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يوحنا العا�شر خالل زيارة افرام الثاني:
ّ
والحل ال�سيا�سي
خال�ص �سورية بالحوار

لجنة التربية بحثت في قوننة الإفادات

بو �صعب :ال عودة عن قرار الإفادات
والتن�سيق �إلى الإ�ضراب ال�شامل غد ًا
ب��ع��د أن وض���ع ق��ط��ار اإلف����ادات
على سكة التنفيذ ،وبعد أن فشلت
المساعي ف��ي إي��ج��اد ح�� ّل لمطالب
األس��ات��ذة المحقة في إق��رار سلسلة
ال��رت��ب وال���روات���ب ،ب��دأ البحث في
موضوع قوننة هذه اإلف��ادات .وفي
حين اعتبر البعض أنّ ما يجري قد
يكون مناورة من قبل وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
أكد األخير قبل اجتماع لجنة التربية
أن ال إمكانية للرجوع عن القرار الذي
اتخذه ،موضحا ً في الوقت نفسه «أنّ
المطالبة بالسلسلة ستبقى كما هي،
ووقوفي إلى جانب حقوق األساتذة
سيبقى كما هو ،ولو اختلفت مع هيئة
التنسيق في وجهة النظر».
وع��ل��ى خ��ط م����وا ٍز ،ع��ق��دت هيئة
التنسيق النقابية اجتماعا ً لتحديد
م��وق��ف��ه��ا م��ن اإلف������ادات ،وأش����ارت
المعلومات إل��ى «ت��ف��اوت في اآلراء
داخل رابطة التعليم األساسي لجهة
االستمرار بالمقاطعة أو العودة إلى
التصحيح» ،لكنّ الهيئة أعلنت بعد
االجتماع تمسكها بموقفها واالستمرار
في مقاطعة التصحيح ،داعية إلى
اإلضراب العام والشامل يوم غد.

لجنة التربية

وعقدت لجنة التربية النيابية
جلسة قبل ظهر أم��س ف��ي مجلس
ال���ن���واب ،ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب بهية
ال��ح��ري��ري ،وح��ض��ور وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
والنواب :مروان فارس ،علي عسيران،
علي خريس ،فريد الخازن ،رياض
رحال ،حسين الموسوي ،علي فياض
ونضال طعمة ،المدير العام للتعليم
المهني والتقني أحمد دياب ،المدير
العام للتربية فادي يرق ،رئيس دائرة
االمتحانات جمال بغدادي ومستشار
وزير التربية سميح مداح.
ول��دى دخوله إلى المجلس ،قال
وزير التربية« :لم أعد أرى إال مصلحة
الطالب وهناك طالب أخ��ذوا إفادات
وس��اف��روا ،والقوننة تأتي بمفعول
رج��ع��ي ول��ن ت��ك��ون ع��ث��رة ف��ي وجه
الطالب».
وق��� ّررت اللجنة قوننة اإلف���ادات
التي ستمنح ،وأوصت وزير التربية
االتصال برئيس الجامعة اللبنانية
بوجوب إجراء امتحانات الدخول إلى

 1980وف��ي العام  1985تقوننت
عام  .»1986وق��ال« :القصة ليست
قصة ضغط ،وما يقوله الرئيس بري
ّ
حق ،فهذه اإلفادات تحتاج إلى قوننة
في مجلس ال��ن��واب ،يعني ال مهرب
عاجالً أم آجالً من الدخول إلى جلسة
تشريعية لكنّ الوقت لم يكن في يدنا،
بينما الطالب بيدنا أن ننقذهم وآمل
أن يفرقوا بين اإلثنين».

«التنسيق» :تتفقون
على ضرب حقوقنا

لجنة التربية مجتمعة في المجلس برئاسة الحريري وحضور بو صعب
الجامعة بكل كلياتها وفروعها.
وج����رى ال��ت��واف��ق أي���ض���اً ،بين
أع��ض��اء لجنة التربية ك��اف��ة على
متابعة البحث وإقرار سلسلة الرتب
والرواتب في أول جلسة تشريعية
للمجلس النيابي.
وك��� ّرر ب��و صعب م��ا قاله سابقا ً
في ما يتعلق بموضوع التصحيح،
م��وض��ح �اً« :أنّ اإلف����ادات أصبحت
س��اري��ة المفعول اع��ت��ب��ارا ً م��ن يوم
السبت الماضي» .وق��ال« :سيصدر
ب��ي��ان ع��ن لجنة ال��ت��رب��ي��ة ،ولكننا
نناقش األمور التي تتعلق بالقانون
وطريقة القوننة وخصوصا ً التوصية
التي ستصدر إلى الجامعة اللبنانية،
نطلب من الجامعة ورئيسها والعمداء
إجراء مباراة دخول في كل الكليات».

