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الم�ؤتمر الفكري الثامن حول المحقق المي�سي في مي�س الجبل

فني�ش :لحماية ما حققته المقاومة وعدم
تعري�ض م�صالح اللبنانيين لمزيد من ال�ضرر

«البعث» ي�ستقبل المه ّنئين في الجنوب
ا�صطدام جيب بال�سياج التقني قبالة كفركال
قبالن يهنئ الأ�سد :حكمته و�شجاعته وانت�شار للجي�ش و«اليونيفيل» والعدو على الجانبين
�أف�شلتا مخططات تق�سيم �سورية
مرجعيون  -رانيا العشي
أق���ام ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي ف��ي النبطية ح��ف��ل استقبال
لمناسبة انتخاب الرئيس بشار األس��د رئيسا ً لسورية ،في حضور أمين
ف��رع الجنوب قاسم غ��ادر ونائبه أحمد عاصي وعضو المكتب السياسي
علي زي��ن غ��ن��دور وال��م��س��ؤول السياسي ف��ي الجنوب فضل الله قانصو.
ومن أبرز المهنئين :المحامي جهاد جابر ممثالً النائب ياسين جابر ،وفد من
الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة طارق بيطار ،وف��دان من حركة
أمل وحزب الله ،المحامي ابراهيم عواضة ،مسؤول منطقة الجنوب في حركة
الشعب أسد غندور ،رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدرالدين،
رؤساء بلديات ومخاتير وممثلون عن االندية والجمعيات ووفود شعبية.

قبالن

فنيش متحدثا ً في المؤتمر

ميس الجبل  -رانيا العشي
رأى وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش ،ان «المسؤولية
تقتضي في حماية االستقرار والبناء
على م��ا تحقق على أي��دي المقاومة
في الحد من خطر التيارات التكفيرية
والسعي م��ن أج��ل م��لء الشغور في
موقع رئ��اس��ة الجمهورية الختيار
األك��ث��ر تمثيال واألق���در على تحقيق
ال��ت��واف��ق وب���دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة من
التفاهم الوطني».
وأض��اف« :أن��ه ال ينبغي تعريض
مصالح اللبنانيين لمزيد من الضرر،
ال بتعطيل المجلس النيابي عن القيام
بدوره التشريعي وال بتعطيل مجلس
ال��وزراء عن القيام ب��دوره التنفيذي،
وذلك من خالل تفاهم القوى السياسية
المؤثرة ،ال سيما اإلس���راع في إق��رار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب وان��ق��اذ
العام ال��دراس��ي واج��راء اإلمتحانات
الرسمية».
واش��ار فنيش ال��ى أن «التحديات
التي يمر بها لبنان توجب المزيد من
اليقظة والبحث عن مساحات أوسع
للتفاهم والتعاون بما يحفظ أمن هذا
الوطن ويعزز ثقة أبنائه بمستقبلهم
وق����درة المجتمع وال��م��ق��اوم��ة على
التصدي لمشاريع العدو الصهيوني».
مواقف الوزير فنيش وردت خالل
رعايته المؤتمر الفكري الثامن الذي
اقامته جمعية اإلمام الصادق إلحياء
التراث العلمائي بالتعاون مع اتحاد
بلديات جبل عامل ،ح��ول شخصية
العالم الرباني الشيخ علي بن عبد
العالي الميسي في حسينية الزهراء
ف��ي ب��ل��دة ميس الجبل الجنوبية،
بحضور عضو المجلس المركزي في
«حزب الله» الشيخ حسن بغدادي،
مسؤول منطقة الجنوب األولى أحمد
صفي الدين ،رئيس مجلس الجنوب
وعضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل»

