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القوميون والجالية ال�سورية في �سيدني
يحتفلون بالإنجاز الديمقراطي في �سورية

مواقف تدعو النتخاب رئي�س للجمهورية
وتحذر من التداعيات ال�سلبية بحال عدم �إقرار ال�سل�سلة
ت��رك��زت م��واق��ف ع��دد م��ن األح���زاب وق��وى
سياسية ودينية أمس ،على الحدثين البارزين
على الساحة اللبنانية وهما ملفا سلسلة الرتب
والرواتب واإلستحقاق الرئاسي ،حيث دعت
إلى إقرار السلسلة عبر عملية إصالح ضريبي
إنصافا ً للموظفين ،مشددة على أن عدم إقرار
السلسلة سيكون له تداعيات سلبية سياسية
ووطنية كبيرة ،في حين أكدت المواقف أهمية
العمل م��ن أج��ل انتخاب رئيس للجمهورية
وإنهاء حالة الشغور.

حمدان

األيوبي يلقي كلمته
احتفاء باإلنجاز الديمقراطي المميّز
الذي شهدته سورية يوم  3حزيران،
وال���ذي ج��دّد فيه ال��س��وري��ون الثقة
المطلقة بالرئيس بشار األسد ،نظمت
الجالية السورية في مدينة سيدني
االسترالية احتفاال ً فيWhitlam
 ، Parkشارك حشد من القوميين
وأبناء الجالية ،وجرى خالله التعبير
عن الفرح العارم بعرس الديمقراطية

ال��س��وري��ة ،وان��ت��ص��ار س��وري��ة على
االره����اب وال��ت��ط��رف ال��م��دع��وم من
الواليات المتحدة وحلفائها وأدواتها.
وكانت كلمة خالل االحتفال لمنفذ
ع��ام سيدني ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي أحمد األيوبي،
وكلمة لممثل ح��زب البعث العربي
االشتراكي ،كما ألقى غسان العشي
كلمة «أستراليون من أجل سورية».

وكان الحشد الكبير تعبيرا ً صادقا ً
عن فرحة أبناء الجالية السورية في
سيدني بالنصر األكيد الذي تحقق في
سورية ،نتيجة التفاف الشعب حول
القيادة والجيش في مواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف.
وبعد الكلمات عُ قدت حلقات الدبكة
على وقع األغنيات واألناشيد الوطنية
والقومية.

مو�سع لر�ؤ�ساء الطوائف الروحية
لقاء ّ
في الجنوب في مطرانية مرجعيون
مرجعيون ـ رانيا العشي
بهدف التشديد على التواصل اإليماني والوطني مع
أبناء الجنوب ،عقد رؤساء الطوائف الروحية في منطقة
الجنوب لقاء موسعا ً في دار مطرانية الروم االورثوذكس
في جديدة مرجعيون ،حضره إضافة إلى المتروبوليت
الياس الكفوري راعي ابرشية مرجعيون ،وتوابعها ،صيدا
وصور للروم االورثوذكس ،كل من راعي ابرشية صيدا
للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد ،أصحاب
السماحة :مفتي صيدا وجوارها الشيخ سليم سوسان،
مفتى صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران،
مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن دل��ى ،قاضي
المذهب الدرزي الشيخ سليم العيسمي .ممثل عن راعي
ابرشية صور الرمارونية المطران شكر الله نبيل الحاج،
والقس فؤاد انطون رئيس الطائفة المشيخية اإلنجيلية في
مرجعيون.
وت��داول المجتمعون بشؤون المنطقة وما يجري في
لبنان حالياً ،وتحدث بداية المطران كفوري عن اهمية
هذا اللقاء وقال« :نجتمع اليوم هنا لنقول ألبنائنا جميعا ً
«أحبوا بعضكم بعضاً» .انظروا إلينا كيف نجتمع إخوة
متحابين .نتبادل اآلراء ونشترك في تناول لقمة العيش
أحب المسيحي أل ّنه أخوك.
كعائلة واحدة .أيها المسلم
ّ
�ب المسلم ألن��ه أخ��وك وشريكك في
أيها المسيحي أح� ّ
الوطن» .وأضاف« :العيش المشترك القائم على المودة
واإلحترام المتبادل واإلنفتاح الكامل هو عماد مجتمعنا
وأساس كياننا» .مشيرا ً إلى أنه «ما زلنا ولألسف الشديد
نسمع خطابا ً طائفياً.
ً
وف��ي الختام اص��در المجتمعون بيانا ش���ددوا فيه
«على العيش المشترك الذي يميّز منطقة جنوب لبنان،
ذات التنوع الديني والمذهبي والثقافي ،حيث يعيش
المسيحيون والمسلمون والدروز عائلة واحدة متجاوزين
كل اإلعتبارات الطائفية والمناطقية والمذهبية».
وناشد المجتمعون «مجلس النواب انتخاب رئيس
جمهورية في أسرع وقت ممكن .ألن استمرار شغور الكرسي
الرئاسي يسبب المزيد من الخلل واالضطراب في إدارات