ال عودة عن قرار اإلفادات

وع��ن إمكانية ال��ع��ودة ع��ن ق��رار
إعطاء اإلفادات ،قال« :هذا الموضوع
انتهى منذ يوم السبت ،وهم ليسوا
متفقين حتى اآلن ،وه��ذا تماما ً ما
جعلني أتخذ ه��ذا ال��ق��رار ،والسبب
ألنني أع��رف أنّ ه��ذا األم��ر سيطول
ويمتد ،ومصلحة ال��ط�لاب ال��ي��وم ال
تسمح لنا ولو دقيقة من بعد األسبوع

الماضي ،البارحة بدأنا نسفر طالباً،
أص���درن���ا أوراق «ف���ي���زا» للبعض
والعمل باإلفادات بدأ منذ البارحة،
وبالتالي لم نعد نستطيع التراجع
إلى الوراء ،وخصوصا ً أنّ أي خطوة
من هذا النوع ال ضمان لها» .وسأل:
«من يضمن إذا ذهبنا إلى التصحيح
اليوم أنهم سيصدرون النتائج ،ومن
يضمن إذا أردن��ا إج��راء دورة ثانية،
أنهم لن يلجأوا إلى اإلضراب قبلها»؟
وأضاف« :من هذا المنطلق وحرصا ً
على مصلحة الطالب أوال ً وآخ���را ً
وفي المرحلة الخطيرة التي نم ّر بها
حالياً ،علينا أن نزيل ه��ذا الخطر
ثم ننتقل لنطالب بحقوق األساتذة
وب���إق���رار ال��س��ل��س��ل��ة» .وأك����د« :أنّ
المطالبة بالسلسلة ستبقى كما هي،
ووقوفي إلى جانب حقوق األساتذة
سيبقى كما هو ،ولو اختلفت مع هيئة
التنسيق في وجهة النظر».
وحولماأشارتإليههيئةالتنسيق
ب��أنّ مستوى التعليم سيتدنى في
لبنان من خالل إعطاء اإلف��ادات ،قال
بو صعب« :أوال ً الجامعات كلها لديها
مباريات دخ��ول وتصدر القبول في
شهر أو شهرين ،بناء على عالمات،
وبالتالي الجزء األكبر من الطالب

حزب اهلل جال على فاعليات �صيدا

قماطي :لتوحيد الجهود لمواجهة الخطر الوجودي
�سعد :لإ�سقاط الم�شروع الأميركي ال�صهيوني العربي

أك��د ح��زب الله «أنّ صيدا كانت وال ت��زال مدينة
الوحدة وعاصمة المقاومة والتعايش واالنفتاح»،
داعيا ً إلى «توحيد الجهود السياسية بين ك ّل األطياف
انطالقا ً من صيدا لمواجهة الخطر الوجودي».
وجال وفد من الحزب أمس ،ض ّم اعضاء المجلس
السياسي :الشيخ عبد المجيد عمار ،الحاج محمود
قماطي والحاج محمد صالح يرافقهم معاون مسؤول
ملف األحزاب في الحزب علي ضاهر ومسؤول الحزب
ف��ي صيدا الشيخ زي��د ضاهر على فاعليات صيدا
وعرض معهم األوضاع العامة وسبل مواجهة الخطر
الوجودي المتمثل باإلرهاب.
ب��داي � ًة ،التقى ال��وف��د مفتي ص��ي��دا الشيخ سليم
سوسان في مكتبه في دار اإلفتاء في المدينة .وجرى
خ�لال ال��ل��ق��اء ع��رض ل�لأوض��اع ف��ي لبنان ف��ي ظ ّل
التطورات التي تشهدها المنطقة من حوله ،وسبل
تحصين الساحتين الوطنية واإلسالمية في مواجهة
ك ّل األخطار المحدقة بهما.
وتحدث الشيخ عبدالمجيد عمار فقال« :قمنا بهذه
الزيارة لدار الفتوى ،هذه الدار الكريمة ضمن جولة
نقوم بها على فاعليات هذه المدينة الطيبة لنؤكد
العالقة الطيبة ووص��ل ه��ذه العالقة ألنّ المرحلة
تتطلب منا وعيا ً ويقظة» .وأض���اف« :كما أسقطنا
المؤامرة بوعينا وحكمتنا وتواصلنا مع كل الشرفاء،
إن شاء الله ،نستطيع أن نقضي على أي مؤامرة قبل
أن تولد».
«أرح��ب
وت��ح��دث س��وس��ان مرحبا ً بالوفد ف��ق��ال:
ّ
باإلخوة في حزب الله ،بسماحة الشيخ وباقي األخوة
في دارهم في دار الفتوى التي عملت دائما ً على وحدة
الصف الوطني وعلى وحدة الصف اإلسالمي ،هذه الدار
التي تعمل من أجل نبذ كل الفتن المذهبية والطائفية
وم��ن أج��ل ال��ث��واب��ت الوطنية ف��ي ص�� ّد االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» ،هذه الدار التي قاومت مع المقاومين
«إسرائيل» وكانت مركزا ً في االجتياح وصوتا ً عاليا ً

