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�أهالي الع�سكريين اعت�صموا �أمام ال�سراي والتقوا �سالم:
لعدم �إ�ضاعة الوقت والتوجه �إلى عر�سال ال�ستئناف المفاو�ضات
أع��رب أهالي العسكريين المخطوفين عن
«انزعاجهم من طريقة التعاطي مع هذا الملف
وعدم التقدم في المفاوضات» .وسأل األهالي
في بيان عن «أس��ب��اب توقيف العشرات من
النازحين ومداهمة المخيمات ،واتخاذ الجيش
خ��ط��وات تصعيدية ف��ي ع��رس��ال» ،مدينين
تمس بالتفاوض.
التصريحات التي ّ
وكان أهالي العسكريين نظموا مسيرة سلمية
من ساحة الشهداء حتى رياض الصلح ،حملوا
خاللها الفتات تندّد باستمرار خطف أبنائهم،
وتطالب الحكومة باإلسراع في العمل لإلفراج
عن أبنائهم ،وسط خوف وقلق على مصيرهم
في ظل تهديدات «داعش».
وبعد إصرارهم على لقاء رئيس الحكومة
تمام سالم الذي كان اجتمع إلى المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،توجه وفد
من األهالي إلى السراي الحكومية حيث اجتمع
إلى سالم .وقال أحمد األيوبي باسم األهالي،
بعد اللقاء« :إنّ رئيس الحكومة أبلغنا أنّ
المفاوضات لم تتوقف والمطالب تنقسم بين ما
يمكن تحقيقه وما يحتاج إلى مزيد من الوقت»،
داعيا ً «الموفد القطري الذي يصل اليوم« ،إلى
ع��دم إض��اع��ة ال��وق��ت وال��ت��وج��ه مباشرة إلى
عرسال الستئناف المفاوضات» .وإذ لفت إلى
أن «ال تطمينات على سالمة العسكريين»،
أشار األيوبي إلى أنّ «اللحظة اليوم حرجة لكن
غير ميؤوس منها» ،مؤكدا ً أنّ األهالي يراهنون
«على حكمة الرئيس س�لام والمفاوضين في
القضية» .كما دع��ا «هيئة علماء المسلمين»

الحسم خالل ثالثة أيام

وفي المقابل ،أشارت معلومات إلى أنّ مصير
العسكريين ل��دى «جبهة ال��ن��ص��رة» وتنظيم
الدولة اإلسالمية ،سيحسم بعد  3أي��ام ،وأفيد
بأنّ «النصرة» تتجه إلصدار بيان في الساعات
المقبلة ،يتضمن حسم أمر العسكريين لديها ألنها
تعتبر «أنّ الحكومة اللبنانية تكذب على الوفد
القطري وتستعمله وسيلة للمماطلة».

نظمت رعية بلدة القاع في البقاع
الشمالي لقاء وطنيا ً موسعا ً بعنوان
«لقاء محبة» في صالة م��ار الياس،
في حضور النائب مروان فارس ممثالً
كتلة نواب بعلبك الهرمل ،راعي أبرشية
دير األحمر  -بعلبك للموارنة المطران
سمعان عطا الله ،مطران بعلبك الهرمل
للروم الكاثوليك الياس رح��ال ،مفتي
بعلبك الهرمل بكر الرفاعي ،المفتي
الشيخ علي طه ،ممثلي أحزاب وطنية
وإسالمية ورؤس��اء بلديات وضباط
من الجيش والقوى األمنية وممثلي
جمعيات وهيئات أهلية ومدراء مدارس
وفاعليات.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني ،ثم
وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا ً
على ش��ه��داء ال��وط��ن ،بعدها قدمت
فرقة «السنابل» فقرات فنية من وحي
المناسبة.
وكانت كلمات للمشاركين دعت إلى
«ض��رورة تحصين الساحة الوطنية
في مواجهة التحديات وإلى التعاون
مع الدولة وقطع الطريق على أصحاب
مشاريع الفتنة والتخريب ،وتأكيد
بقاء بعلبك  -الهرمل نموذجا ً لكل
لبنان ،وال��وق��وف إل��ى جانب الجيش
اللبناني وإبعاد السياسة عن دوره».
كما طالبت الجيش بـ«السهر على أمن
المواطنين حتى ال يصبحوا فريسة
للضغوط» ،داعية إل��ى «إي��ج��اد ح ّل
إلط��ل�اق العسكريين المحتجزين
باعتبارهم أبناء للمؤسسة العسكرية
ولكل لبنان».
ونوهت الكلمات بمواقف البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام ورفضه
«المشاريع المشبوهة تحت عنوان
حماية مسيحيي المشرق».
وف����ي ال��خ��ت��ام ص����در ب���ي���ان عن
المجتمعين تاله كاهن رعية القاع األب
اليان نصر الله وج��اء فيه« :انطالقا ً

