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ع�شية و�صوله �إلى الأرا�ضي المقد�سة

الفراغ ّ
يحل �ضيف ًا ثقي ًال في ق�صر بعبدا بعد منت�صف الليل
والحكومة الحالية بدي ًال حتى االتفاق على الرئي�س العتيد
ال ي��زال االنقسام السياسي حول
انتخابات رئاسة الجمهورية سيد
ال��م��وق��ف ،حيث خيّم شبح الفراغ
على قصر بعبدا عشية الساعات
األخيرة من والية رئيس الجمهورية
الحالي وانتهاء المهلة الدستورية
النتخاب رئيس جديد ،فيما تكثفت
االتصاالت واللقاءات والمشاورات
ف��ي رب��ع الساعة األخ��ي��ر ،م��ن دون
أمل بتوافق األطراف السياسية قبل
المهلة المحددة ،حيث تتجه األنظار
إلى معالجة تداعيات الفراغ في سدة
الرئاسة واستالم الحكومة الحالية
مقام وصالحيات الرئاسة ،ريثما يتم
االتفاق على رئيس جديد.
وقد عكست مواقف عدد من النواب
وأج��واء اللقاءات والنقاشات التي
حصلت أم���س ،اس��ت��م��رار االنقسام
منذرة بأنّ لبنان دخل مرحلة جديدة
ه��ي مرحلة ال��ف��راغ إل��ى أن تتبلور
المعطيات الخارجية.

باسيل

وق����د ب��ح��ث وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل أمس في
تطورات االستحقاق الرئاسي ،مع
وفد من الرابطة المارونية برئاسة
سمير أبي اللمع الذي دعا بعد اللقاء
إلى اإلسراع في انتخاب رئيس جديد
«ضمن إطار القانون والدستور».

أبو فاعور

وفي هذا السياق ،أكد وزير الصحة
العامة وائل أبو فاعور «أنّ األمور لن
ترسو بنا في النهاية إال على الوفاق
ح���ول خ��ي��ار ل��رئ��اس��ة الجمهورية
يرضي ك � ّل األط����راف» ،مشيرا ً إلى
أننا «كطرف سياسي دعونا وندعو
للوصول باالستحقاق الرئاسي إلى
أن يكون محطة للوفاق ال للشقاق،
محطة للتفاهم ال للخالف».
وخالل زيارة قام بها إلى مطرانية
سيدة النجاة في زحلة ،دعا أبو فاعور
إلى «أن يكون جهد القوى السياسية
منص ّبا ً على ط��ي صفحة التنازع
والضبابية وإضاعة الوقت ،وعلى
الصراحة وفتح الباب أمام الخيارات

مسؤوليته فريق معين كان يغيب عن
جلسات انتخابات الرئاسة» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ الفريق اآلخ��ر لديه أه��داف
عدة هي عدم انتخاب رئيس ،وإظهار
هشاشة النظام البرلماني ،والوصول
إل��ى ال��ف��راغ ،إض��اف��ة إل��ى م��ا بدأنا
نسمعه عن أشكال من المثالثة».
وأش��ار مجدالني إلى «أنّ الحوار
بين المستقبل والتيار الوطني الحر
ك��ان لتالفي ال��وق��وع في ال��ف��راغ في
م��وق��ع ال��رئ��اس��ة ،أم��ا ال��ي��وم فهدفه
حماية لبنان من خ�لال تنظيم هذا
الفراغ».

فتفت

باسيل مجتمعا ً إلى وفد الرابطة المارونية
الوفاقية في رئاسة الجمهورية».
ورأى« :أنّ ال��ش��غ��ور ف��ي رئ��اس��ة
الجمهورية ال يطاول المسيحيين
وحدهم ،بل يصيب كل الوطن ،وكل
المؤسسات الدستورية ،لذلك آن
األوان لبعض الصراحة والصدق
ولسلوك خيار الوفاق».