الدولة ومؤسساتها» .وأ ّكدوا «أن مهمة القيادات الروحية
هي العمل على إصالح المجتمع ،وبث روح المحبة والوئام
في قلوب المواطنين .والتشديد على العيش المشترك
في ظل العدالة والشراكة الوطنية والمساواة واألم��ن
واإلستقرار ،وأن تنصب الجهود على تربية جيل جديد
وحب الوطن .وأن تشجع
على مبادئ األخالق الحسنة
ّ
على الحوار ونبذ التطرف الديني والمذهبي ورفضه من
حيث أتى».
كما ناشد المجتمعون «المعنيين متابعة العمل على
إطالق سائر المخطوفين في لبنان وسورية ،وبخاصة
المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم (مطراني حلب).
كذلك متابعة العمل على إحالل السالم العادل» .مح ّذرين
«من استمرار تهويد القدس التي هي قِبلة المسيحين
والمسلمين ورمز وحدتهم».
وه ّنأ المجتمعون «الشعب الفلسطيني على التوصل الى
اإلتفاق ،على تشكيل حكومة وحدة وطنية .وتمنوا متابعة
العمل الجاد للوصول الى السالم العادل والشامل بإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس» .وأكدوا:
«الحرص على إنهاء التالمذة العام الدراسي وإنجاح
وإجراء اإلمتحانات الرسمية في موعدها ،ويشيرون إلى
إق��رار حقوق المعلم والموظفين في ظل التوازن المالي
واإلق��ت��ص��ادي اللبناني ،وال��ح��رص على مالية الدولة
وشفافيتها من دون هدر أو فساد».
كما عبروا عن التطلع «الى هذا الجنوب الذي هو نموذج
مشرق ألرض حررت من العدو «اإلسرائيلي» والمنطقة
أكدت وحدة وجودها وحضورها .منتظرة إنمائها وتعزيز
الخدمات ألبنائها على المستوى الصحي والتربوي
وغيرها من ماء وكهرباء وف��رص عمل للجنوبيين على
كل المستويات في هذا البلد» .وختم المجتمعون بيانهم
بالقول« :فليكن خطابنا وطنيا ً جامعاً ،ألنه ال يمكن أن
تسيطر (أو تهيمن) طائفة واح��دة على سائر الطوائف.
بل يجب أن نعتمد لغة الحوار القائم على المحبة سبيالً
لتوحيد الرؤى والمواقف إزاء األخطار الجمة المحدقة بنا.
«بالمحبة غلبت العالم» قال السيد المسيح وليس بأي
فلنحب بعضنا بعضا ً كما أحبنا الرب».
سالح آخر.
ّ