بو �صنايع :ثابتون في �ساح ال�صراع من �أجل انت�صار ق�ضيتنا
وزوال االحتالل واجتثاث التطرف والإرهاب

النازحون
واصلوا تسوية أوضاعهم

أهالي العسكريين المخطوفين خالل االعتصام أمام السراي
إلى التحرك ولو معنويا ً للتهدئة ووقف ما يتم
التهديد به اليوم» ،معتبرا ً أنّ «أهم نقطة إلنجاح
المفاوضات هي وقف التهديدات وأعمال القتل
من قبل الخاطفين ،وبعد ذل��ك تتدرج األم��ور
نحو اإليجابية ،وأي أذى يصيب العسكريين لن
يخدم المسلحين».
وأضاف األيوبي «إننا مستمرون في تحركنا
وسنطرق باب السرايا المفتوح لنا دائما ً كما قال

من مسؤولياتنا الدينية واألخالقية
وال��ت��زام �ا ً بتراثنا الغالي وم��ا تركه
أسالفنا والقيم التي نؤمن بها واألسس
ال��ت��ي تنير مسيرتنا ،وت��أك��ي��دا ً على
العالقات المتينة التي تجمع أبناء
المنطقة ،ع��ق��دت الجهات الروحية
والفعاليات االجتماعية في محافظة
بعلبك  -الهرمل «لقاء المحبة» ،وت ّم
البحث في األم��ور التي ته ّم المنطقة
على مختلف الصعد ،وتدارسوا األحوال
العامة وما تعانيه المنطقة من مشاكل
وعمليات خطف للعسكريين وقتل.
وأب��دى الحاضرون مسؤولية عالية
واستعدادا ً كامالً للوقوف س ّدا ً منيعا ً في
وجه الفتنة العمياء لكي تبقى المنطقة
واح��ة أمن وس�لام .وت � ّم التوافق على
«وثيقة المحبة» ،معاهدين الله والناس
على الوفاء بمضمونها وهي:
 االلتفاف حول الدولة ومؤسساتهاإلرساء األمن والعدالة بين أبناء الوطن
كافة.
 دعم الجيش اللبناني والوقوفإلى جانبه وتوجيه التحية له واعتباره
ضمانة الجميع.
 مطالبة ال��دول��ة ب��ح � ّل سريعلقضية المخطوفين م��ن الجيش

وقوى األمن الداخلي.
 ض���رورة الحفاظ على العيشالواحد والتآخي بين كافة مكونات هذا
الوطن العزيز لبنان.
 وح��دة أبناء محافظة بعلبك -الهرمل وتكاتفهم وتضامنهم في كل
االستحقاقات.
 الرفض المطلق لك ّل أعمال الخطفوالسلبومطالبةالقوىاألمنيةبالتشدّد
مع عدم وجود أي غطاء للمرتكبين.
 ع��دم قطع الطرقات مهما كانتالمبررات ألنّ ذلك يض ّر بأبناء المنطقة
ومصالحهم.
 إقامة نشاطات مشتركة وجلساتحوار يحضرها مسؤولون من مختلف
قرى وبلدات المنطقة.
 تفعيل دور المجتمع المدني فيالحوار بين أبناء المنطقة وتعزيز ثقافة
التواصل.
 اإلشادة بالمواقف الوطنية لإلعالملمساهمته الحثيثة في تثبيت العيش
الوطني الواحد بين جميع اللبنانيين
وبخاصة في منطقة بعلبك الهرمل.
 مطالبة الدولة اللبنانية بإيالءمحافظة بعلبك ال��ه��رم��ل ال��ج��دي��دة
االهتمام الجدي في ك ّل مجاالت اإلنماء.