(تموز)
تحل مشكلتهم ،وال��ي��وم نطلب من
الجامعة اللبنانية أن تجري الشيء
نفسه ،نكون قد حللنا الجزء الثاني.
أما في ما يتعلق بموضوع الغربلة،
لنفترض أن��ه حصل غش يسارا ً أو
يميناً ،فالسنة الدراسية األول��ى في
الجامعة كافية أن تغربل التلميذ
الناجح من الراسب».
وع��ن إص��رار النائب علي فياض
على التصحيح داخل اجتماع اللجنة،
قال بو صعب« :كلنا مع التصحيح،
والنائب علي فياض في اللجنة كان
موقفه قبل موقفنا ،لم يحصل اختالف
أب��داً ،التوصية ص��درت عن اللجنة
ب��اإلج��م��اع ،س��أل��ون��ي ع��ن ال��وض��ع،
وعندما شرحنا واتصل بعضهم ليرى
ما هي األج��واء لدى هيئة التنسيق،
من كان يقول اذا استطعتم التراجع،
ع��اد وق���ال إنّ ال��وض��ع أص��ع��ب مما
نتصور ،لنكن مع مصالح الطالب».
وس��ئ��ل ب��و ص��ع��ب ع��ن الضغط
الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في
اتجاه قوننة اإلفادات دفعا ً للوصول
إلى المجلس النيابي ،فأجاب« :إنّ
اإلفادات التي صدرت مثالً في عامي
 1988و 1989تقوننت عام ،1991
وف��ي  1975و 1978تقوننت عام

وعقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعا ً مطوال ً في مقر رابطة التعليم
الثانوي في وزارة التربية ،وأعلنت
بعده أنّ «ق��رار مقاطعة التصحيح
ج��اء بناء على طلب وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب
الذي يتحمل مسؤولية تقديم اإلفادات
إلى الطالب بتغطية من الحكومة».
وتوجهت إلى السياسيين بالقول:
«تختلفون في السياسة وتتفقون
على ضرب حقوقنا وضرب الشهادة
الرسمية».
وتعهدت الهيئة بأنها «ل��ن تألو
جهدا ً ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة،
وب���أنّ معركتها ستبقى مستمرة
وم��ف��ت��وح��ة ب��وج��ه ال��س��ي��اس��ي��ي��ن،
وستعمل على االرتقاء بأدائها».
وأع��ل��ن��ت اإلض����راب ال��ش��ام��ل في
جميع ال���وزارات واإلدارات العامة
يوم غد الخميس ،مع االعتصام عند
الساعة الـ  11أمام وزارة االقتصاد -
مبنى اللعازرية» ،مؤكدة أنها «بصدّد
وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة».
وأوض��ح��ت أن «ال��ع��ام ال��دراس��ي
 2015/2014سيكون طبيعيا ً
واعتبارا ً من .»2014/9/1
وتوجهت الهيئة إلى األهالي والطالب
بالقول« :في الوقت الذي كانت مجالس
المندوبين تناقش ملف الحقوق وإنقاذ
الشهادة الرسمية ،ورف��ض اإلف��ادات
وك��ل ال��خ��ي��ارات ال��م��ط��روح��ة أمامها
بإعطاء نسبة زي��ادة واح��دة للجميع،
ج��اءت ق���رارات لجنة التربية لتس ّد
الخيارات واألبواب أمام هيئة التنسيق
النقابية في إنقاذ الشهادة الرسمية.
ومن يتحمل مسؤولية إعطاء االفادات
هو وزير التربية والحكومة مجتمعة
التي قدمت له التغطية السياسية».