أكد عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل خليل
ح��م��دان على «ض���رورة إق���رار سلسلة الرتب
والرواتب عبر عملية إصالح ضريبي الذي من
شأنه أن يؤمن تمويل السلسلة ،ولكن مع األسف
هناك من يحمي مغتصبي األم�لاك البحرية
والبرية بل ويصرون على إعطاء المصارف
ضرائب كثيرة» ،مضيفاً« :أن هذه الشرائح لن
تحتاج إلى التظاهر في الشارع ألنه يوجد من
يدافع عن مصالحها ومصالح الذين يعبثون
باإلقتصاد الوطني ،أما المطالبون بسلسلة
الرتب والرواتب فليس أمامهم إال النزول إلى
الشارع ،ونؤكد وقوفنا لجانب المطالبين بإقرار

السلسلة وإن كل تأخير سيراكم الخسائر على
طالبنا ومعلمينا في آن».
وخالل احتفال تأبيني أقامته حركة «أمل»
وأه��ال��ي بلدة أرن���ون أعلن ح��م��دان «أن��ن��ا في
حركة أمل مع انتخاب رئيس للجمهورية في
أسرع وقت ممكن وإن موقع رئاسة الجمهورية
أساسي في التركيبة اللبنانية ،وإن الشغور
في موقع رئاسة الجمهورية يرتب على باقي
مؤسسات ال��دول��ة مهمات استثنائية ومن
الطبيعي أن يكثف المجلس النيابي ومجلس
الوزراء أعمالهم» .وقال :إن «الدعوة إلى تعطيل
المؤسسات ليس إال رمي الوطن والمواطن في
المجهول بل يثير مشكلة النظام السياسي من
أساسه مما ينعكس سلبا ً على لبنان بجميع
طوائفه ومناطقه».

حاطوم

وأكد المسؤول اإلعالمي المركزي في حركة
«أمل» طالل حاطوم في احتفال تأبيني لمناسبة
م��رور أسبوع على وف��اة عبد الكريم شاهين
في روض��ة الشهدين في الشياح« ،إن حركة
أمل ورئيسها الرئيس نبيه بري ستبقى إلى
جانب المحرومين كافة في الوطن وإلعطائهم
حقوقهم».

انتقد تدخالت ال�سفير الأميركي وتزويره الحقائق

�شكر :المقاومة قامت بواجب وطني في �سورية
انتقد األمين القطري لحزب البعث العربي اإلشتراكي
في لبنان الوزير السابق الدكتور فايز شكر في تصريح،
كالم السفير األميركي ديفيد هِ ْ��ل عن الشأنين اللبناني
والسوري خالل لقائه األمانة العامة لقوى  14آذار .وقال:
«لقد وصلت تدخالت هذا السفير إلى حد أصبح يعتبر
فيه لبنان مزرعة مستباحة له يتصرف بها كما يحلو له،
مسخرا ً مواقع سياسية وإعالمية لخدمة مشاريع إدارته،
الحليف اإلستراتيجي األول للكيان الصهيوني».
وأض���اف شكر« :لقد زور ه��ذا السفير وم��ن معه من
الحاضرين الحقائق ال��دام��غ��ة ل�لأح��داث ف��ي سورية،
وتجاهل كل الوقائع المثبتة حول تدخل إدارته في الشأن
السوري منذ احتالل قواته العسكرية للعراق ،ومجيء
وزير خارجيته كولن باول إلى دمشق ومحاولته فرض

أجندة عليها تلبي مصالح حليفها العدو الصهيوني،
متباهيا ً بأن قواته أصبحت على الحدود السورية .وكان
الرد يومها بمستوى التحدي ،فجاءت ردود فعل اإلدارة
األميركية بفرض حصار اقتصادي على دمشق وتسخير
األم��م المتحدة ب��إص��دار ال��ق��رار  ،1559وحشد األدوات
المحلية واإلقليمية ضد سورية وقيادتها».
وخاطب شكر السفير األميركي بالقول« :إن المقاومة
بمشاركتها في الدفاع عن األرض والشعب في سورية
تقوم بواجب وطني وأخالقي وإنساني بمواجهة إجرامكم
وظلمكم ،وهي تدخلت بعد أن وصل إجرامكم وتدخلكم انتم
وعمالؤكم في سورية إلى حد ال بد من ردعه ،وكما سقطت
وفشلت كل محاوالتكم للنيل من حلف المقاومة والصمود
ستسقط حتما ً مؤامراتكم على سورية وشعبها».