من لقاء المحبة في القاع ـ وثيقة شرف

رحيل العالمة هاني فح�ص ومواقف ت�شيد
بدوره في �إر�ساء قيم الحوار والعي�ش الواحد
غيب الموت أمس العالمة السيد هاني فحص عن عمر
يناهز  68عاما ً بعد صراع مع المرض.
وقد نعى المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في بيان
أمس ،عضو الهيئة الشرعية في المجلس الذي «كان مثال
العالم الفاضل واألديب المتقد والباحث العميق في قضايا
الدين والوطن والحوار ،حيث ترك األثر الكبير في خدمة
قضايا األمة ،إذ لعب دورا ً مميزا ً في خدمة القضايا اإلسالمية
والعربية التي سكنت في قلبه وعقله».
«أسس الراحل الكبير مع أخوانه
وأضاف بيان المجلسّ :
مدرسة في الحوار بين األدي���ان ،نسج من خاللها أطيب
العالقات مع أقطاب الطوائف المسيحية في لبنان والعالم
العربي وخارجهما ،إذ تفتقد برحيله منتديات الحوار
اإلسالمي  -المسيحي وأركانه مدماكا ً أساسيا ً ساهم في
وضع أسس الحوار وتجسيده فعل ممارسة وعيشا ً مشتركا ً
بين المسلمين والمسيحيين».
كما نعت دار الفتوى السيد فحص الذي اعتبرته «خسارة
وطنية وإسالمية».
واعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ال��ذي اعتبر أنه «خ� ّ
�ط بمسيرته محطات تاريخية
مشعة في الفكر والسياسة واألدب والشعر ،وكان نبراسا ً
للروح الوطنية وشعلة ّ
حق مضيئة ،قارب الحياة العامة
بشفافية وتجرد ونهل من العلم وأعطاه».
ونعت شخصيات سياسية الفقيد معتبرة أنه رمز من رموز
العيش الواحد ،وعلم من أعالم الحوار واالعتدال واالنفتاح.
وقال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
بيان« :برحيل العالمة السيد هاني فحص فقد لبنان وجها ً
ب��ارزا ً من وج��وه الفكر والعلم والثقافة ،وعلما ً من أعالم
الحوار واالعتدال واالنفتاح في زمن يغلب عليه السيف مكان
الكلمة التي لطالما كانت موضع اهتمام السيد الراحل ،فهو
كان يطوع الكلمات ليؤكد على الثوابت الوطنية واإلسالمية
الحقة».
واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أنّ لبنان فقد برحيل فحص
«علما ً من أعالمه الكبيرة ورمزا ً من رموز النضال الوطني
والعيش المشترك واالعتدال والتسامح».
وقال الرئيس نجيب ميقاتي في بيان« :بغياب العالمة

(ت ّموز)

ّ
وحث
سالم ،وكل األبواب لحل قضية أوالدنا»،
ك� ّل األط��راف «على إع��ادة إحياء المفاوضات
بعد أن شعر الخاطفون أنّ هناك جمودا ً في
االتصاالت».
وتفقد المعتصمين األمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير الذي طمأنهم إلى أنّ
الحكومة تواكب القضية بال انقطاع وتعمل على
حلها ليل نهار.

«لقاء محبة» وطني جامع في القاع:
االلتفاف حول الدولة لإر�ساء الأمن
البقاع ـ أحمد موسى