حلو

ورأى النائب والمرشح الرئاسي
هنري حلو «أنّ لبنان لكي يقوم،
هو في حاجة إل��ى رئيس ق��وي في
فن المحاورة ويتقن الحوار سبيالً
لالستقرار في لبنان».
وخ��ل�ال زي���ارت���ه أم����س ،رئ��ي��س
أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر ق��ال حلو« :إنّ عقارب
الساعة قد تصل إلى ساعة الحقيقة،
ولبنان الحضارات لبنان الثقافة
ل��ب��ن��ان ال��رس��ال��ة م��ن دون رئيس
جمهورية ،بمعنى آخ��ر لبنان من
دون ج��م��ه��وري��ة» .وأض����اف« :إنّ
المشهد الذي نعيشه اليوم من خالل
االصطفافات الحاصلة على الساحة
اللبنانية ،ل��ن ينتج وي��ا لألسف،

(داالتي ونهرا)
رئيسا ً للبنان» ،الفتا ً إلى «أنّ الرئيس
اللبناني لن يصل إلى بعبدا إال من
خالل الحوار ،لغة يجب أن يعرفها
كل من يريد التعاطي بالسياسة».

الكتائب

ودعا حزب الكتائب في بيان خالل
اجتماع مصغر للقيادة الكتائبية
ووزراء الحزب ونوابه «نواب األمة
إلى التقاط الساعات الباقية النتخاب
رئيس للجمهورية ألنّ شغور منصب
الرئاسة ،عدا عن أنه يعطل دور مكون
تأسيسي للكيان والدولة ،فإنه يهدّد
وحدة لبنان لكون رئيس الجمهورية
يجسد رم��زه��ا ،وال يجوز بالتالي
التكيف م��ع ح��ال��ة ال��ش��غ��ور خوفا ً
من ارت��دادات خطيرة على المعادلة
الميثاقية والوطن بحد ذاته».
وت��وج��ه ال��ح��زب إل���ى «الشعب
ّ
لحض النواب المقاطعين
اللبناني
على القيام بواجبهم ال��م��ق��دس ،ال
سيما المسيحيين منهم ،ليحضروا
إل��ى المجلس ال��ن��ي��اب��ي ،وي��ؤ ّم��ن��وا
النصاب وينتخبوا رئيسا ً جديداً ،وإال
فال ب ّد للرأي العام من أن يستنهض

هممه اب���ت���دا ًء م��ن  25أي���ار لخلق
حالة ضاغطة على ك � ّل المعنيين
ب��ه��ذا االس��ت��ح��ق��اق األس��م��ى وإن��ق��اذ
ال��ج��م��ه��وري��ة» .وأض����اف« :ت��أك��ي��دا ً
الحترام البنود الدستورية والروح
الميثاقية ،على الحكومة أن تقوم
بدورها في حال الشغور في منصب
السلطة التنفيذية ،وأن تقوم كذلك
بمهمات رئاسة الجمهورية ،وكالة ال
أصالة ،لتسريع حصول انتخابات
الرئيس».

مجدالني

واع��ت��ب��ر عضو كتلة المستقبل
ال��ن��ائ��ب ع��اط��ف م��ج��دالن��ي «أنّ من
الحكمة عدم تحويل مرحلة الشغور
إلى حالة من الفراغ ،إذ ستستتبعه
ت��داع��ي��ات ع��ل��ى ال��ك��ي��ان اللبناني
وعلى النظام» ،الفتا ً إلى «أنّ فريقه
سيناقش بدقة كيفية التعاطي بعد
 25أيار وسيحدّد موقفه قبل الثالثاء
المقبل».
وقال مجدالني في تصريح أمس:
«من اآلن وحتى  25الجاري لن يكون
هناك أي مفاجآت ،والشغور يتح ّمل