النابلسي

واعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي
خالل محاضرة في حوزة «اإلمام الصادق» في
صيدا« :أن عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب
له تداعيات سلبية ،ليست اجتماعية فحسب
بل سياسية ووطنية كبيرة ،خصوصا ً أن هذا
الموضوع الذي يهم آالف الموظفين في مختلف
قطاعات الدولة سيجعل الدولة بال موظفين
وبالتالي بال إنتاجية أو فاعلية ،ويترافق أيضا ً
مع ف��راغ موقع الرئاسة والخالف السياسي
الحاد حول شخص الرئيس ،كما في خطورة

المرابطون

ورأت ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون ،في بيان بعد اجتماع عقدته «أن
األوض��اع اإلجتماعية باتت مهددة فعليا ً من
خالل تصدي بعض القوى السياسية المتمثلة
بالمجلس النيابي وال��ت��ي تقف بوجه إق��رار
المطالب العمالية المتعلقة بسلسلة الرتب
والرواتب ،وبفرض شروط وظيفية تعجيزية أو
من خالل الزيادة على ضريبة القيمة المضافة».
واس��ت��غ��رب��ت« :ع���دم ال��ت��ط��رق ال���ى م��وض��وع
استخراج الغاز والنفط اللبناني كمصدر جدي
لتمويل موازنة الدولة وواجباتها المالية تجاه
موظفيها ومواطنيها ،وتجاهل القيمة الحقيقية
لألمالك البحرية واإلستخدام الالشرعي لضفاف
األنهر المملوكة من الدولة والتي تشكل دخالً
ضخما ً لمصلحة الخزينة العامة».

احتفال بذكرى ا�ست�شهاد الق�ضاة الأربعة في �صيدا

فهد :الحقيقة �آتية والق�ضاء لن يرهبه اعتداء
أكد الرئيس األول لمجلس القضاء
األع��ل��ى ف��ي ب��ي��روت ال��ق��اض��ي جان
فهد إن الحقيقة آتية حتما ً والقضاء
سيبقى شامخا ً ال يرهبه إعتداء وال
يثنيه إرهاب.
كالم فهد جاء خالل احتفال أقيم
في قاعة الجنايات في قصر العدل في
محافظة الجنوب لمناسبة الذكرى
ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة ع��ل��ى استشهاد
ال��ق��ض��اة األرب��ع��ة ف��ي ص��ي��دا وذل��ك
بحضور ،الرئيس األول اإلستئنافي
في محافظة الجنوب رئيس محكمة
ال��ج��ن��اي��ات ال��ق��اض��ي��ة رل���ى شفيق
جدايل ،رئيس التفتيش القضائي اكرم
بعاصيري ،النائب العام التمييزي
الرئيس سمير حمود ،المدعي العام
اإلستئنافي ف��ي الجنوب القاضي
سميح الحاج ونقابة محامي الجنوب
وقضاة وأهالي الشهداء.

جدايل

بداية ألقت القاضية جدايل كلمة
قالت فيها« :إن��ه حقا ً ي��وم مختلف
في محافظة الجنوب ،إنه يوم مميز
تستقبل فيه صيدا رم��وز العدل في
لبنان ،جاؤوا يستعيدون مع قضاة
الجنوب وحاملي لواء القانون فيه،
ذكرى استشهاد قضاة أربعة خطفتهم
يد الغدر» .وأش��ارت إلى أن «عطاء
العمل القضائي في محافظة الجنوب
ق��د أخ���ذ يحقق م��ن��ذ أش��ه��ر ت��ط��ورا ً
ملحوظا ً نتيجة ت��زوي��ده بموظفين
ج���دد ي��ت��م��ي��زون ب��ك��ف��اءات علمية
عالية ،وبنزاهة يقدمون في كل يوم
دليالً جديدا ً عليها ،وباندفاع للعمل

