيد المواقف ،اعتبر العالمة عفيف
النابلسي خالل استقباله وفدا ً فلسطينياً« :أن
فلسطين ل��ن تبقى إل��ى األب���د تحت االح��ت�لال
اإلسرائيلي ،بل ستعود إل��ى أهلها األصليين
بفعل المقاومة وإرادة المواجهة واإلصرار على
استعادة الحق مهما بلغت التحديات».
وأضاف« :إن فلسطين لن تكون دولة يهودية
ول��ن يكون بمقدور أح��د ف��ي العالم أن يح ّول
فلسطين إلى دولة يهودية وأن يغيّر هويتها،

ومن يظن أن التفوق اإلسرائيلي هو تفوق مطلق
فهو واهم» ،مشيرا ً إلى أن «المعركة بين األحرار
وبين االحتالل باقية ومستمرة إل��ى أن تعود
فلسطين بالكامل وتتحرر من أيدي الغزاة».

لجنة دعم المقاومة

وأكدت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ،في
بيان ،بعد اجتماعها الدوري في بيروت برئاسة
أمين سر اللجنة النائب السابق حسن حب الله،
وحضور جميع األعضاء ،أن «احتالل فلسطين
ع��ام  1948ه��و اح��ت�لال ب��اط��ل ،وأن الكيان
الصهيوني الغاصب سيبقى كيانا ً باطالً مهما
طال الزمن وأن مصيره إلى الزوال».
ورأت أن «الزيارة المقررة للبطريرك الماروني
بشارة الراعي إلى القدس المحتلة هي تكريس
لسياسة التطبيع مع االحتالل» ،مناشدة «غبطته
إع��ادة النظر في الزيارة وتأكيد وحدة الموقف
العربي والمقاوم في مواجهة سياسة التطبيع
مع الكيان الصهيوني الغاصب».

اعتصام اليوم أمام األسكوا

ومن المقرر أن يقام في المناسبة،عند الحادية
عشرة قبل ظهر اليوم ،اعتصام أمام مقر األمم
المتحدة األسكوا في ساحة رياض الصلح وذلك
بدعوة من تحالف القوى الفلسطينية.
تلقى خالله عدد من الكلمات ويجري تقديم
مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة بوساطة
ممثله في بيروت.

 8جرحى في «عين الحلوة» �إثر �إ�شاعة بوفاة حجير

افتعال اال�شتباكات الم�سلحة لعرقلة تطبيق الخطة الأمنية
في تطور مفاجئ اندلعت أمس
في مخيم عين الحلوة اشتباكات
مسلحة أدت إلى سقوط  8جرحى
وذلك على إثر بث إشاعة في المخيم
ت��ت��ح��دث ع��ن خ��ب��ر وف���اة الجريح
الفلسطيني عالء الدين علي حجير
التابع لـ»جماعة ب�لال ب��در إحدى
التنظيمات التابعة للقاعدة» الذي
ج��رح منذ ث�لاث��ة أي���ام ،ف��ي منطقة
ال��ش��ارع الفوقاني ف��ي مخيم عين
الحلوة.
وع��ل��م��ت ال���ب���ن���اء م���ن م��ص��ادر
فلسطينية أن��ه «وف���ور ذل��ك قامت
مجموعة من جماعة بالل بدر بإطالق
النار على مواقع طالل األردن��ي من
حركة فتح ،المتهم بالوقوف وراء
محاولة اغتيال حجير ،وتطور األمر
إلى اشتباكات بين الجانبين أدت
إلى سقوط عدد من الجرحى».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر« :إث���ر ذلك
خرجت تظاهرة من أهالي المخيم
اح��ت��ج��اج�ا ً ع��ل��ى االش��ت��ب��اك��ات ،ما
أدى إلى وقفها في بداية األمر ،لكن
سرعان ما أقدمت جماعة بدر على
إط�لاق النار على التظاهرة ما أدى
إلى سقوط بعض الجرحى».
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن «ع��دد
ال��ذي��ن أصيبوا حتى المساء بلغ
ثمانية جرحى فقط».
عرف من الجرحى :محمد حجير
وكمال داود ،أبو عرسان حجير وأبو
مصطفى الداهودي وعلي عويد،علي
شهابي ومحمود علي موسى.
وقامت اللجنة األمنية الفلسطينية
التابعة للفصائل باتصاالت مكثفة
إلعادة الهدوء إلى منطقة االشتباكات
ونجحت بداية في وقفها ،غير أن
الوضع عاد إلى التوتر من جديد،