وأع��ل��ن ع��ض��و كتلة المستقبل
ال��ن��ائ��ب أح��م��د فتفت ع��ن «م��وق��ف
مشترك سيصدر عن ق��وى  14آذار
قبل اإلثنين  26ال��ج��اري سيكون
متمما ً للموقف ال��ذي اتخذته هذه
القوى في المرحلة السابقة ،ويؤكد
أنّ األولوية يجب أن تكون النتخابات
رئاسة الجمهورية».
وأبدى فتفت تخ ّوفه من «أن تطول
فترة الفراغ في سدّة الرئاسة األولى
ألن��ه بعد ت��اري��خ  25أي��ار ال يبقى
س��ق��ف» ،معتبراً« :أن��ه كلما طالت
فترة الفراغ كلما زادت الخطورة».
وأش����ار إل���ى «أنّ ال���ح���وار بين
المستقبل وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر
مستمر ،خصوصا ً أنه أنتج حكومة
وبرلماناً ،ولكن أي بحث في الملف
ال��رئ��اس��ي س��ي��ك��ون ب��ال��ت��واف��ق مع
حلفائنا في  14آذار».

زهرمان

وح ّذر عضو كتلة المستقبل النائب
خالد زهرمان «من خطورة الشغور
المقبل في موقع الرئاسة األول��ى»،
مشدّدا ً على «ضرورة العمل من أجل
أن تكون مدة الفراغ قصيرة جداً».
وأكد في تصريح «أنّ لبنان لم يعد
على سلم أولويات ال��دول الكبرى»،
مشيرا ً إلى أنّ قوى  14آذار «منفتحة
ع��ل��ى ك��ل االح��ت��م��االت ومستعدة
للدخول في حوار مع بكركي لالتفاق
على اسم جديد لرئاسة الجمهورية».
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الراعي :ملتزم القوانين اللبنانية
و�أمتلك ح�صانة كن�سية وروحية
أع���ل���ن ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
أنّ األصوات المرحبة بزيارته «إلى
األراض���ي المقدسة أكثر بكثير من
المعترضة ،وزيارتي رعوية وليقبل
من يفهم وليرفض من يرفض».
وأوض���ح ال��راع��ي ف��ي حديث إلى
«فرانس  »24أن��ه «اس��ت��أذن رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان
ورئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ت���م���ام س�لام
بالزيارة» ،مؤكدا ً التزامه بـ«القوانين
اللبنانية».
وأش���ار إل��ى أنّ ل��دي��ه «حصانة
كنسية وروح���ي���ة» ،وق����ال« :أن��ا

البطريرك ال��ي��وم وه��ذا ق���راري مع
السينودس المقدس في هذا الظرف
والمكان والزمان ،كما أنّ المرحبين
بزيارتي إلى األراضي المقدسة هم
أكثر بكثير من الجهة المعترضة».
وك���ان ال��راع��ي غ���ادر ب��ي��روت في
الحادية عشرة قبل ظهر أم��س من
دون اإلدالء بأي تصريح ،متوجها ً إلى
األردن واألراضي المقدسة في فلسطين
المحتلة ،من طريق عمان ،التي وصلها
على متن طائرة خاصة في إطار زيارة
رعوية تستمر لغاية  31الجاري،
لمواكبة زيارة البابا فرنسيس ،يرافقه
النائب البطريركي العام المطران

بولس صياح والمسؤول اإلعالمي في
بكركي وليد غياض.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أنّ الراعي
سيلتقي أبناء األبرشية الموزعين
بين األراض����ي المقدسة واراض���ي
ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية وع��دده��م
نحو  10آالف ماروني ،إضافة إلى
زي��ارة قريتي كفر برعم والمنصورة
المارونيتين المهجرتين منذ عام
 ،1948وسيحتفل بالصالة في كفر
برعم وسط حشد من أبنائها وسائر
الكهنة من كل الرعايا .كما سيلتقي
اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل منذ
عام . 2000

ما يقوم به النواب ّ
حق د�ستوري

«حزب اهلل» :لرئي�س يحفظ البلد وقوته
دعا حزب الله إلى «اختيار الشخصية الجامعة والتي
تعتمد الحوار والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية على كل
ما عداها لكرسي الرئاسة» ،مشيرا ًإلى «أنّ ما يقوم به النواب
في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هو ّ
حق دستوري».
وشدّد الحزب على «أنّ المقاومة في لبنان قطعت شوطا ً
كبيرا ً من صون السيادة ومنع العدوان وتحقيق معادلة ردع
مع العدو الصهيوني».

