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تر�أ�س الجل�سة الأولى لمجل�س الجامعة

ال�سيد ح�سين :زيادة الر�سوم قرار حكومي

مخزومي التقى رئي�س الوزراء
والمر�شح الرئا�سي الفرن�س ّيين

مخزومي ورئيس الوزراء الفرنسي

السيد حسين مترئسا ً الجلسة األولى لمجلس الجامعة
أكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد
حسين «أنّ مجلس الجامعة هو األساس في ضبط اإلدارة
الجامعية ،وأنّ رئيس الجامعة ال يريد أن يتفرد بالقرار
الجامعي» ،الفتا ً إلى «أنّ السبب األساسي لرفع الرسوم
هو مساعدة الجامعة ماليا ً بعدما خفضت موازنتها وهو
قرار اتخذته الحكومة».
وخ�ل�ال ت��رؤس��ه الجلسة األول���ى لمجلس الجامعة
اللبنانية التي عقدت للمرة األول��ى منذ أكثر من عشر
سنوات ،في حضور عمداء كليات الجامعة اللبنانية
وأعضاء مجلس الجامعة ممثلين عن أساتذة الكليات،
شدّد السيد حسين على أنّ «مجلس الجامعة هو األساس
في ضبط اإلدارة الجامعية ،فغير صحيح أنّ رئيس
الجامعة يريد أن يتفرد بالقرار الجامعي ،فالجامعة
تحتاج إلى مجلس وإلى مجالس الفروع والوحدات وإلى
المتخصصة ،وال يمكن جامعة بهذا الحجم وبتنوع
اللجان
ّ
اختصاصاتها وبانتشارها على ك ّل األراض��ي اللبنانية
أن تدار بالطريقة الفردية» .وأكد «أنّ استقاللية الجامعة
ستكون المحور األس��اس للعام  2015 - 2014وطالما
وج��د مجلس الجامعة ،أع��ي��دوا للجامعة صالحياتها
بحسب القانون ،في المال في اإلدارة ،في التعيينات في
عقود التفرغ وعقود التعاقد بالساعة العادية ،وفي ك ّل
المجاالت المحددة في القانون ،وال يجب أن ننسى للحظة
أننا مؤسسة عامة مستقلة والمؤسسة العامة ليست إدارة
من اإلدارات العامة ،إنها تنضوي في إطار الدولة من خالل

القانون العام ،لكنها تتمتع باالستقاللية اإلدارية والمالية
واألكاديمية».
وتوجه إلى مجلس العمداء وممثلي األساتذة قائالً:
«م��ارس��وا الصالحيات المعطاة لمجلس الجامعة وال
تختلفوا فئوياً ،وأنا أثق بكم وأعرفكم واحدا ً واحدا ً أنكم
لستم من هؤالء».
وردا ً على س��ؤال عن اعتصام الطالب اعتراضا ً على
رفع رسوم التسجيل ،أجاب السيد حسين« :قبل تكوين
المجلس الحالي للجامعة ،طرحت عبر رئيس الجامعة
ووزي��ر التربية والتعليم العالي على مجلس ال��وزراء،
وتقررت الموافقة عليها من مجلس ال��وزراء ،كما بلغنا
رسمياً ،وسأعود وأعرض هذا األمر على مجلس الجامعة
كي يعطي موقفا ً في هذا الخصوص ،مع اإلشارة إلى أنّ
تخص اإلدارة الجامعية وإنّ المبالغ
هذه المسألة في نظرنا
ّ
التي زي��دت هي بحدود ثالثمئة إلى أربعمئة ألف ليرة
لبنانية بالح ّد األقصى ،على الرسوم التي كانت تستوفى
العام الماضي» .وقال« :نحن ال نريد رفع الرسوم إال لسبب
أساسي من أجل مساعدة الجامعة ماليا ً بعدما خفضت
موازنتها وعلى سنوات مساهمة الدولة بقيمة  150مليار
ليرة ،وفي هذا العام جرى خفض موازنة الجامعة 50
مليار ليرة ،وك ّل المبلغ الذي يحكى عنه ال يصل إلى 10
مليارات ،وهذا المبلغ ال يؤمن رواتب األساتذة المتفرغين
الجدد ،والهدف من رفع قيمة الرسم أن نحقق جزءا ً من
التوازن مع التعليم ما قبل الرسمي».