فهد متحدّثا ً في االحتفال
ينعكس دق��ة في ممارسة مهماتهم
والمسؤوليات المناطة بهم» .وقالت:
«إننا اليوم ،وبحضوركم ،نتطلع بأمل
جديد لملء بعض الشواغر في محاكم
اإلستئناف في الجنوب ،وأعني بذلك
تعيين رئيس أصيل للهيئة اإلتهامية،
ك��م��ا ن��ت��ط��ل��ع ال���ى ت��س��ري��ع العمل
القضائي م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون بين
القضاة والمحامين لاللتزام بتطبيق
نظام تبادل اللوائح قبل المحاكمة،
ونطلب اإلس��راع في اعتماد المكننة،
وفي تسهيل إجراءات التبليغ وتأمين

�سعد :دالالت �سيا�سية لالنتخابات
ال�سورية يجب �أخذها في االعتبار
اعتبر األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد خالل لقاء اعالمي
«أن االنتخابات الرئاسية السورية قد كشفت عن وجود كتلة وازنة من السوريين
عبرت من خالل مشاركتها الكثيفة في االنتخابات ،واقتراعها لمصلحة الرئيس
بشار األس��د ،عن التوق إلى األم��ن واالستقرار ،والحرص على وح��دة األرض
والشعب وصيانة مؤسسات الدولة» .كما عبرت عن «رفض التدخالت الخارجية
والعنف واإلره��اب ،وعن الرغبة باعتماد الحوار والمصالحة طريقا ً إلى الحل
السياسي واإلصالح».
ولفت سعد الى «المشاركة الواسعة للسوريين ،من داخل سورية وخارجها،
في االنتخابات الرئاسية ،واقتراعهم بكثافة لمصلحة الرئيس األسد» ،معتبرا ً انها
«ظاهرة ال يمكن ألحد تجاهلها ،وتحمل دالالت سياسية ينبغي ان يأخذها الجميع
في االعتبار».
وأمل سعد «ان يشكل صمود سورية في مواجهة الهجمة الخارجية وأدواتها
المحلية قاعدة انطالق لحوار جدي شامل بين القوى الوطنية السورية كافة يمهد
إلنجاز الحل السياسي ،ولوضع سورية على طريق التعافي ،وتحقيق أماني
شعبها في الحرية والديموقراطية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية».

البزري :يجب عدم تحميل النا�س
م�س�ؤولية الخلل ال�سيا�سي
من اللقاء في مطرانية مرجعيون

وأشار إلى «الجهد الذي يقوم به رئيس مجلس
النواب بين األطراف اللبنانيه والكتل النيابية من
أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب» ،معتبراً« :إن
إقرارها سيعم خيرها على جميع أبناء الوطن
على اختالف عقائدهم وانتماءاتهم».
وش��دد حاطوم على أهمية العمل من أجل
انتخاب رئيس ،مشيدا ً بـ«الدور الذي يقوم به
الرئيس بري من أجل تحقيق التوافق للتوصل
إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،من خالل العمل
على تقريب وجهات النظر بين الكتل النيايبة،
وخصوصا ً المسيحية وإنهاء فتره الشغور التي
يعيشها لبنان».

األوضاع األمنية في سورية التي لها انعكاسات
مباشرة على الحياة برمتها في لبنان» .وقال:
«إن التعاطي مع مسألة السلسلة بهذا العناد
وال��م��ك��اب��رة وال��رف��ض م��ن قبل بعض الكتل
النيابية لهو تخ ٍل عن واجباتها في حماية
حقوق الموظفين وفي حماية السلم السياسي
واالجتماعي».