يخرج مخيم ًا للطلبة الجامعيين في الالذقية
«القومي»
ّ

السيد هاني فحص ،يخسر لبنان شخصية مميزة طبعت
الحياة اللبنانية بفكر نير ورؤية ثاقبة معتدلة نسجت على
الدوام أواصر الحوار بين الجميع وكانت نموذجا ً لالعتدال
والوسطية وخير تعبير عن غنى النسيج اللبناني».
واعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية أنّ غيابه «خسارة
كبيرة لشعبنا» ،الفتة إلى أنه «لعب دورا ً مميزا ً في خدمة
القضايا اإلسالمية والعربية التي سكنت قلبه وعقله».
ونعى الفريق العربي للحوار المسيحي – اإلسالمي،
بدوره ،أحد مؤسسيه العالمة السيد هاني فحص.
وأعرب في بيان ،عن «حزنه الشديد وألمه العميق لفقدان
ركن من أرك��ان الحوار وداعية من دع��اة الوفاق والعيش
المشترك في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه لبنان».
ويشيّع العالمة هاني فحص اليوم في بلدته جبشيت،
عند الثالثة من بعد الظهر .وتتقبّل عائلته التعازي قبل الدفن
وبعده ،في منزله في جبشيت ،ويومي السبت واألحد.
كما تتقبّل العائلة التعازي في بيروت أيام ،الثالثاء في 23
الجاري من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء في المعهد
الفني للتخصص العالي  -مستديرة شاتيال ،واألربعاء في
 24الجاري من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء في
مركز بيروت للمعارض -بيال ،والخميس في  25الجاري من
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة في سفارة دولة فلسطين.

وفي مجال آخ��ر ،شهد مركز األم��ن العام في
جزين ازدحاما ً كثيفا ً للنازحين السوريين الذين
توافدوا بأعداد كبيرة لتجديد إقاماتهم وتسوية
أوضاعهم ،بعد مهلة اإلعفاءات التي أعلنت عنها
المديرية العامة لألمن العام.
وشهد مركز األم��ن العام في النبطية زحمة
خانقة ،وصلت إلى باحة المركز ومحيطه حيث
تمت إقامة خيمة للنازحين في محيط سراي
النبطية للتجمع فيها وتأمين دخولهم على دفعات
إلى المركز وتوفير التسهيالت لهم .وتولت القوى
األمنية من مخابرات الجيش وقوى األمن الداخلي
وأمن الدولة وعناصر األمن العام االنتشار في
محيط سراي النبطية بهدف الحماية األمنية.
وفي تبنين ،تجمع مئات النازحين السوريين
في حديقة السراي الحكومية في البلدة ،في
انتظار تنظيم دخولهم إلى مركز األمن العام في
السراي.

حمود التقى �شعيتاني:
الفيتو على عون لي�س داخلي ًا

المشاركون في المخيم خالل حفل التخ ّرج
رعت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي
االجتماعي حفل تخريج مخيم منفذية الطلبة الجامعيين في
الالذقية ،الذي حمل عنوان «شهداء مواجهة اإلرهاب» ،وشارك
فيه نحو  100طالب وطالبة ،تلقوا دروسا ً إدارية وإذاعية،
وأقاموا ورش��ات عمل تربوية ،ونشاطات تدريبة ورياضية
وترفيهية.
حضر حفل التخ ّرج منفذ عام الطلبة الجامعيين ديب بو
صنايع وأعضاء هيئة المنفذية ،واسته ّل الحفل بعروض ترجم
من خاللها المشاركون ما تلقوه خالل الدورة ،وألقى عمار عبد
الله كلمة باسمهم.
ث ّم ألقى المنفذ العام بو صنايع كلمة باسم مركز الحزب قال
فيها« :ألنّ الحياة بجمالها وخيرها وقيمها العليا هي غاية لنا،
كان نضالنا وعملنا ومشروعنا بك ّل تفاصيله وتجلّياته».
وقال مخاطبا ً المتخ ّرجين :نعود إلى متحداتنا االجتماعية
لنعبّر قوال ً وفعالً وعمالً ،وبشكل يومي عن مفاهيم الحياة
الجديدة والعقلية األخالقية الجديدة ،واضعين نصب أعيننا
المثال األعلى ال ُمع َّبر عنه في مبادئنا وغاية حزبنا ،فال نكتفي
باالنتصارات وال نستكين عند قمة نصل إليها بل نتطلع منها
إلى قمم أعلى .وأضاف :نحن لسنا أصحاب شعارات وأقوال