المخيمات صالح اليوسف أبلغ أن
الوضع في عين الحلوة متوتر جداً،
وتجرى اتصاالت بين مختلف القوى
الوطنية واإلسالمية ،من أجل تطويق
ذيول ما حصل من إطالق نار.
هذا ونفت مصادر طبية في مركز
لبيب الطبي في صيدا ،إشاعة وفاة
ال��ج��ري��ح ع�لاء حجير ،م��ؤك��دة أن
وضعه مستقر ف��ي غرفة العناية
الفائقة على أن تجرى ل��ه عملية
جراحية.

تحذير

مواطنون يهربون من االشتباكات
حيث سجل ليالً إطالق نار متقطع.
ونفت عصبة األن��ص��ار أن يكون
القيادي فيها الشيخ طه شريدي
ق��د أص��ي��ب ،فيما أوض��ح��ت مصادر
فلسطينية أنه تعرض إلط�لاق نار

على رأس ق��وة ك��ان��ت تنتشر في
مسرح االشتباكات كقوة فصل إال أنه
نجا ولم يصب بأي أذى.
وذكر أن مسؤول اللجنة األمنية
العليا ل�لإش��راف ع��ل��ى األم���ن في

إلى ذلك ،أكدت مصادر فلسطينية
مساء لـ «البناء» «أن اللجنة األمنية
المكونة من الفصائل الفلسطينية
وعصبة األنصار ،وجهت تحذيرا ً لكل
جهة تطلق النار سيتم التصدي لها
بحزم وإطالق النار عليها مباشرة».
ولفتت المصادر إلى أن «اإلشاعات

الكاذبة عن وفاة حجير صدرت قبل
ي��وم م��ن االج��ت��م��اع ال��ذي ستعقده
القيادة السياسية للفصائل إلقرار
الخطة األمنية والبدء بتطبيقها على
األرض مما يظهر أن المقصود من
األم��ر تعكير األج��واء وعرقلة تنفيذ
الخطة».
وفي شأن آفاق الوضع في ضوء
ما حصل قالت المصادر« :ال أحد
يستطيع أن يعطي توقيتا ً لوقف
ال��ت��وت��ر ف��ي ال��م��خ��ي��م ألن م��ش��روع
ج��م��اع��ة ب�ل�ال ب���در م��ع��روف م��دى
ارتباطه بالقاعدة» ،لكن المصادر
أك��دت وج��ود» إص��رار من الفصائل
وال��ق��وة األم��ن��ي��ة المشتركة بعدم
السماح بأخذ المخيم إل��ى منزلق
الفتنة وال��ح��رب ال��داخ��ل��ي��ة ولهذا
هناك ق��رار بتطبيق الخطة األمنية
ل���ف���رض األم�����ن واالس���ت���ق���رار في
المخيم».

دهم مخزن للأ�سلحة في طرابل�س ...ومذكرات توقيف
واصلت القوى العسكرية واألمنية عملياتها في
إطار متابعة تنفيذ الخطة األمنية في مدينة طرابلس
والبقاع ،ودهمت أمس مخزنا ً للسالح في طرابلس في
منطقة الزاهرية وصادرت األسلحة الموجودة فيه.
في هذا الوقت ،أصيب أحد المواطنين بجروح في
محلة محرم في المدينة جراء إطالق نار نقل على
أثرها إلى المستشفى ،فيما قامت القوى األمنية بفتح
تحقيق في الحادث.
{ إلى ذلك ،قامت األجهزة المعنية في المديرية
العامة لألمن العام خالل الفترة الممتدة من تاريخ
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النيابات العامة ،بتوقيف  63شخصا ً بتهم ارتكاب