«الم�ستقبل» :انتخاب الرئي�س �أولوية
رأت كتلة المستقبل «أنّ الجهد السياسي في لبنان يجب أن ينصب على إنجاز
اإلنتخابات الرئاسية من أجل إنهاء حالة الشغور في رئاسة الجمهورية» .ودعت
إلى «العمل بجدية وبمتابعة حثيثة من أجل إطالق العسكريين اللبنانيين
المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم وأسالكهم».
وفي بيان تاله النائب عاصم عراجي بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس
فؤاد السنيورة ،اعتبرت الكتلة «أنّ األولوية هي النتخاب رئيس الجمهورية لكي
يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ،بما يتيح للبالد االنطالق في مسيرة إعادة
تكوين السلطة وإعادة االعتبار للدولة وإداراتها ومؤسساتها القضائية واألمنية
والعسكرية ،والحؤول دون دفع لبنان باتجاه الفراغ في المؤسسات وتعميمه
جريا ً وراء مكاسب سياسية واهية».
وفي شأن األح��داث األخيرة في عرسال ،دعت الكتلة إلى «االلتزام الكامل
بتوفير الدعم الحاسم والحازم لقيام الدولة القوية والعادلة وفكرتها وتعزيز
مؤسساتها لكونها صاحبة السلطان والشرعية الوحيد من أجل خدمة مصالح
الشعب اللبناني وحماية أبنائه».
كما أكدت ضرورة «دعم وتسليح الجيش اللبناني والمؤسسات األمنية لكي
تلعب دورها بكفاية ومقدرة وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة البالغة
الدقة والخطورة من أجل مواجهة اإلرهاب واإلرهابيين».
وش��دّدت الكتلة على أنّ «الح ّل الوحيد للبنان يكمن بالتمسك بالدولة
اللبنانية ومؤسساتها وبخط االعتدال وبأهمية تعزيز تراكم تجربة اللبنانيين
في العيش المشترك ،ووجوب مقاربة المسائل الواجب معالجتها في تطبيقات
نموذج عيشهم المشترك بالهدوء والحكمة ومنطق العدالة واالع��ت��دال».
واستنكرت« :استخدام بعض رجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب المراكز
الروحية والمناسبات الدينية منطلقا ً إلط�لاق كالم يفرق وال يجمع ويلهب
الغرائز والمشاعر والنفوس ،ويحيد بالبعض عن منطق العقل واالعتدال وال
يفيد إال أعداء لبنان».

يازجي مستقبالً افرام الثاني
زار ب��ط��ري��رك أنطاكية وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للسريان
األرث��وذك��س والرئيس األعلى للكنيسة السريانية في
العالم مار اغناطيوس أف��رام الثاني كريم دير القديس
جاورجيوس الحميراء البطريركي ،وكان في استقباله
بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق ل��ل��روم األرث��وذك��س
البطريرك يوحنا العاشر.
وخ�ل�ال ق���داس ح��ض��ره محافظ حمص السيد طالل
البرازي ،شدّد البطريرك يوحنا العاشر على «أهمية صمود
سورية قيادة وجيشا ً وشعباً» ،مضيفاً« :أنّ سورية بهمة
الطيبين من أبنائها ستنهض وتنفض عنها بؤرا ً وصلتها من
الخارج وهي نفسها ستدفن في أرضها كل من يجيز لنفسه
أمر العبث بأوابد عيشها» ،مشيرا ً إلى «أنّ خالصها بالحوار
وبالحل السياسي قوال ً وفعالً ،وأما للعالم الخارجي فنطلق
صرختنا من هنا من هذا الوادي :أنظروا بعين الحق إلى ما
يجري في سورية وفي العراق وفي الموصل تحديدا ً وفي
ك ّل بقعة لبست زيفا ً وبهتانا ً صفة الربيع .انظروا بعين

في وجه هذا العدو».
وأضاف« :هذا اللقاء ال ب ّد أن يستمر بلقاءات لنؤكد
أمام العالم أنّ اإلسالم دين الخير والعطاء والفضل،
يوحد وال يف ّرق ،دين يحيي
هو دين البناء ال الهدم ،دين ّ
اإلنسان وال يقتل».

بلدية صيدا

واستكمل الوفد جولته ،بزيارة رئيس بلدية صيدا
محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي .ووضع
السعودي الوفد في ص��ورة ما تقوم به البلدية من
مشاريع إنمائية وبيئية وحيوية تشهدها المدينة ،ال
سيما التخلص من جبل النفايات وإنشاء المرفأ التجاري
والسنسول البحري ،إضافة إلى مرفأ الصيادين الذي
ستقوم البلدية بإعادة تأهيله بالتعاون مع بلدية
برشلونه ،وغيرها من المشاريع».