وفي الشأن السوري قال« :نأمل للشعب السوري بأن
يحقق انتصاره بإجراء االنتخابات في وقتها واختيار
من ي��راه أه�لاً ليقود شعبه إلى الخروج مما هو فيه من
قتل ودمار ويكون موحدا ً ومحققا ً لمصالحه وطموحاته،
ونحن نطالب العالم أن يرفع يده ومؤامراته عن سورية،
ويترك للسوريين أن يقرروا مصيرهم الذين هم أقدر على
تقريره».

يزبك

رعد

ورأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك «أنّ من األجدر بالحريص على الخروج من الشغور
والفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ،أن يضيء شمعة بدال ً
من أن يلعن الظالم ،ويختار لكرسي الرئاسة الشخصية
الجامعة والتي تعتمد الحوار والتفاهم وتقديم المصلحة
الوطنية على ك ّل ما عداها».
وس���أل ف��ي خطبة الجمعة ف��ي بعلبك« :ه��ل ينقص
اللبنانيون رشدا ًكي يعلقوا آمال اختيار الرئيس على الخارج
وتوجه إلى كل من يحب لبنان واللبنانيين
دوليا ً وإقليمياً؟
ّ
بالقول« :أتركوا للبنانيين أن يختاروا بأنفسهم».
وح���ول االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ه��دي��دات ال��م��ت��ك��ررة للعدو
«اإلسرائيلي» على الحدود وفي الجو والبحر ،أكد الشيخ
يزبك أن��ه «ل��م ول��ن يجرؤ على توجيه ع��دوان جديد إلى
لبنان».

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
«أنّ النواب يتصرفون في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية
بما هو ّ
حق دستوري وقانوني وسياسي وإنساني ووطني
يمارسه من يريد أن يحفظ البالد ويؤسس لوصول رئيس
إلى سدة الرئاسة يحفظ البلد وقوته».
وخ�لال رعايته اح��ت��ف��اال ً تكريميا ً لعوائل الشهداء
والجرحى في بلدة جباع ،قال رعد« :إنّ الذين استخدموا
البعض ليعبروا بهم وبترشيحهم المهلة الدستورية حتى
تنتهي ويبحثون عن مرشحين آخرين غيرهم يمارسون
قناعاتهم ،ال يساعدون على ُحسن سير االستحقاق
االنتخابي».
وأضاف« :إننا في لبنان قطعنا شوطا ً كبيرا ً من أجل أن
نملك قرارنا ونصون سيادتنا ونمنع العدوان على شعبنا
ونحقق معادلة ردع ال يستطيع عدونا تجاوزها».

 ...ويُحيي يوم الأ�سير اللبناني
في معتقل الخيام ب�سل�سلة ن�شاطات
معتقل الخيام ـ رانيا العشي

الجميل مترئسا ً االجتماع

مطر وحلو

ميقاتي :ل�صوغ تفاهمات ت�ؤدي
�إلى انتخاب رئي�س جديد
أب���دى ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
تخوفه «من مرحلة سيعيشها لبنان
بال رئيس للجمهورية» ،داعياً« :كل
القوى السياسية اللبنانية للعمل
على إج��راء االستحقاق في الوقت
المتبقي ،في حال تع ّذر ذلك في أقرب
وقت».
وخ�لال افتتاح «مؤتمر التجارة
اإللكترونية ال��ذي تنظمه المنظمة
العربية للمحامين الشباب  -فرع
لبنان ،بالتعاون مع «قطاع العزم
للمحامين» ف��ي ف��ن��دق «كواليتي
إن» في طرابلس ،قال ميقاتي« :لقد
تعلمنا في لبنان أنه كلما طال الفراغ
ازدادت المشاكل ،لذلك علينا احترام
المواعيد الدستورية والقيام بكل
ما يلزم لصوغ تفاهمات ت��ؤدي إلى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وأض��اف« :نقف اليوم على مسافة
س��اع��ات م��ن ان��ت��ه��اء والي���ة فخامة
الرئيس ميشال سليمان ،وال ب ّد لي
في هذه المناسبة أن أنوه بالتعاون
ال��ذي ساد بيننا وال بد لي من إبداء
تخوفي من مرحلة سيعيشها لبنان
بال رئيس للجمهورية».
وعن الوضع األمني في طرابلس