ندوة عن ت�سليح الجي�ش
وا�ستراتيجية الحرب على الإرهاب
نظمت حركة التجدّد الديمقراطي
ندوة تحت عنوان« :تسليح الجيش
اللبناني واستراتيجية الحرب على
اإلره��اب» في مقرها في سن الفيل،
ح��اض��ر فيها ال��رئ��ي��س التنفيذي
لمؤسسة الشرق األدن��ى والخليج
للتحليل العسكري ()Inegma
ري��اض قهوجي وأداره��ا الصحافي
أمين قمورية.
حضر الندوة ممثل نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع سمير
مقبل وق��ائ��د الجيش العماد جان
قهوجي ممثالً بالعميد فوزي حماده،
ون�����واب وش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة
وعسكرية.
ولفت قمورية إل��ى أنّ «الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ه���و آخ���ر ال��م��ؤس��س��ات
الرسمية التي ال تزال صامدة وتمثل
كل الوطن ،وهو آخر مظاهر الدولة،
وإذا ما ذهب الجيش أو اندثر اندثرت
الدولة».
ثم تحدث ري��اض قهوجي الذي
أش��ار إل��ى أنّ لبنان «يواجه اليوم
أش���رس م��ع��رك��ة ف��ي ت��اري��خ��ه ض� ّد
اإلرهاب وهي تأتي في سياق ظهور
غ��ي��ر م��س��ب��وق ل��ح��رك��ات ج��ه��ادي��ة
ّ
«بغض النظر عن
متطرفة» .وأضاف:
أسباب صعود هذه القوى المتطرفة
ووصولها إل��ى ال��ح��دود اللبنانية،
فالتهديد أصبح كبيراً ،وعليه ،يجب
النظر إل��ى واق��ع وحاجات الجيش
اللبناني للتعامل مع خطر اإلرهاب
الذي لم يعد تهديده أمنيا ً وإنما بات
استراتيجيا ً ووجودياً».
وتابع قهوجي« :الجيش اللبناني
يواجه اليوم ع��دوا ً شرسا ً مسلحا ً

في شكل جيد ويمتلك خبرة قتالية
في حرب العصابات ،ويحاول نقل
هذا الواقع إلى لبنان من أجل نشر
الفوضى والسيطرة على أجزاء منه
وفتح معركة داخل أراضيه ،ولذلك
ف���إنّ ال��ح��رب على اإلره���اب تشكل
أولوية تسبق أي شيء آخر وتحتم
على الجيش اللبناني وضع سياسة
تسلح تتماشى مع حاجات الحرب
مع تعزيز ق��درات��ه في تنفيذ مهام
أساسية أخرى مثل حماية منشآته
االستراتيجية الحالية والمستقبلية
(النفط) وحماية حدوده كافة».
ك��م��ا ت��ح��دث ق��ه��وج��ي ع��ن واق��ع
الجيش اللبناني اليوم وإمكاناته
العسكرية وع��ن حيثيات ووقائع
م��ع��رك��ة ع���رس���ال ،الف��ت��ا ً إل���ى أن��ه
«وبحسب المصادر العسكرية ،فإنّ
الهجوم على مواقع الجيش اللبناني
كان مدبراً ،إذ إنّ كافة مواقع الجيش
المتقدمة  -شرق وجنوب وشمال
عرسال  -هوجمت في وق��ت واحد
وم��ن دون سابق إن����ذار» .وع��رض
«األساليب العسكرية التي اعتمدها
المسلحون ،وما رافق هذه المعركة
من تطورات سياسية».
وش��رح «ح��اج��ات الجيش حيث
أظ��ه��رت المواجهات األخ��ي��رة ض ّد
اإلره��اب��ي��ي��ن أنّ الجيش اللبناني
بحاجة إلى تعديل برامج تسلحه
إلعطاء أولوية لعتاد وآليات وأنظمة
دفاعية تواكب مقتضيات الحروب».
واع��ت��ب��ر ق��ه��وج��ي أنّ «ت��ن��وي��ع
مصادر السالح قد يزيد من فرص
حصول الجيش على ما يريده دون
التعرض الحتكار جهة واح���دة»،