الدكتور قبالن قبالن ،مسؤول وحدة
ال��دراس��ات في «ح��زب الله» الشيخ
خليل رزق ،رئيس اتحاد بلديات جبل
عامل علي الزين إلى جانب حشد من
علماء الدين وفاعليات وشخصيات
تربوية وثقافية واجتماعية وبلدية
واختيارية وحشد من المهتمين.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من
بلدية ميس ال��ج��ب��ل ،وأل��ق��ى رئيس
اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي
الزين كلمة بالمناسبة ،أشار فيها إلى
أنه «في عصر المحقق الميسي كانت
الفاتحة اإلستراتيجية لعلماء جبل
عامل في إي��ران مع المحقق الكركي،
وحينها هاجر مئات العلماء العامليين
إلى إيران في بداية العصر الصفوي
ليشيّدوا النهضة العلمية والفكرية
إلي��ران ،وقد تمكنوا من توطيد دعائم
مدرسة ومذهب أهل البيت في عموم
الجمهورية اإلسالمية في إيران».
بدوره ،ألقى الشيخ بغدادي كلمة
قال فيها« :إن المحقق الميسي الذي
بقي في جبل عامل شكل بحضوره
صلة ال��وص��ل بين مدرستين ،بين
مدرسة ذل��ك القائد الفذ ال��ذي أسس
النهضة العلمية لجبل عامل الشهيد
األول الشيخ محمد ابن مكي الجزيني
قبل  700سنة ،وبين المدرسة التي
ثبتت هذه النهضة التي استمرت إلى
القرن الثاني عشر وتوقفت ربع قرن
بسبب الوالي العثماني أحمد باشا
الجزار ثم ع��ادت إلى يومنا هذا وما
زالت».
ومن ثم قسمت جلسات المؤتمر إلى
جلستين ،تمحورت الجلسة األول��ى
التي تحدث فيها الشيخ خليل رزق
والشيخ خالد الغفوي ح��ول «بحث
توثيقي عن السيرة الذاتية والمدرسة
الميسية للمحقق الشيخ علي الميسي.
وأش��ار الشيخ رزق إلى أن «م��دارس
جبل عامل الدينية حلقة من السلسلة
الذهبية لمدارس الشيعة اإلمامية التي

قدمت الخدمات الجليلة لالسالم».
في حين اعتبر الشيخ الغفوي أن
«الشيخ الميسي كان مجازا ً من قبل
المحقق الكركي ،واإلجازة في شكل أو
آخر تدل أو توحي إلى تتلمذ المجاز
على المجيز عادة» ،الفتا ً إلى أن أنهم
«صرحوا في الترجمه بأنه كان مجازا ً
تبركاً».
أما الجلسة الثانية التي تمحورت
ح��ول «ق���راءة ف��ي موقع جبل عامل
ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي ف��ي عهد
الميسي» ،تحدث فيها الحاج قبالن
والشيخ علي خشاب.
ولفت الحاج قبالن إلى أن «مرحلة
الشيخ الميسي كانت مرحلة علمية،
والعلم هو أساس الوجود وكلمة الله
األولى ،وكانت مرحلة شهادة الشهيد
الثاني والشهادة درع الدين ودرب
الكرامة واإلس��ت��ق��رار» ،الفتا ً إل��ى انه
«إذا عرفنا أن التشيع كان عاما ً في
بالد الشام وأن أهم المدارس كانت في
ميس ومشغره وشقرا وعيناتا وجزين
وجباع وكرك ،وإذا تيقنا أن كثيرا ً من
شيعة المنطقة تحول معتقدهم تحت
ضغط القتل والتنكيل فنعرف أن
هذه المدارس المذكورة استطاعت أن
تبقى على تشيعها ولم تتغير هويتها
الدينية رغم ما عانته من اضطهاد،
وه��ذا يؤكد دور هذه المدارس وعلى
رأس��ه��ا ال��م��درس��ة الميسية وغيرها
ودور رواد األوائ��ل كالعالمة الشيخ
الميسي».
ورأى الشيخ خشاب أن «أهمية
هذه اإلجازة هي أننا نجد في القراءة
والبحث والتدقيق والتحقيق والتنقيح
جمعاً ،حيث جمع فيها بين توضيح
المسائل وتنقيح الدالئل وإبراز العديد
من النكات العلمية والمعرفية التي
تتضمنها هذه النصوص الدينية بما
يستفاد خ�لال اإلج���ازات التي تقدم
للعلماء».