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

ميقاتي يتسلّم درعا ً تكريمية
ق���ال م��ي��ق��ات��ي« :إنّ م��دي��ن��ت��ن��ا قد
اس��ت��ع��ادت عافيتها ب��ع��د ج��والت
العنف المؤسفة التي أرادها البعض
في الداخل والخارج بريدا ً لتوجيه
رس��ائ��ل سياسية م��ن رص��ي��د دم��اء
أبناء المدينة وأمنهم واقتصادهم.
وها نحن اليوم نستمع ،بين حين
وآخ��ر ،إل��ى مواقف تح ّور الحقائق

حيال المسؤولية عن األحداث التي
جرت في هذه المدينة العزيزة ،في
شكل متعمد لتغطية المسؤولية
الفعلية وال��س��ي��اس��ي��ة م��ن جهة،
وحجب أنظار الناس عن تفاهمات
شكلت صدمة في شارع تم تجييشه
في السنوات الماضية بعكس هذه
التفاهمات».

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد على رأس وفد من الحزب وت ّم البحث في
مختلف األمور والتطورات.
ثم التقى سالم رئيس المجمع األعلى للطائفة اإلنجيلية القس سليم
صهيوني.
ومن زوار السرايا ،المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر
ورئيس مجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي.
غادر ظهر أمس ،سفير إيران الجديد في لبنان محمد فتح علي
متوجها ً إلى طهران.
وكان السفير اإليراني قد وصل منذ يومين حيث سلم أوراق اعتماده
إلى المسؤولين كسفير لبالده في لبنان.
وصل صباح أم��س ،بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام إلى عمان ،الستقبال
البابا فرنسيس في رحلة الحج التي يقوم بها إلى األردن واألراضي
المقدسة.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
في مكتبه في ثكنة المقر العام ،رئيس لجنة تجار شارع الحمراء زهير
عيتاني يرافقه أعضاء اللجنة ،في زي��ارة قدموا فيها التهنئة للواء
بصبوص لمناسبة تعيينه مديرا ً عاما ً لمؤسسة قوى األمن الداخلي،
وبحثوا معه موضوع المهرجان السنوي الذي تقيمه اللجنة واإلجراءات
األمنية التي ستتبعها قوى األمن الداخلي خالله.
استقبل وزيرالشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب
حناوي في مكتبه في الوزارة ،النائب سيمون أبي رميا مع وفد فرنسي
ضم نائب منطقة اإليفلين ،وزير الشباب والرياضة السابق ،ووزير
االنتشار الفرنسي سابقا ً دافيد دوليي والمستشارة آن صوفي ميري.
كما التقى حناوي المدير التنفيذي لشركة «سما» حسن الزين،
الناقلة لمباريات كأس العالم في لبنان والشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا وذلك بموجب الحقوق الممنوحة لها من قبل االتحاد العالمي
لكرة القدم «فيفا» عبر الكايبل.