بل رجال أفعال وإجراءات ،فعند اشتداد الخطر تشت ّد عزيمتنا
أكثر ،فها نحن وفي زمن عصيب نخ ّرج من مخيماتنا آالف
األشبال والزهرات والطلبة والشباب الذين لم يرتدّوا إلى
مذهبية أو طائفية أو عائلية أو دعوات أجنبية ،بل عانقوا
رحاب الوطن بعقيدتهم القومية الجامعة ،مواجهين بعزمهم
وثباتهم ك ّل النعرات التي طفت على السطح ،ومتصدّين
لإلرهاب والتطرف بك ّل شجاعة وبسالة ،مؤكدين الثبات
في ساح الصراع من أجل انتصار قضيتنا وزوال االحتالل
واجتثاث التطرف واإلرهاب.
وألنه في الزمن العصيب فقط يُعرف الرجال وتعرف قيمة
المبادئ ومقدار ثباتها في النفوس ،كان شهداؤنا رجال الزمن
العصيب في ك ّل استحقاق ومواجهة ،قاتلوا وثبتوا ليصنعوا
الحياة التي نعشقها رافضين تلك المفروضة علينا.
وختم بو صنايع كلمته قائالً« :نغادر هذه الساحة التي
لطالما احتضنتنا بك ّل أمانة ،وكانت لنا مصنعا ً للرجولة الحقة،
نودع فيها ذكرياتنا ونحفظ فيها ك ّل الصرخات والوقفات أمام
علم الزوبعة ،معاهدين حزبنا ،أن نقف معا ً وننتصر معا ً أو
نستشهد معاً ،وال نتخلى عما نحن وعما سنكون ،وسيظ ّل
هتافنا مد ّويا ً لتحيا سورية.

 ...ون�شاطات متن ّوعة في الالذقية
حمود وشعيتاني
شدّد إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود على أهمية حوار األديان في ظل
موجة التعصب والتخلف التي تجتاح مساحات واسعة من العالمين العربي
واإلسالمي .وأمل بأن يكون القرار السياسي داعما ً لخطوات الجيش ،مشككا ً
بما أعلن عن دعم له من هبات عربية.
كالم حمود جاء خالل استقباله في مكتبه في صيدا منسق هيئة حوار
األديان الدكتور محمد شعيتاني ،في إطار جولته على القيادات الروحية،
حيث ت ّم البحث في األوضاع العامة في لبنان.
وشدّد الجانبان ،بحسب بيان ،على «دعم الجيش لمواجهة اإلرهابيين
وعلى إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية واالنتخابات النيابية واالهتمام
بأوضاع الناس المعيشية».
وأكد حمود بعد اللقاء «أنّ حوار األديان أمر ضروري في ظ ّل موجة التعصب
والتخلف التي تجتاح مساحات واسعة من العالمين العربي واإلسالمي،
للنص الديني أو انتقائية من جماعات تكفيرية
وهي ناتجة من سوء أو اجتزاء
ّ
مدعومة من المخابرات األميركية وسياستها ومن الصهيونية العالمية».
ودان «الظواهر الدينية المتعصبة والتكفيرية وكذلك التدخل األميركي
الهادف إلى وضع الي ّد على المنطقة» ،معتبرا ً «أنّ الجيش يقوم بدور المحافظة
على لبنان من خالل ضبط السلم األهلي ومواجهة التكفيريين في عرسال».
وأمل حمود «أن يكون القرار السياسي داعما ً لخطوات الجيش» ،مشككا ً
«بما أعلن عن دعم الجيش من هبات عربية وإن وصلت سيعرقلها الروتين
والفساد الداخلي».
ودع��ا الجميع إلى االرتقاء «إل��ى مستوى المرحلة التاريخية التي يمر
فيها لبنان والمنطقة وأال تحول الخالفات واألنانيات دون إجراء االنتخابات
النيابية والرئاسية» ،معتبرا ً «أنّ الفيتو على العماد ميشال عون ليس
داخلياً».
وش��دد شعيتاني ،ب��دوره ،على «اعتماد الحوار كوسيلة أفضل إليجاد
الحلول المرجوة».