أفعال جرمية مختلفة.
{ وفي البقاع تمكنت المديرية اإلقليمية ألمن
الدولة في البقاع ،بعد المتابعة والرصد من توقيف
عصابة مؤلفة من  5أشخاص ،هم :اللبناني (ع.أ)
وأرب��ع��ة سوريين ه��م( :ز.ج) و(و.د) و(أ.ش)
و(م.ص) ،لترويجها عمالت مزيفة من دوالر أميركي
وليرة لبنانية وريال سعودي ،وأعمال نصب بواسطة
الدوالر األسود ،باإلضافة إلى تجارة وترويج حبوب
مخدرة في منطقة البقاع الغربي واألوسط ،كما تبين
أن على بعضهم مذكرات توقيف عدة وأحكاما ً عدلية.
{ من ناحية ثانية ،استجوب قاضي التحقيق
العسكري عماد الزين السوري الموقوف (م.ك)

الذي ضبط في حوزته حزاما ً ناسفا ً وهو يتواصل
م��ع «جبهة ال��ن��ص��رة» ،وأص���در م��ذك��رة وجاهية
بتوقيفه.
كما استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي
صوان أمس ،كالً من الموقوفين الفلسطيني بالل
كايد واللبناني أكرم ياسين ،وأصدر مذكرة وجاهية
بتوقيف كل منهما .كما أص��در  4مذكرات توقيف
غيابية في حق  4فارين من وجه العدالة في جرم
االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ،بهدف القيام
بأعمال إرهابية وتفجير الملحقية الثقافية اإليرانية
في منطقة الجناح ،وعلى القتل ومحاولة القتل
وحيازة أسلحة ومتفجرات والتحقيقات مستمرة.

عميد الخارجية وسفير اليمن
زار عميد الخارجية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي حسان صقر سفارة جمهورية اليمن في بيروت
والتقى السفير على أحمد الديلمي ،بحضور مستشار
السفارة للشؤون السياسية واالقتصادية أحمد محمد
الجوفي ،وعضو المجلس القومي محمد المولى.
جرى خالل اللقاء عرض عدد من الموضوعات ،والتشديد
على استمرار التواصل تعزيزا ً للعالقة المشتركة.
كما جرى التطرق إلى موضوع اإلرهاب وما يمثله من
أخطار محدقة تهدّد دول العالم العربي ،وكان تشديد على
ضرورة مكافحة اإلرهاب بك ّل الوسائل المتاحة ،واعتبار
هذا األم��ر مهمة رئيسة تقع على عاتق ال��دول واألح��زاب
والمجتمعات.

واعتبر الجانبان أنّ اإلرهاب الذي يعيث إجراما ً وقتالً
في اليمن ال يختلف عن اإلره��اب ال��ذي يرتكب الفظائع
في سورية وال��ع��راق ،فهو إره��اب واح��د يماثل اإلره��اب
الصهيوني بحق الفلسطينيين ،ولذلك على الدول كافة
أن تتح ّمل مسؤولياتها لدفع خطر اإلره��اب الذي يتهدّد
استقرارها وسالمة شعوبها.
كما ت� ّم التطرق إل��ى موضوع االنتخابات الرئاسية
السورية ،فكان تأكيد على أهمية هذا االستحقاق الذي يم ّكن
السوريين من التعبير عن إرادتهم وخياراتهم المستقبلية،
والتأسيس على هذا االستحقاق الستكمال خطوات إعادة
األمن واالستقرار إلى سورية عبر مصالحات وطنية ترتكز
على نبذ اإلرهاب والتطرف.

�شرك�س زار دم�شق:
�سورية تنت�صر على الحرب الكونية
زار رئيس التنظيم القومي الناصري
سمير شركس دمشق والتقى رئيس
األمين العام لحزب االتحاد االشتراكي
العربي في سورية صفوان قدسي.
وحيا الطرفان الجيش السوري
الس��ت��ع��ادت��ه ك��ام��ل م��دي��ن��ة حمص
وإخ���راج المسلحين منها ،مما م ّكن
أهالي المدينة من العودة الى منازلهم
وممتلكاتهم» .وث ّمنا «الجهود الحثيثة

ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��م��ح��اف��ظ لتأمين
ك � ّل ال��خ��دم��ات ،م��ن ع���ودة الكهرباء
والمياه والهاتف وإعادة دورة الحياة
الطبيعية بحسب توجيهات القيادة
الحكيمة».
وأك���دا «أنّ س��وري��ة تنتصر على
الحرب الكونية التي تشنّ عليها ،ال
لشيء إال ألنها متمسكة بالثوابت
الوطنية والقومية وبقضاياها العادلة،

وأواله����ا قضية فلسطين ووج���وب
تحريرها من االحتالل الصهيوني».
وح���ي���ا ش���رك���س «ال���م���س���ي���رات
وال��ن��ش��اط��ات الشعبية ف��ي دمشق
وغيرها من المدن السورية تأييدا ً
للجيش العربي السوري وللرئيس
بشار األسد ،تعبيرا ً عن استعدادهم
ال��دائ��م للمشاركة ف��ي االنتخابات
الرئاسية».