لمناسبة يوم األسير اللبناني،
وض���م���ن أج������واء ع��ي��د ال��ت��ح��ري��ر
والمقاومة ،أحيا حزب الله والجمعية
اللبنانية ل�لأس��رى وال��م��ح� ّرري��ن
وعوائل األس��رى المعتقلين سابقا ً
ف��ي س��ج��ون ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي،
المناسبة بسلسلة نشاطات في
م��ع��ت��ق��ل ال��خ��ي��ام (م��رج��ع��ي��ون)،
الذي ارتفعت على أس��واره األعالم
اللبنانية والفلسطينية وراي��ات
حزب الله ،تخلله أنشطة وفعاليات،
شارك فيها كشافة المهدي ،وتالمذة
ال��م��ب��رات م��ن م��درس��ة عيسى بن
مريم ،ومتوسطة الخيام الرسمية،
وتميّز بالفقرات الفنية ،وبمباراة
ل��ل��رس��م م���ن وح����ي ال��م��ن��اس��ب��ة،
وب���ع���روض ك��ش��ف��ي��ة ،وم��ع��رض
ألشغال األسيرات المح ّررات خالل
ف��ت��رة اعتقالهن ،وم��ع��رض صور
لعملية تحرير األسرى في  23أيار
من العام  ،2000وذلك في حضور
مسؤول الوحدة االجتماعية الشيخ
عبد الكريم عبيد ،وأسرى مح ّررين
وع��وائ��ل األس���رى والمعتقلين في
سجون االحتالل اإلسرائيلي.
«ال���ب���ن���اء» ج��ال��ت ف���ي أرج����اء
المعتقل واس��ت��م��ع��ت ال���ى شعور
األسرى المح ّررين ومعاناتهم أثناء
اعتقالهم ،حيث ك��ان ح��دي��ث مع
األسير المح ّرر عبد السالم نصرالله
من بلدة حوال (مرجعيون) والذي
اعتقل لمدة ارب��ع سنوات ونصف
السنة ،ف��ق��ال« :ل��ق��د حصلنا على
حريتنا بفعل المقاومة ،وأنا اتجول
ال��ي��وم ف��ي أرج���اء المعتقل ال��ذي
كنت معتقالً ف��ي��ه ،وأت��ذك��ر األي��ام
السوداء التي م ّرت علينا والمعاناة
والتعذيب ،مشيرا ً الى حصوله على
حقوقه من ال��دول��ة كأسير مح ّرر،
ومعربا ً عن االمتنان الكبير لهذا
األمر».

عبيد

أما الشيخ عبد الكريم عبيد فقال:
«هذا المعتقل هو رمز وعنوان وذاكرة
أراد العدو محوها خالل عدوانه على
لبنان ،وعلى الجميع ان يعي انه
من هنا تصنع الكرامات ،وايّ مكان
ثان في هذه الدولة ال يكون صدى
للمقاومة وم��ا فعلته من إنجازات
وشهداء وأسرى ومجاهدين ،فليس
له مكان في هذا الوطن ألنه ّ
يغرد في
سرب آخر ومكان آخر».

مزرعاني

األسيرة المح ّررة مريم مزرعاني
( حوال) ،التي كانت تعرض بعض
األش��غ��ال ال��ي��دوي��ة ال��ت��ي صنعتها
داخ��ل المعتقل ،ق��ال��ت« :شعوري
رائع ال وصف له ،أتذكر كيف كنت
تعيش هنا وكيف كنا محاصرون
بينما اآلن نعيش بحريتنا ،لكن لم
أحصل على كامل حقوقي كأسيرة
مح ّررة».

الطالبة إسراء

الطالبة إسراء من مدرسة عيسى
بن مريم ،رسمت لوحة من وحي عيد
المقاومة والتحرير ،وقالت« :انه
يوم تاريخي ،وفي هذا اليوم تح ّرر
الجنوب بفضل المقاومة واستردّت
كرامتنا إلينا كلبنانيين».

لجنة األسير سكاف

ولمناسبة الثالث والعشرين
م��ن أي���ار ي���وم األس��ي��ر اللبناني،
أحيت لجنة وعائلة األسير يحيى
سكاف المناسبة بلقاء رم��زي في
منزل األس��ي��ر ف��ي المنية تضامنا ً
مع األسرى والمعتقلين اللبنانيين
يحيى س��ك��اف وع��ب��د ال��ل��ه عليان
ومحمد فران واألسرى الفلسطينيين
والعرب في السجون اإلسرائيلية.
ون���اش���دت ال��ل��ج��ن��ة المنظمات