«ما بعد حرب غزة»
ندوة في مركز ع�صام فار�س
نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة بعنوان «ما بعد حرب غزة»،
شارك فيها مدير المعهد للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة
األميركية في بيروت رامي خوري ،ومديرة قسم األخبار في تلفزيون «الجديد»
مريم البسام.
ودعا خوري الفلسطينيين «أن يعملوا مجددا ً على حكومة الوحدة الوطنية،
حتى يتمكنوا من مساعدة غزة ،وذلك عبر إعادة بناء المؤسسات التي تمثل كل
الفلسطينيين ،وإال فإنهم سيبقون ضعفاء» .وقال« :من المهم العمل على تسوية
فلسطينية داخلية وإعادة البناء انطالقا ً من وثيقة الوفاق الوطني لعام ،2006
ومبادرة السالم العربية التي أقرت عام  ،»2002معتبرا ً «أنّ هذه المبادرة ما
زالت حتى اآلن مطروحة على طاولة البحث ،ويمكن التأسيس عليها من أجل
مفاوضات سالم جدية».
وشدّد على «أهمية أن تدخل حماس في مشروع يجمع بين قوتها وإنجازاتها
العسكرية وإمكانية االنتصارات السياسية عبر إنجاح الوحدة الفلسطينية»،
داعيا ً الفلسطينيين كذلك «إلى تحويل اإلثباتات التي يملكونها على ممارسات
إسرائيل البربرية إل��ى نشاط حقوقي وسياسي فعال ،من خ�لال التوجه
بالشكوى مثالً إلى محكمة الجنايات الدولية» ،مؤكدا ً «أهمية استغالل التغيرات
الكبيرة في الرأي العام العالمي ،األوروبي واألميركي تحديداً ،وميله الواضح
إلى مناصرة القضية الفلسطينية خالل وبعد الحرب األخيرة على غزة».
وأكدت البسام ،بدورها« ،أهمية االستفادة من نقاط القوة التي برزت في هذه
الحرب لصالح الفلسطينيين من جهة ،واستغالل نقاط الضعف التي ظهرت في
إسرائيل من جهة ثانية» .وأشارت إلى «أنّ الصورة اإلعالمية التي عكست حرب
غزة األخيرة لم تعد تلك المرتبطة بالتباكي والنحيب والتفجع على الظلم ،بل
أصبحت هناك إمكانية لربطها بما تحققه المنظمات الفلسطينية من إنجازات
ميدانية».

محافظ عكار

من جهة أخرى ،قام محافظ عكار عماد لبكي بزيارة مكتب عصام فارس في
حلبا ،حيث كان في استقباله مدير أعمال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق
عصام فارس في لبنان المهندس سجيع عطية ومدير المكتب ناصر بيطار.
وأكد عطية «دور اإلنماء في تقدم وازده��ار المنطقة ،وتحصينها ض ّد كل
األم��راض االجتماعية التي تنشط في البيئة المتخلفة والفقيرة» ،مضيفاً:
«بادرنا عبر مؤسسات عصام فارس إلى بث الحياة في استراتجية إنمائية
تولي اإلنسان العكاري في حياته االجتماعية والثقافية والعلمية ،كل العناية
المستطاعة».
ودعا إلى «تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص ،من أجل خلق شبكة
الحماية المطلوبة لمجتمع في حاضره ومستقبله».

أقامت منفذية الطلبة الجامعيين
 ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وريال��ق��وم��ي االجتماعي حفل عشاء،
لمناسبة إن��ش��اء مديرية الحقوق
والزراعة التابعة للمنفذية ،بحضور
أع��ض��اء هيئة المنفذية وم��دي��رو
ال��م��دي��ري��ات وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
أل��ق��ت ن��اظ��ر اإلذاع����ة واإلع�ل�ام
روزي���ت م��وران��ي كلمة لفتت فيها
إل��ى أنّ إنشاء مديرية جديدة في
المنفذية ،ه��و دل��ي��ل على حيوية
النشاط وسط الطلبة ،مؤكدة العزم
على المزيد من البذل والعطاء.