سعد

وزار الوفد أيضاً ،األمين لعام للتنظيم الشعبي
الناصري النائب السابق أسامة سعد الذي دعا إلى
«توحيد الطاقات والجهود لمواجهة التحديات،
وإس��ق��اط ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي الصهيوني العربي
الرجعي الهادف إلى تفتيت وإضعاف القدرات في
مواجهة تحديات الخارج والداخل».
ورأى نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي
«أنّ صيدا كانت وال ت��زال مدينة الوحدة وعاصمة
المقاومة والتعايش واالنفتاح وق��د خرجت من كل
المحاوالت التي ج��رت لجعلها في خانة المذهبية
أو الطائفية» .ودعا إلى «فتح باب الحوار والحراك
السياسي لتوحيد الجهود السياسية بين كل األطياف
انطالقا ً من صيدا لمواجهة الخطر الوجودي».
كما التقى الوفد رئيس «تجمع العلماء المسلمين»
الشيخ القاضي أحمد ال��زي��ن ،ورئ��ي��س تيار الفجر
عبدالله الترياقي ،ورئ��ي��س بلدية صيدا السابق
عبدالرحمن البزري في منزله في صيدا ،والعالمة
الشيخ عفيف النابلسي.

يصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
وعدد من بطاركة الشرق الكاثوليك قبل ظهر اليوم إلى
أربيل عاصمة إقليم كردستان – العراق ،في زيارة تهدف
إل��ى االط�لاع على أوض��اع النازحين العراقيين عموما ً
والمسيحيين خصوصاً ،ودعم صمودهم وشكر حكومة
كردستان على استقبالهم وتوفير كل الوسائل الالزمة
لصمودهم.
ويتضمن برنامج ال��زي��ارة ل��ق��اءات مع رئيس إقليم
كردستان مسعود البرزاني ،رئيس حكومة إقليم كردستان
نيشرفان البارزاني ،إضافة إلى لقاءات مع النازحين في
مق ّر إقامتهم لالطالع على حاجاتهم وأوضاعهم.
كما سيلتقي الوفد موفد البابا إلى العراق ومطران
العراق في دار المطرانية .وفي حال لم يقم قداس لضيق
الوقت سيستعاض عنه بلقاء التنشئة المسيحية التي
يقيمها عادة البطريرك الراعي في كل زيارة يقوم بها إلى
بلدان االغتراب ،ولقاء أبناء الجالية اللبنانية والكنيسة
في البلدان التي يزورها .ويحمل الوفد معه إلى النازحين

العراقيين مساعدات عينية.
وقبل ع��ودة الوفد مساء إلى بيروت يعقد البطريرك
الراعي مؤتمرا ً صحافيا ً يتحدث فيه عن الزيارة ولقاءاته
مع المسؤولين.
وكان الراعي استقبل في الديمان أمس ،نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع سمير مقبل ،وع��رض معه
التطورات األمنية والسياسية في البالد ،وكانت مناسبة
للحديث عن موضوع دعم الجيش في مكافحته اإلرهاب
والمعتدين على أمن لبنان وسيادته.
وترأس الراعي قداسا ً في كنيسة الرب على قمة جرود
منطقة الجبه ،وكرر في عظته دعوة النواب إلى اإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية.
وأج��رى الراعي اتصاال ً هاتفيا ً برئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون مطمئنا ً إلى صحته ،وتلقى
اتصاال ً من قائد الجيش العماد جان قهوجي شكره فيه على
رعايته قداس شهداء الجيش في الديمان يوم عيد انتقال
السيدة العذراء.

الخازن :الت�ضامن يحمي ال�شراكة
دعا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن القيادات السياسية إلى االلتفاف حول االستحقاق
الرئاسي واستعجال انتخاب رئيس للجمهورية ،داعيا ً
اللبنانيين إلى ممارسة كل الوسائل الديموقراطية لس ّد
هذه الفجوة الدستورية.
وح��ي��ا ال��خ��ازن ف��ي تصريح «ال��خ��ط��وة التاريخية
المتمثلة بزيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي وبطاركة الشرق كردستان لتأكيد صمود
المسيحيين في نينوى والموصل» .وق��ال« :إنّ الزيارة
التاريخية التي يقوم بها البطريرك الماروني وسائر
بطاركة الشرق كردستان لدعم الصمود المسيحي في
نينوى والموصل تمثل ذروة التحركات المسيحية في
وجه الموجة الوحشية التي يقودها تنظيم «داعش» ض ّد
المسيحيين والمسلمين على السواء» .وأضاف« :ال يحمي