ندوة العمل تدعو هيئة التن�سيق
�إلى الإ�صرار على مطالبها

بوجودة:
�صفحة ا�شتباكات
طرابل�س طويت

اعتبرت ندوة العمل الوطني «أنّ واقع الحال الذي ال يمكن إنكاره ،حيال زيارة
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى فلسطين المحتلة ،هو
أنّ لبنان ال يزال في حالة حرب مع الكيان «اإلسرائيلي» ،وأنّ الزيارة ستت ّم
عبر معابر صهيونية وتحت مراقبة لصيقة من أمن العدو الذي سيستغ ّل هذه
الزيارة الرعوية إلى أقصى الحدود».
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة عبد الحميد
فاخوري رأت الندوة أنه «مهما عال الضجيج وتصاعدت نبرة االتهامات بين
مختلف األفرقاء المشاركين في النظام السياسي الطائفي اللبناني ،وسواء
ت ّم هذا االنتخاب قبل أو بعد  25الجاري ،فالنتيجة واحدة :لن يت ّم التوافق أو
الوفاق على اسم الرئيس المحظوظ إال بإشراف عربي وإقليمي ودول��ي ،كما
حصل عند تشكيل الحكومة الحالية».
ودعت الندوة هيئة التنسيق إلى اإلصرار على مطالبها المحقة .أما إيهام
اللبنانيين بأنه ال يمكن تغطية نفقات السلسلة كما يدعي ممثلو الرأسماليين في
مجلس النواب ،فما على هؤالء سوى إقرار الضريبة التصاعدية على المداخيل
الموحدة والمدقق فيها تدقيقا ً نزيهاً ،وعدم الوقوف سدا ً منيعا ً لمنع قمع الفساد
المستشري في جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص كي ال تت ّم فقط تغطية
السلسلة بل جزء كبير من الدين العام».
وعن قانون اإليجارات أكد البيان أن إقرار هذا القانون البائس بمادة وحيدة
من قبل مجلس النواب الممدّد له هو فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح النظام
القائم وانحياز بالكامل للشركات العقارية والمصارف التي ستكون المستفيد
األكبر من هذا القانون الجائر على حساب تهجير ربع اللبنانيين إلى خارج
المدن ،وبخاصة بيروت التي يدعي جهابذة الطائفية والمذهبية الدفاع عنها.
ودعا البيان ممثلي األح��زاب الوطنية في مجلس النواب إلى الطعن بهذا
القانون أمام المجلس الدستوري كما فعل أو سيفعل رئيس الجمهورية الذي
يستحق التقدير على هذه الخطوة التي صرح بأنه سيقوم بها.

أم���ل راع���ي أب��رش��ي��ة ط��راب��ل��س
المارونية المطران جورج بوجودة
أن «تكون صفحة الجوالت القتالية
التي كانت تحصل في طرابلس قد
طويت نهائيا ً مع القرار الذي اتخذته
الحكومة بوضع خطة أمنية تحاول
أن تعيد المدينة والمنطقة إلى
وضع آمن يستطيع المواطن فيه أن
يعيش من دون خوف على حياته
وحياة أبنائه وبناته».
وأض����اف ب��و ج���ودة ف��ي ق��داس
احتفالي ضمن االح��ت��ف��االت بعيد
القديس جان باتيست دو السال في
مدرسة الفرير -دده «المسيح عاش
مع اإلن��س��ان وه��و يعرف اإلنسان
حق المعرفة كما ال يعرف اإلنسان
ذاته ،وقد أراد أن يشرك اإلنسان في
مشروعه الخالصي ،فاختار الرسل
وأرس��ل��ه��م ليحملوا ب��ش��ارت��ه إلى
العالم أجمع ،وه��و ال��ذي اختارنا
ال��ي��وم ك��أه��ل وم��رب��ي��ن ف��ي عائلة
القديس كي نقوم بهذا الدور وهذه
الرسالة».