الف��ت �ا ً إل��ى ض���رورة «زي����ادة عديد
الجيش اللبناني وهيكليته والتركيز
على تطويع عناصر إضافية في
القوات الخاصة لتشكل ما ال يقل عن
ربع عدد عناصر الجيش اللبناني
وإع��ادة العمل بالخدمة العسكرية
اإلل��زام��ي��ة ،وذل���ك ل��ك��ث��رة الحاجة
ضمن مهمات حماية السلم األهلي
ومكافحة اإلرهاب».
وت��ق��دم ق��ه��وج��ي ب��ال��ت��وص��ي��ات
التالية« :ع��ل��ى الجيش اللبناني
التحكم في مكان وزمان المواجهات
مع اإلرهابيين وأن تترافق العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة م���ع ح��م��ل��ة إع�لام��ي��ة
مضادة .وعلى القيادات السياسية
منح غطاء قوي للجيش وعملياته،
وع��ل��ى الجيش ع��دم االن��ج��رار إلى
ح��رب اس��ت��ن��زاف وال��وق��وع ف��ي فخ
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة .وي��ج��ب
حصر ال��م��واج��ه��ة م��ع التنظيمات
اإلرهابية وتجنب إدخ��ال الجيش
ف��ي م��واج��ه��ة ش��ام��ل��ة م��ع الجيش
ال��س��وري ال��ح��ر لتجنب تداعيات
ذلك على الشارع السني في لبنان
وخطر انزالق الجيش اللبناني إلى
الرمال المتحركة السورية .ويجب
على الحكومة اللبنانية أن تتعاون
مع التحالف الدولي بايجابية ،ألنّ
ذلك سيساهم في ضرب اإلرهابيين
على حدود لبنان وسيسهل حصول
ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ال��دع��م ال��ع��س��ك��ري
من أعضاء التحالف ،كما سيعزز
ال��ت��ع��اون االس��ت��خ��ب��ارات��ي معها»،
مشدّدا ً على ضرورة «إعطاء حصة
جيدة للجيش من موازنة الدولة».

تابع رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي زيارته إلى فرنسا والتقى
أمس رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ،ورئيس الوزراء السابق المرشح
الرئاسي آالن جوبيه.
وبحث مخزومي خالل اللقاءين في أوض��اع لبنان والمنطقة ،والعالقات
اللبنانية -الفرنسية وأهمية تعزيزها ،مثنيا ً على دور فرنسا في دعم استقرار
المنطقة والوقوف إلى جانب لبنان تعبيرا ً عن صداقتها الدائمة لشعبه.
وشدّد على «أهمية دعم الحكومة اللبنانية لمواجهة الصعوبات األمنية التي
يواجهها لبنان حالياً» ،الفتا ً إلى «أهمية تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته
في مواجهة اإلرهاب» .واعتبر أنّ «التطورات الخطيرة في لبنان وفي عرسال
تحديداً ،والتي تشكل امتدادا ً لما حصل ويحصل في العراق وسورية ،يجب أن
تشكل حافزا ً للمجتمع الدولي الذي بدأ بمواجهة داعش ،لدعم استقرار لبنان
ّ
وحض مخزومي باريس «على اإلسراع
والحؤول دون ذوبانه في لعبة األمم».
في إنجاز تسليح الجيش عبر الهبة السعودية المشكورة».
وكان مخزومي زار جامع باريس والتقى عميده الشيخ دليل بو بكر ،وكان حوار
في موضوع ما يقوم به تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» من أعمال وتخريب
وتهجير ،كما تبلّغ من العميد بو بكر عن تحركات للجالية اإلسالمية في فرنسا
وما تتخذه من مواقف حيال ما يحصل .كما شارك ،بصفته شخصية إسالمية
س ّنية معتدلة ،في اجتماع عقد في مجلس النواب الفرنسي حضره عشرة نواب،
حيث جرى نقاش بين الحاضرين تمحور حول ما يجري في المنطقة ،وتطرق
إلى موضوع التطرف اإلسالمي وخطورته على لبنان والمنطقة.
وش��ارك مخزومي أيضا ً في مؤتمر االقتصاد اإليجابي في مدينة لوهافر
الفرنسية.