ت�ضامن في ال�شمال مع الأ�سير �سكاف
رفعت حركة «فتح ـ االنتفاضة» بالتعاون مع
لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف ،ص��ور األسير
سكاف على المدخل الشمالي لمخيم البداوي« ،وفاء

لما قدمه للقضية الفلسطينية ،وتضامنا ً مع قضيته
وم���ع األس����رى وال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن ف��ي س��ج��ون ال��ك��ي��ان
الغاصب».

هنأ نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
الشعب السوري على إنجاز االستحقاق االنتخابي بـ»روح المسؤولية الوطنية
الواعية ،متحديا ً الصعاب والتهديدات والتفجيرات في تعبير وطني يكشف
عن وعي وحكمة وشجاعة الشعب السوري في التزام الخيار الديمقراطي
في العملية السياسية ونبذه للعنف ووقوفه بوجه االره��اب والتكفير».
ورأى قبالن «انّ سورية اليوم بوحدة شعبها وجيشها ورئيسها أثبتت
للعالم أجمع أنها أقوى من ك ّل المؤامرات والمكائد ،وقادرة على تخطي األزمة
بفعل إرادة اإلصالح التي انتهجها الرئيس الدكتور بشار األسد ،وت ّوجها في
المصالحات التي شهدتها المدن والقرى السورية التي نتمنى أن تع ّم سائر
المناطق السورية ليعود األمن واالستقرار إلى ربوعها».
ووجه «التهنئة الخاصة للرئيس األسد على الثقة الكبيرة التي أواله اياها
شعب سورية» ،من ّوها ً بـ»شجاعته وحكمته التي أفشلت ك ّل المخططات
والمكائد التي أرادت تقسيم سورية وتفتيتها وبث الفتن والخراب في ربوعها».
واكد قبالن «أنّ إنجاز االنتخابات السورية يندرج في إطار االنتصارات التي
حققها جيش سورية في جبه أع��داء األمة من مخابرات وأنظمة استعمارية
وهو يضاف إلى سجل االنتصارات الذي صنعه محور المقاومة والممانعة في
المنطقة ،وهنا ال يسعنا إالّ أن نوجه تحية اإلكبار والتقدير إلى جميع الشهداء
والجرحى الذين تصدّوا للدفاع عن وحدة سورية واستقرارها وخيارها المقاوم
بوجه المشروع الصهيوني».

البعريني

ب��دوره رأى رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه
البعريني خ�لال اجتماع لقيادة التجمع ف��ي منزله ف��ي وادي الريحان،
«أنّ الشعب ال��س��وري أثبت من خ�لال االنتخابات عمق التزامه بالوحدة
الوطنية وبالهوية العربية في مواجهة م��ؤام��رات التفتيت والتقسيم».
وش �دّد على «أن االنتخابات ج��اءت لتجديد التزام السوريين باستقاللهم
وسيادتهم الوطنية ض ّد ك ّل تدخل أجنبي في شؤون البلد .كما أنّ اإلصالح
والتطبيق الديمقراطي مع التنمية وإعادة إعمار ما خ ّربته األيدي المنفذة إلرادة
الدول الغربية وحلفائهم في المنطقة مطلبان أساسيان لتعود سورية إلى أمنها
واستقرارها وازدهارها» .وطالب« :الحكومة اللبنانية بفتح حوار مع الحكومة
السورية من خالل الوزراء المعنيين لوضع الحلول المناسبة والكريمة لعودة
السوريين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبلدهم».

لقاء �شعبي في نهر البارد
�شكل لجان ًا للمتابعة
عقد في مخيم نهر البارد لقاء شعبي شاركت فيه شخصيات وطنية
واجتماعية تمثل مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في المخيم ،بدعوة من
قيادة الفصائل واللجنة الشعبية في المخيم« ،لمناقشة القضايا والمشاكل
المتعلقة بتسريع اإلعمار واإلغ��اث��ة والطبابة وتفعيل اللجنة الشعبية
وتطويرها».
وأوضح بيان صادر عن المشاركين أن اللقاء «تحول إلى ورش عمل شارك
فيها الجميع وسادته أجواء إيجابية ،إذ تم تشريح المشكالت ووضع الحلول
المناسبة لكل قضية وطرح مشاريع عمل تخدم المصلحة العامة».
وانتهى اللقاء إلى «تشكيل لجنتي متابعة ،واحدة للمخيم وإدارة الموضوع
مع األونروا ،وأخرى لمتابعة تطوير اللجنة الشعبية ،وستتابع اللجنتان مع
الفصائل تنفيذ مقررات اللقاء ونتائجه بما يخدم المصلحة العامة ألبناء
المخيم».
وناشد اللقاء رئيس دولة فلسطين ورئيس حكومة لبنان والمفوض العام
لألونروا «توحيد الجهود مع المانحين لتوفير األموال المطلوبة الستكمال
اإلعمار وخطة الطوارئ».