أشار رئيس بلدية صيدا السابق
عبدالرحمن البزري في حديث اذاعي
إل��ى أن «م��ن ي��ح��اول تعقيد ادارة
الوضع هو من سهل ادارة الوضع
بعد رحيل الرئيس السابق اميل
لحود» ،الفتا ً ال��ى ان��ه «اذا الرئيس
موجود صالحياته على الحكومة
محدودة ونحن نعلم ذلك» ،متسائالً
«لماذا يتم تكبير صالحيات لشيء
ليس م��وج��وداً؟» ،مضيفاً« :ذه��اب
رئيس مجلس النواب الى مصر يشكل
تمثيالً لبنانيا ً عاليا ً ف��ي تنصيب
الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح
السيسي وال يشكل اي احراج».
ولفت ال��ب��زري ال��ى ان «التعطيل
الرئاسي غير سليم وغير صحي وال
يجبتدفيعالناسثمنا ًاكبرللتعطيل»،
مشيرا ً الى ان «قرار انتخابات الرئيس
خارجي ،ويجب عدم تحميل الناس
مسؤولية الخلل السياسي في البلد»،
متمنيا ً ان «يأتي رئيس تكتل التغيير
واالص�ل�اح رئيسا ً للجمهورية ،وان
يكون رئيس تيار «المستقبل» النائب

سعد الحريري رئيسا ً للحكومة ،وان
يبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيسا ًللمجلس».

�إحباط محاولة
ادخال ح�شي�شة
الى �سجن زحلة
اعلنت المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ان «عناصر التفتيش
في سجن زحلة تمكنت عند الساعة
( 11.00أم������س) ،وف����ي عملية
تفتيش دقيقة ،من ضبط حوالى 3
كيلوغرامات م��ن فاكهة المشمش
بداخل كل حبة منها كمية من حشيشة
الكيف على شكل بذرة مشمش ،أثناء
محاولة المدعو ي.ص( .مواليد
 ،)1989ادخالها إلى أحد السجناء
ضمن اغراض أخرى ،حيث تم توقيفه
بنا ًء إلش��ارة القضاء وايداعه مكتب
مكافحة المخدرات».

سوق الموقوفين الى المحاكم».

شهاب

وألقى المحامي شهاب كلمة نقابة
المحامين قال فيها أنه «بعد خمس
عشرة سنة من حادثة اإلغتيال لم
تتوصل العدالة الى تحقيق العدل
لقضاة ق��ض��وا ف��ي سبيل العدالة.
وأملنا أن تحل الذكرى المقبلة ،وقد
أعدنا ألس��ر الشهداء ،بل وللقضاة
وال��م��ح��ام��ي��ن م��ا ي��ح��ق��ق ال��ع��دال��ة،
اإلقتصاص من المجرمين ،مشيرا ً إلى

أن «كل القضاة والمحامين يحملون
الشعور نفسه تجاه ذل��ك اإلغتيال
الشنيع وتجاه استشهاد أربعة من
خيرة قضاتنا».

فهد

وق���ال ال��ق��اض��ي ف��ه��د« :ل��ق��د ك��ان
زم�لاؤن��ا ال��ش��ه��داء ،إب���ان حياتهم،
نماذج تحتذى في المناقبية والعلم
والعطاء ،وأضحوا ،اثر استشهادهم،
ال��م��ث��ال ال��ح��ي ع��ل��ى ب���ذل ال ح��د له
وت��ف��انٍ إل���ى أب��ع��د ال���درج���ات .لقد

عاشوا قسمهم حتى آخ��ر قطرة من
دمائهم فانطبعت في استشهادهم
كل رم��وز ردائهم القضائي من لونه
االسود المشير الى الزهد والمناعة،
حتى اللون االحمر رم��ز االستعداد
للتضحية حتى الشهادة» .وتابع:
«إن التحقيقات جارية ،والحقيقة وان
تأخرت آتية حتماً ،فعسى متى جاءت
تثلج قلوبنا من خالل كشف هؤالء
المجرمين في اق��رب وق��ت وسوقهم
الى المحاكمة وإنزال القصاص بهم،
ال انتقاما ً او ثأرا ً وانما احقاقا ً للحق
وتثبيتا ً للعدالة وحكم القانون».
وقال« :اذا تهاونت العدالة في كشف
من اغتال حماتها ومحاسبتهم فمن
ت���راه سيحمي ال��وط��ن وي��داف��ع عن
المظلوم؟» .ورأى« :ان استقاللية
السلطة القضائية ليست منة من أحد
بل هي تؤخذ بالتضحية والعطاء
وبذل الذات ،وقمة تجليات التضحية
ه��و االس��ت��ش��ه��اد .تلك ه��ي الطريق
للدخول الى قلب شعبنا والستحقاق
استقالل السلطة القضائية» .وقال:
«انها مناسبة للتأكيد على ان القضاء
سيبقى واق��ف��اً ،ش��ام��خ�اً ،ال يرهبه
اعتداء ،وال يثنيه اره��اب وال يقعده
تهديد .ومناسبة لتوجيه الف تحية
لصيدا ولجنوبنا الحبيب».
وختم فهد« :قضاتنا الشهداء،
نعاهدكم ان نبقى اوف��ي��اء للقسم
ولدمائكم خداما ً للعدل منتصرين
للحق متفانين باذلين ف��ي سبيل
القضاء ولبنان كل مبذل .رحم الله
مرض،
شهداءنا ،ووفقنا الى ما هو
ٍ
عشتم ،عاش القضاء وعاش لبنان».