وش �دّدت موراني على أنّ جرائم
اإلره���اب والتطرف ل��ن تثنينا عن
إقامة النشاطات ،واستذكرت في
كلمتها الشهيد جود مخول الذي كان
يقول« :ال تموتوا مع موتاكم ،أجمل
ما نقدّمه لمن ارتقوا شهداء أن نحيا
بفرح» .كما توجهت بالتحية إلى
روح��ه وروح الشهيد إي��اد القاموع
وك ّل الشهداء األبطال.

نشاط المديرية

وأقامت مديرية الحقوق والزراعة
نشاطها األول في مكتبها ،بحضور
مدير المديرية ج��ورج بو صنايع،

على مدى نهار كامل تخللته فقرات
إداري����ة ل��وض��ع خ��ط��ة ال��م��دي��ري��ة،
وفقرة عن قواعد االنضباط ،وفقرات
ترفيهية.
أقامت مديرية التعليم المفتوح
التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيّين
ف��ي ال�لاذق��ي��ة م��ن جهتها ،نشاطا ً
إداريا ً وإذاعيا ً واجتماعيا ً في قرية
رأس العين ،وذل��ك بحضور مدير
المديرية يعقوب شامي وأعضاء
الهيئة .وتخلل النشاط ،وعلى مدى
ثالثة أيام ورشات عمل ومحاضرات
تناولت معاني وأهمية المفاهيم في
العمل الحزبي واالجتماعي.

من حفل العشاء

بلدية المنية تتراجع عن وقف العمل
بالن�صب التذكاري للأ�سير يحيى �سكاف

بعد االستنكار الكبير ال��ذي لقيَه ق��رار بلدية المنية
بوقف العمل بالنصب التذكاري لألسير يحيى سكاف،
وال��ذي كان بوشر العمل به بمبادرة من لجنة األسير
يحيى سكاف ،من أبناء المنطقة الذين رفضوا القرار
وتضامنوا مع عائلة سكاف وطالبوا بإعادة استكمال
العمل بالنصب ،وبعد ت� ّ
�دخ��ل ع��دد م��ن الشخصيات
والوجهاء في المنطقة ،عُ قد اجتماع في مبنى بلدية
المنية حضره رئيس البلدية مصطفى عقل ورئيس لجنة
األسير يحيى سكاف ،جمال سكاف والشيخ فايز سيف
وأعضاء من المجلس البلدي.
وأوضح رئيس بلدية المنية مصطفى عقل ،في مسته ّل
االجتماع« ،أنّ ما أقدمت عليه البلدية بتوقيف العمل في
المشروع كان قرارا ً فورياً» ،مشيرا ً إلى «أنّ السبب الذي
أدّى إلى اتخاذ هذا القرار هو أنّ اللجنة المخ ّولة بناء
النصب التذكاري لم تأخذ إذنا ً من البلدية لمباشرة العمل
والبناء ،وهو ما استفزنا ،فيما نحن فعليا ً نريد أن نساهم

يتوحد حولها أبناء المنية
في دعم هذه القضية التي
ّ
جميعاً».
وأك��د شقيق األسير يحيى سكاف ،جمال سكاف من
ناحيته« ،أنّ اللجنة كانت أخذت قرارا ً مسبقا ً من البلدية
خصصت قطعة أرض إلنشاء النصب ،وباشرت
عندما
ّ
العمل على أساس االتفاق السابق ،لكننا فوجئنا أمس
(أول من أمس) بقرار البلدية وقف العمل بالمشروع».
وأك��د «أنّ المعطيات التي كانت موضع بحث بين
الطرفين في االجتماع أدّت إلى االتفاق على إعادة المباشرة
المخصص له ،وذلك
بالعمل لبناء النصب في المكان
ّ
اعتبارا ً من صباح غد الجمعة» (اليوم).
وقال سكاف« :هدفنا كان وال يزال العمل على تحرير
األسرى وعلى رأسهم عميدهم األسير يحيى سكاف ،وإنّ
خطنا معروف ونهجنا لن يتغيّر ،وستبقى قضية يحيى
شعلة ال تنطفئ حتى تحريره وباقي األسرى ببركة جنود
المقاومة وبطولة رجالها األبطال الميامين».