او�ضاع ال�سجون محور اجتماع
في مطرانية زحلة وهيئة �إدارية لمر�شديتها
زحلة ـ أحمد موسى
ترأس راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك اجتماعا ً
عقد في دار المطرانية في زحلة ،خصص لدراسة أوضاع السجون في البقاع،
بحضور مدعي عام البقاع القاضي فريد كالس ،المنسق العام للسجون في
الشرق األوسط األب ايلي نصر ،المفتش العام ورئيس لجنة منع التعذيب في
السجون في قوى األمن الداخلي العميد انطوان بستاني ،قائد منطقة البقاع في
قوى األمن الداخلي العقيد نعيم الشماس ،مرشد السجون في البقاع األب مارون
غنطوس والسيد الياس المشعالني.
وحرص المطران درويش على اإلشادة بالدور الذي تقوم به مرشدية السجون
في زحلة والبقاع بخاصة أنها الممثل الشرعي والوحيد للكنيسة الكاثوليكية،
بتفويض من مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك ،كما دعا دروي��ش إلى
التعاون بين كل األجهزة والجمعيات لتأمين أبسط الحقوق للمساجين.
واتفق إثر االجتماع على متابعة يومية ودقيقة لبعض األمور التي قد تساهم
في تحسين اوضاع السجون والمساجين.

هيئة ادارية جديدة

إحدى يافطات التضامن مع األسير سكاف

ها�شم :ال مبرر لأي فريق عدم ح�ضور
جل�سة الثالثاء لإنجاز ال�سل�سلة
اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم
خالل لقائه وفودا ًشعبية من مرجعيون وحاصبيا ،أن «موضوع
إقرار سلسلة الرتب والرواتب تجاوز المناكفات وأصبح يتعلق
بقرار التوجه السياسي لكل فريق في كيفية مقاربة السلسلة
بتكاليفها وايراداتها واالص�لاح��ات التي تحصنها ألن هذه
القضية أصبحت ج��زءا ً من االستقرار االجتماعي ال��ذي هو
استكمال لالستقرار السياسي واألمني» .وقال« :إننا ال نرى أن
هناك أي مبرر او ذريعة امام اي فريق للتهرب من مسؤولياته
للمشاركة في جلسة الثالثاء النجاز سلسلة الرتب والرواتب،
وإن ما يقوله البعض عن لقاءات للجنة الفرعية ومحاولة الغمز
من زاوية وزير المال هو في غير مكانه وال أساس له من الصحة
ألنه لم يعد هناك من دور لما يسمى اللجنة الفرعية منذ لحظة
انعقاد الهيئة العامة في جلستها الماضية» ،وأكد« :أن السلسلة
وتقرير اللجنة اصبحا في عهدة الهيئة العامة للمجلس النيابي

وانتهى عندها في لحظتها دور اللجنة الفرعية ،وأصبح أي
اتصال هو في اطار التواصل بين الكتل والقوى السياسية،
والنقاش يجب ان يكون داخل الهيئة العامة الستكمال واقرار
السلسلة وفق ت��وازن يحفظ الحقوق ألصحابها وال يؤدي
الى خلل مالي واقتصادي وهذا هو موقفنا في كتلة التحرير
والتنمية ماضيا ً وحاضرا ًومستقبالً».
واعتبر هاشم ان «دول��ة رئيس مجلس النواب األستاذ
نبيه بري يشكل اليوم صمام األمان الستقرار هذا الوطن وهو
الذي يعمل ليل نهار إلطفاء الحرائق وتقريب وجهات النظر
وهمه على الدوام حماية الوطن واستقراره وتحصين الوحدة
الوطنية التي يحمل لواءها من اإلمام المغيب السيد موسى
الصدر» ،مؤكدا ً أن «ال��دور الريادي للرئيس بري هو الذي
يحصن الوطن ويمنعه من االنزالق إلى الفتنة والمتاهات التي
يدبرها أعداء هذا الوطن».