أفاد بيان لمكتب رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون أنه

«غادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة في ذراعه تكللت بالنجاح،
وهو يتماثل للشفاء وسيعاود نشاطه اليوم األربعاء.
وشكر ع��ون جميع الذين اتصلوا به أو زاروه في المستشفى لالطمئنان إلى
صحته.
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة األوضاع في
لبنان مع السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر.
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وزير

الداخلية السابق اللواء سامي الخطيب ،في زيارة أثنى خاللها على «الجهود التي
يبذلها رجال قوى األمن الداخلي في سبيل حفظ األمن وحماية المواطنين».
زار وف��د من قيادة «جبهة العمل اإلس�لام��ي» ،المفتي المنتخب الشيخ

عبداللطيف دري��ان ،مهنئا ً بانتخابه .وض ّم الوفد النائب كامل الرفاعي ،المنسق
العام للجبهة الشيخ زهير الجعيد ،الشيخ بالل سعيد شعبان ،الشيخ هاشم منقارة
والشيخ شريف توتيو.
 زار سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ،سفير الباراغواي حسن ضيا،
وقدم له «الشكر والتقدير للموقف المميز والداعم الذي أعلنته حكومة البارغواي،
بإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على األراضي الفلسطينية ،وبخاصة قطاع غزة».
 استقبل العالمة السيد علي فضل الله رئيس مجلس الزيدية في اليمن السيد
عبدالله هاشم السياني ،الذي وضعه في آخر التطورات في الساحة اليمنية ،إضافة
إلى النشاطات الفكرية والثقافية واإلعالمية للمجلس.

السنيورة مستقبال السفير البريطاني

ّ
الحق إلى ماسأة فلسطين .وانظروا إلى لبنان الذي يدفع
ً
ضريبة غالية ،عرفنا في هذه األرض منبتا ألبجدية الحرف
والحرف صورة الحاجة إلى لقيا اآلخر ،ولم نعرفها مرتعا ً
للتكفير واإلرهاب والخطف المتنقل».
وق��ال ي��ازج��ي« :نحن ف��ي ه��ذا المشرق سئمنا لغة
التضامن والتمني لمن أنيطت بهم لغة القرار والتطبيق.
شبعنا شعارات ومطراننا يوحنا وبولس وكهنتنا وأناسنا
يخطفون وسط تفرج العالم».
ثم كانت كلمة للبطريرك أفرام الثاني شدّد فيها على
«أهمية إح�لال ال��س�لام ف��ي ك � ّل المنطقة» ،وشكر فيها
البطريرك على هذه اللفتة التاريخية.
وتحدث المحافظ البرازي عن «قيم التسامح الديني
الذي عاشته وتعيشه سورية» ،مشيدا ً بـ»أهمية المصالحة
التي تحققت في كثير من المناطق» .ودعا إلى «المحافظة
على تاريخ وحضارة سورية وقيم عيشها الواحد بين ك ّل
األديان».

الراعي �إلى �أربيل اليوم

ن�شاطات �سيا�سية

سعد مجتمعا ً إلى وفد حزب الله في مكتبه في صيدا

سوسان

3

هذه الشراكة التاريخية بين المسيحيين والمسلمين إال
تضامنهما معا ً في التصدي لإلرهاب بكل فظائعه المروعة
التي ترتكب في سورية والعراق والتي حاول تصديرها إلى
لبنان عبر أحداث عرسال لوال العناية اإللهية ومسارعة
الجيش إلى دحره ورده إلى نحره إلى ما وراء الحدود».
وتابع الخازن« :في هذه اللحظة المتجلية بوقوف
اللبنانيين وراء حماتهم ودماء شهدائهم ،ال ب ّد للقيادات
م��ن أن تلتف جميعها ح��ول االس��ت��ح��ق��اق الرئاسي
واستعجال انتخاب رئيس للجمهورية ،لما لهذا االنتخاب
من تأثير في المجريات المحدقة باألخطار» .ودعا جميع
اللبنانيين «إلى ممارسة كل الوسائل الديمقراطية لس ّد
هذه الفجوة الدستورية لما تعنيه من قيمة وقدرة على
تأكيد الحضور المسيحي في هذا الشرق عبر الموقع
األول في لبنان».