�سعد التقى الوفد الط ّبي التركي
استقبل األمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب السابق أسامة
سعد في مكتبه في صيدا ،وفدا ً مشتركا ً من تجمع األطباء في لبنان ،والتجمع
الوطني الديمقراطي ،والوفد الطبي التركي التابع للجبهة الشعبية التركية
اليسارية برئاسة الدكتور غسان جعفر .وت ّم التشاور في المستجدات على
الساحات العالمية والعربية واللبنانية.
ووضع أعضاء الوفد سعد في أجواء حملة التجمع من أجل التوجه إلى غزة
مع الوفد الطبي التركي.
وعلى الصعيد الوطني ،ت ّم التأكيد على أهمية «التمسك بخيار المقاومة،
وتوحيد جهود القوى الوطنية لمواجهة الم ّد اإلرهابي وااللتفاف حول الجيش
اللبناني» .كما أكد المجتمعون أهمية أن «تبقى القضية الفلسطينية هي
البوصلة».

تنظم مديرية عينطورة
في الحزب السوري القومي االجتماعي
ندوة بعنوان:

الإرهاب خطر م�صيري
ّيحاضر فيها اإلعالمي

الأ�ستاذ ح�سن حمادة
الزمان :يوم السبت الواقع فيه 2014/9/27
الساعة السادسة مساء.
المكان :مبنى قاعة المديرية ـ عينطورة

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة
حينة ومنطقة حرمون المناضل القومي نقوال الياس
جبران في مأتم حزبي وشعبي مهيب ،شارك فيه ،إلى
جانب عائلة الراحل ،منفذ عام حرمون أسعد البحري
وأعضاء هيئة المنفذية ومسؤولو الوحدات الحزبية ،وعدد
من الفاعليات االجتماعية واألهلية في المنطقة وحشد من
القوميين والمواطنين.
وأقيمت الجنازة في كنيسة مار الياس الغيور للروم
األرثوذكس في بلدة حينة ،وترأسها المعاون البطريركي
المطران موسى الخوري بمعاونة لفيف من الكهنة ورجال
الدين.
بعد ذلك ُحمل النعش على أكف ثلة من القوميين إلى
مدافن العائلة ،حيث أدّى القوميون له تحية الوداع.
والجدير ذكره أنّ الرفيق نقوال جبران الذي غيّبه الموت
يوم الثالثاء الفائت ،هو من الرعيل األول في الحزب ،وقد

ناضل في سبيل نشر الوعي والمعرفة ،خصوصا ً أنه كان
من الشخصيات المرموقة في منطقة حرمون وجوارها
وعضوا ً في لجنة وقف بلدة حينة .وقد حاز وسام الواجب،
ث ّم وسام الثبات الذي يُمنح بمرسوم من رئيس الحزب إلى
القوميين االجتماعيين الذين مضى على انتمائهم أكثر
من خمسين عاما ً واستم ّروا موطدين اإليمان بالعقيدة
والمبادئ وثابتين في ساح النضال والصراع من أجل
انتصار القضية التي تساوي الوجود.
يُشار إلى أنّ منفذية حرمون ومديرية حينة وزوجة
الراحل السيدة مريم أسعد بشارة (أ ّم ميشال) وأبناءه
وآل جبران يستم ّرون في تقبّل التعازي ،كما ُحدّد موعد
تقبّل التعازي في دمشق يوم االثنين  29أيلول الجاري من
الساعة الخامسة عصرا ً حتى الساعة السابعة مساء في
صالة كنيسة مار الياس في الطبالة.

وفد من «القومي» زار يزبك وزعيتر

يزبك مجتمعا ً إلى الوفد بحضور زعيتر
زار وف���د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ف��ي منطقة
المتن الشمالي ،برئاسة المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي
نجيب خنيصر وعضوية منفذ عام
الضاحية الشرقية أنطون يزبك،
منفذ عام المتن الشمالي سمعان

الخراط ،منفذ عام كسروان ربيع
واك��ي��م وم��دي��ر مديرية ج��ل الديب
ط�ل�ال أب���و ج���ودة رئ��ي��س الهيئة
الشرعية ف��ي ح��زب ال��ل��ه الشيخ
محمد يزبك.
وجرى خالل اللقاء الذي شارك
فيه م��س��ؤول المتن الشمالي في

ح��زب الله الشيخ شوقي زعيتر.
ال��ب��ح��ث ف��ي ال��ت��ط��ورات ال��ع��ام��ة
واألخ���ط���ار ال��م��ح��دق��ة بالمنطقة،
إض��اف��ة إل��ى سبل تعزيز العيش
الواحد .كما ت ّم البحث في األمور
الحياتية واالجتماعية التي ته ّم
المواطنين.