واجتمع أعضاء المرشدية العامة للسجون اقليم البقاع في الدار األسقفية
للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة برئاسة المرشد العام اإلقليمي األب مارون
غنطوس ،وتم انتخاب هيئة ادارية جديدة ،بحضور اكثرية األعضاء ،وتوزعت
المسؤوليات على الشكل التالي:
نائب الرئيس :األب طوني بدر
أمين السر :المحامي نجيب مشعالني
أمين الصندوق :السيد جورج نبهان
مسؤولة المحاسبة :السيدة ريما بشارة
مسؤول العالقات العامة :األستاذ الياس المشعالني
مسؤول الشؤون القانونية :المحامي باسكال نمير
مسؤول اإلعالم :السيد طوني خوري
منسق النشاطات :السيد غسان خليل الفرن.
وتمنى األب غنطوس للهيئة الجديدة التوفيق في مهماتها خدم ًة للمساجين
ولخير الخدمة في السجون .وفي نهاية االجتماع تبادل الجميع نخب الهيئة
الجديدة بحضور النائب األسقفي العام األرشمندريت نقوال حكيم.

قادة أمنيون مع المطران درويش

اص��ط��دم��ت ،ع��ن��د ال��ت��اس��ع��ة من
ل��ي��ل أول م��ن أم���س ،س��ي��ارة جيب
م��ن ن��وع ميتسوبيشي (باجيرو)
لون أبيض ،تحمل اللوحة رقم ج/
 ،356902كانت تسير على طريق
ع��ام عديسة – كفركال ال��ح��دودي،
بالسياج التقني الفاصل بين لبنان
واألراض����ي الفلسطينية المحتلة
قبالة قرية كفركال الحدودية يقودها
حسين مصطفى ح��م��ادي م��ن بلدة
النميرية ـ قضاء ال��زه��ران��ي ومعه
شقيقه وزوج��ت��ه ووال��دت��ه��ا ،الذين
أصيبوا برضوض ما استدعى نقلهم
إلى مستشفى مرجعيون الحكومي
للمعالجة.
إل��ى ذل��ك ،استنفر جيش العدو
بمحاذاة الطريق الترابي القريب من
السياج وداخل البساتين إلى الغرب
م��ن مستعمرة المطلة وع��م��ل على
مراقبة الجانب اللبناني بواسطة
المناظيرالليلية وكاميرات المراقبة

سيارة الجيب التي اصطدمت بالسياج التقني وبدت دورية للعدو تراقب
متخذين مواقع قتالية خلف الدشم
المنتشرة ق��رب ال��ح��دود ،قابل ذلك
انتشار للجيش اللبناني وق��وات
اليونيفيل تحسبا ً ألي طارئ وحفاظا ً
على سالمة الناس.
وﻻحقا ًاستقدمت الوحدة اﻻسبانية
العاملة في قوات «اليونيفيل» ،رافعة
كبيرة عملت على سحب الجيب من

السياج ،في وقت صودف مرور النائب
علي فياض على تلك الطريق وتوقف
لالطالع عما يجري والمساعدة إذا
أمكن .كما توقف عدد من المواطنين
لمشاهدة الحادث ما أدى الى حصول
زحمة ،عمل الجيش على قطع الطريق
باﻻتجاهين وتحويل وجة السير إلى
طريق أخرى تمر داخل قرية كفركال.