دربا�س بحث ّ
ملف النازحين مع �آدامز
ووفد من ال�سفارة البريطانية
التقى وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس في
مكتبه في الوزارة أمس ،سفيرة كندا هيالري آدامز وعرض
معها «واق��ع الالجئين السوريين ف��ي لبنان وجهود
الحكومة اللبنانية في معالجة المشكالت الناتجة من
هذه األزمة وتأثيراتها على الوضع االقتصادي المتردي
أصالً ،فضالً عن الواقعين االجتماعي واألمني».
وطلبت السفيرة الكندية «تزويدها ملفا ً كامالً عن هذا
الموضوع لتقديمه إلى حكومتها في محاولة لتقديم
المساعدة للبنان».
إلى ذلك ،بحث وزير الشؤون االجتماعية مع وفد من

السفارة البريطانية «المشاريع المشتركة التي تنفذها
الوزارة بالتعاون مع السفارة و( UNDPبرنامج األممم
المتحدة اإلنمائي)».
كما ط��ال��ب درب���اس ال��وف��د ب��ـ«ت��وف��ي��ر المساعدات
للمجتمعات المضيفة لالجئين السوريين والتي بدأت
تعاني على كل المجاالت».
وأم��ل «ب��اإلس��راع بوتيرة المساعدات وع��دم انتظار
صندوق البنك الدولي ألنّ ذلك يستغرق وقتا ً ولبنان ال
يحتمل التأخير في ظ ّل الواقع الحالي» ،مبديا ً تفاؤله
بـ«تحقيق خطوة متقدمة في هذا المجال على مستوى

سالم مستقبالً مراد في السراي

(داالتي ونهرا)

أحد االسرى المحررين يتذكر الفرحة يوم التحرير

الدولية والهيئات اإلنسانية وفي
مقدمتها الصليب األح��م��ر الدولي
التحرك العاجل إلنقاذ األس��رى من
السجون التي تح ّولت ال��ى حقل
ت��ج��ارب بحق أس��ران��ا ومعتقلينا
األبطال.
ودعت اللجنة في هذه المناسبة
ال���ى رف���ع ال��ص��وت ن��ص��ر ًة ل��ه��ؤالء
األس��رى الذين يستفرد بهم العدو
الصهيوني لمعاقبتهم على نضالهم
وج���ه���اده���م ف���ي وج����ه االح���ت�ل�ال
البغيض الذي يسعى بكل إمكانياته
ال��ى طمس ه��ذه القضية وتيئيس
عائالت األسرى ،خاصة اللبنانيين
منهم وف��ي مقدمتهم األسير يحيى
س���ك���اف ب��ط��ل ع��م��ل��ي��ة ال��س��اح��ل
الفلسطيني.
وأك��دت اللجنة في ي��وم األسير،
اليوم ال��ذي تح ّرر فيه أس��ران��ا من
خ�لال كسر أب���واب معتقل الخيام
وإخ����راج األس���رى على ي��د أبطال
ال��م��ق��اوم��ة ،ال��ذي��ن نحتفل ال��ي��وم
بإنجازاتهم التي ستتذكرها دائما ً
وأب���دا ً األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة بك ّل فخر
واع��ت��زاز ،وستبقى راي��ة المقاومة
مرفوعة حتى تحرير كامل فلسطين
والمقدسات وك ّل األسرى األبطال.
وت��وج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة بالتهنئة
م��ن ع��م��وم اللبنانيين وال��ع��رب
والمسلمين وأح���رار العالم بعيد
المقاومة والتحرير.
إل��ى ذل���ك ،زار وف��د م��ن «طالئع
ح��رب التحرير الشعبية _ قوات
الصاعقة» برئاسة عبد راشد منزل
األسير يحيى سكاف ،معلنا ً تضامن
القيادة القطرية لقوات الصاعقة مع
األسير يحيى سكاف وم��ع عائلته
التي تناضل الستعادة ابنها األسير،
الذي أسر داخل فلسطين المحتلة
والذي يجب أن تكون قضيته قضية
مركزية لك ّل الفصائل المقاومة حتى
تحريره مع ك� ّل أسير ومعتقل في
سجون الكيان الغاصب.