قبالن :للتن�سيق مع الحكومة ال�سورية
من �أجل عودة النازحين

قبالن مستقبالً أبوسعيد والوفد المرافق
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،نائب وزي��ر خارجية البرلمان
الدولي لألمن والسالم السفير الدكتور هيثم ابو سعيد،
يرافقه رئيس اللجنة القانونية الدولية لدى المحاكم الدولية
معن األسعد والمستشار يوسف فريج وعضو األمانة العامة
للمنظمة الدولية نورة مصطفى .وتم التشاور في تطورات
االوضاع في لبنان والمنطقة ،فضالً عن استعراض اوضاع

النازحين السوريين في لبنان.
ودعا الشيخ قبالن إلى العمل لعودة النازحين السوريين
إلى ديارهم بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وأشار بو سعيد في تصريح اثر اللقاء إلى «اننا نتطلع إلى
االستحقاق الرئاسي ونحن على ادراك أن هذا الملف سيطول
بعض الوقت إالّ أن الفرقاء السياسيين مدعوون الختيار األفضل
واألكثر تمثيالً لهذا المقعد األول أسوة بباقي الرئاسات».

لقاء الجمعيات ي�أمل عودة م�صر و�سورية
�إلى موقعهما الريادي
أشار «لقاء الجمعيات والشخصيات
اإلسالمية في لبنان» عقب إجتماعه
ال���دوري األس��ب��وع��ي ،برئاسة نائب
رئ��ي��س ال��ل��ق��اء ال��ش��ي��خ عبدالرحمن
الجبيلي وحضور العلماء ومندوبي
المناطق ،إلى أن «إقرار سلسلة الرتب
وال���روات���ب ال ي��ج��وز أن ي��ك��ون على
حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود،
بل يجب أن يكون تمويلها بوقف الهدر
في بعض المؤسسات وتنظيم األمالك
البحرية».

وأك���د ال��ل��ق��اء على ص��م��ود مدينة
القدس وأهلها «رغ��م م��رور  47عاما ً
على إحتاللها».
وحيا المقدسيين الذين «يحافظون
على القدس والمقدسات بأرواحهم
وأجسادهم ،على رغم إرادة المحتل
وإج��راءات��ه التعسفية وصمت بعض
الدول العربية واإلسالمية عما يحصل
من إنتهاكات فيها» ،مضيفا ً ان «القدس
ك��ان��ت وس��ت��ب��ق��ى ع��رب��ي��ة إس�لام��ي��ة
وعاصمة فلسطين والعالم اإلسالمي،

ولن تتحرر إال بسواعد المجاهدين».
وه��ن��أ ال��ل��ق��اء الشعبين المصري
والسوري بانتخاب الرئيس عبدالفتاح
السيسسي رئيسا ً لجمهورية مصر
وإع��ادة إنتخاب الرئيس بشار األسد
رئيسا ً للجمهورية السورية ،آمالً بأن
«تعود مصر وسورية إل��ى موقعهما
الريادي في قيادة العالمين العربي
واإلسالمي لتدافعا عن قضايا األمة ال
سيما القضية الفلسطينية».