ا�ستنكارات عربية ومحلية لالعتداء
على مركز الك�شاف العربي في �أبي �سمراء
أث�����ارت ح���ادث���ة إل���ق���اء إص��ب��ع
ديناميت على مركز الكشاف العربي
في منطقة أبي سمراء أول من أمس،
والتسبب بإحراقه ،جملة ردود فعل
عربية ومحلية ،أبرزها من األمين
العام للمنظمة الكشفية العربية
الدكتور عاطف عبد المجيد الذي
اتصل بالمفوض ال��ع��ام للكشاف
العربي سعيد معاليقي ،مستنكرا ً
االعتداء ،ومؤكدا ً «وقوفه ومؤازرته
للحركة الكشفية اللبنانية» ،ومبلغا ً
تحياته للقائد العام للكشاف العربي
أمين ميقاتي» ،واختتم آمالً أن «يعم
األمن واآلمان ربوع لبنان».
وق����ال رئ��ي��س جمعية كشافة
االستقالل جورج نيسي« :إن جميع
األعمال اإلرهابية والمخلة باألمن،
هي أعمال مستنكرة واألكثر استنكارا ً
واستهجانا ًهو استهداف مقر فوج ابي
سمراء بالكشاف العربي» .وتساءل:
«إلى متى يبقى األمن والمواطنون
تحت رحمة اإلره��اب والمجموعات
الخارجة على ال��ق��ان��ون؟» .وق��ال:
«ح��ان الوقت لنصرخ جميعا ً كفى
خوفا ً ورعبا ً وإرهاباً ،نريد العيش
بسالم واطمئنان ،نحن نستحق ذلك،
ونشكر الله ان اقتصرت االضرار على
الماديات».
وأق��������ام ال���ك���ش���اف ال��وط��ن��ي
االرثوذكسي  -فوج القديسة كاترينا
-أنفه ،وقفة تضامنية مستنكرة،

سيارات اطفاء أمام مركز الكشاف العربي
ودعوة إلى التحلي بالروح الكشفية.
وك���ان م��رك��ز ال��ك��ش��اف العربي
ال��م��ت��ض��رر ش��ه��د سلسلة زي���ارات
تفقدية بدأها صباحاً ،رئيس بلدية
طرابلس الدكتور نادر الغزال بعد
ال��ت��ش��اور والتنسيق م��ع محافظ
الشمال القاضي روي نهرا لمتابعة
هذا الملف .وتوالت زي��ارات هيئات
المجتمع المدني ،مؤكدة الوقوف
صفا ً واح���دا ً مع الكشاف العربي،
ف��ت��ف��ق��د ال��م��رك��ز ع��ض��و «ال��ل��ج��ن��ة
التحضيرية لهيئة التنسيق للعمل
األهلي البلدي» المحامي عبد الناصر

المصري الذي طالب باسم ما يزيد
على  150جمعية ونقابة وفاعلية
وش��خ��ص��ي��ة ط��راب��ل��س��ي��ة ول��ج��ان
األحياء «بضرورة معاقبة الفاعلين
والتعويض على الكشاف العربي»،
مؤكداً« :وقوف المجتمع المدني مع
الحركة الكشفية».
وشكر معاليقي ومفوض الشمال
واص��ف زيلع كل الذين اتصلوا أو
قاموا بزيارة المركز ،كما شكر رجال
اط��ف��اء ط��راب��ل��س «ال��ذي��ن ساهموا
بجد وبسرعة في الحد من االضرار
وإخماد النيران».

جبهة التحرير زارت مفتي �صور

ت�أكيد على تعزيز العالقة الأخوية ودعم ال�سلم الأهلي
زار وف����د م���ن ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية برئاسة عضو المكتب
السياسي عباس الجمعة مفتي صور
وجبل عامل القاضي الشيخ حسن
عبدالله ف��ي مكتبه ف��ي ص���ور ،وتم
البحث في التطورات الراهنة.
وشددالجمعةبعداللقاءعلى«أهمية
تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني
بهدف انهاء ذيول اإلنقسام الداخلي
وتعزيز الوحدة الوطنية ،خصوصا ً
في ظل المرحلة التي تعيشها القضية
الفلسطينية» ،الفتا ً إلى «أهمية ما جرى
من انتخابات ديموقراطية في سورية
ومصر ،حيث عبر الشعب عن إرادته،
ونحن نتطلع الى أهمية دور سورية
ومصر على المستوى القومي بما يحقق
المصالح العليا لألمة العربية وأهداف
وتطلعات الشعب الفلسطيني في
الخالص من االحتالل ،وإقامة دولته
المستقلة كاملة السيادة على أرضه
وعاصمتها ال��ق��دس ،وع��ودة الجئيه
إلى ديارهم التي شردوا منها» ،مؤكدا ً
حرص الجبهة على «رفض أي تدخل
في شؤونهما الداخلية ،ولن ننسى ما
قدمت سورية ومصر في سبيل القضية
الفلسطينية من مساندة ودعم».
وأكد الوفد «تعزيز العالقة اللبنانية
 الفلسطنية ،واالنحياز للسلم االهليوالعيش المشترك في لبنان الشقيق»،

مفتي صور مستقبالً وفد جبهة التحرير
الفتا ً إلى حرص «القوى والفصائل كافة
على العالقات األخوية بين الشعبين
الشقيقين اللبناني والفلسطيني،
والتزام الشعب الفلسطيني بالقوانين
واالنظمة اللبنانية» ،منوها ً بـ»مواقف
ل��ب��ن��ان ال�����ذي اح��ت��ض��ن ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
ودع��ا عبدالله ال��دول العربية الى
«ات��خ��اذ م��واق��ف اي��ج��اب��ي��ة ،تساهم
ف��ي ال��ح��ل��ول السياسية المرتقبة،
وع��دم خضوعها ل�لأوام��ر األميركية،
ألن ال��م��ؤام��رة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تجزئة
األراض��ي العربية واالسالمية خدمة

«السرائيل»».
واعتبر ان ما يدور في المنطقة من
مؤامرات «يصب في خدمة «إسرائيل»
العنصرية ،فيما يرى الكثير من هذه
االم��ة يساهم في عنصرية وطائفية
ال��دول ،ويساعد على نشر المذهبية
والطائفية».
وط��ال��ب عبدالله برئيس للبنان
يشكل أمانا ً للبنانيين» ،معتبراً« :أن
عليه االبتعاد ع��ن النكد السياسي
وبخاصة في ما يتعلق بالمقاومة التي
علينا الحفاظ عليها ،والعودة الى فكر
المقاومة عند االمام موسى الصدر».

ال�شروط والم�ستندات المطلوبة
لمباراة تطوع في قوى الأمن
صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة ،البالغ اآلتي« :إلحاقا ً لبالغنا السابق المتعلق
بافتتاح مباراة للتطوع في قوى األمن الداخلي لرتبتي رقيب
متمرن أو دركي متمرن من بين المدنيين الذكور (عازب  -أرمل
أو مطلق من دون أوالد).
أوالً :يمكن للراغبين في التطوع لرتبة رقيب متمرن أن يتقدموا
بطلباتهم مستندين إلى بطاقات الترشيح العائدة لإلمتحانات
الرسمية لعام  2014بدال ً من شهادة البكالوريا القسم الثاني أو
ما يعادلها ،على أن يبرزوا الحقا ً في حال نجاحهم شهاداتهم
الرسمية.
ثانياً :يمكن للراغبين في التطوع لرتبتي رقيب متمرن أو
دركي متمرن ملء طلب التطوع قبل الحضور إلى مركز تقديم

الطلب ،وذلك من خالل االستحصال على نموذج للطلب من
الموقع اإللكتروني لقوى األمن الداخلي.
ثالثاً :على الراغبين في التطوع تقديم طلبات التطوع
شخصيا ً ف��ي ال��م��راك��ز ال��م��ح��ددة ،وذل���ك وف��ق �ا ً للترتيب
األبجدي ألسمائهم ،وال يقبل توكيل أي شخص آخ��ر مهما
ك��ان السبب (س��ف��ر ،م����رض ،)...علما ً أن��ه ت��م تحديد أي��ام
السبت واإلثنين والثالثاء في  19و 21و2014/7/22
للمتخلفين ع��ن تقديم طلباتهم ف��ي المواعيد المحددة.
رابعاً :تقبل اإلفادة المدرسية غير المصدقة من قبل وزارة التربية
«بإنهاء مرحلة التعليم المتوسطة أو ما يعادلها» للراغبين في
التطوع لرتبة دركي متمرن ،على أن يقدِّموا إفادة مصدقة بعد
معاودة موظفي الوزراة المعنية تصديق اإلفادات».