�شارك في م�ؤتمر عن وحدة الأديان في �سيول

دروي�ش :الربيع العربي لم يقدم
التع�صب وعدم اال�ستقرار
�إال
ّ
سعد مجتمعا ً إلى الوفد

وفد عراقي زار �شاتيال
استقبل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال وفدا ً وطنيا ً عراقيا ً
برئاسة األمين العام للمؤتمر جواد الخالصي وحضور مسؤول الشؤون الدينية
وأمين الشؤون الخارجية في اتحاد الكتاب اللبنانيين أسعد السحمراني.
وأبدى الخالصي مخاوفه من التدخل األجنبي في العراق والذي يسعى إلى
تقسيمها« ،إذ إنّ غالبية العراقيين يرفضون هذا التقسيم» ،داعيا ً الدول العربية
«إلى متابعة الوضع العراقي».
وأيد شاتيال ،من جهته ،مواقف المؤتمر ،وتساءل« :لماذا لم يطلب المعنيون
مشاركة المقاومة العراقية في الحكومة واقتصر األمر على أصدقاء القوى
الخارجية واإلقليمية والدولية»؟
وأكد شاتيال «أنّ العراق وحده قادر على التحرر من كل قوى التطرف المسلح،
من طريق جمعية تأسيسية تعيد النظر بالدستور الفيديرالي الطائفي األميركي،
واستبداله بالالمركزية اإلدارية الموسعة ،وكذلك من طريق المقاومة».
ّ
«حق السنة باستقالل
ووصف شاتيال تصريح رئيس الوزراء العراقي حول
إقليمهم» بأنه توجه انفصالي من جانبه يتناقض مع إرادة غالبية السنة».

الجي�ش �أنجز التحقق من 204
نقاط على الخط الأزرق

الأ�سعد :التحالف الدولي
�سي�ضع المنطقة على
فوهة بركان
دع�����ا األم����ي����ن ال����ع����ام ل��ل��ت��ي��ار
األس��ع��دي المحامي معن األسعد
أه��ال��ي العسكريين المخطوفين،
إل��ى تصويب تحركهم والتظاهر
واالعتصام أمام ال��وزارات واإلدارات
ومنازل السياسيين “بدال ً من قطع
الطرق على المواطنين وتحميلهم
المسؤولية».
واعتبر األسعد في تصريح «أنّ
اتفاق فريقي  8و 14آذار على تمرير
إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلسة
وتحميل كلفتها للمواطنين ،يدل
على استمرار نهج إفقار المواطنين
وحرمانهم لقمة العيش وتحويل
حياتهم اليومية إلى جحيم سيؤدي
إلى ثورة اجتماعية قريبة يدفع ثمنها
من في السلطة من الفريقين» .ورأى
أنّ «التحالف الدولي واحتكار أميركا
وحلفائها موضوع مكافحة اإلرهاب
واستثناء دول رئيسية منه ،أدى إلى
تشكل حلف مقابل لزعامة روسيا
والصين وإيران وسورية وحلفائهم،
م��ا سيفضي إل���ى وض���ع المنطقة
على فوهة ب��رك��ان ق��د يولد حروبا ً
وصراعات».

«القومي» و�أهالي بلدة حينة ومنطقة حرمون
ي�ش ّيعون المنا�ضل نقوال اليا�س جبران

ط��ال��ب رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ال��ف��رزل
وزح��ل��ة والبقاع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام درويش
ال���دول ال��ك��ب��رى ب��ـ»دع��م الجهود
إلح��ل��ال ال���س�ل�ام وال��م��ح��ب��ة في
العالم» ،معتبرا ً «أنّ الربيع العربي
لم يقدم إال عدم االستقرار وموجات
من التعصب والركود االقتصادي».
ك�ل�ام دروي����ش ج���اء ف��ي كلمة
أل��ق��اه��ا ف��ي ال��م��ؤت��م��ر «ال��ع��ال��م��ي
ل��ل��س�لام ووح����دة األدي�����ان» ال��ذي
أقيم في عاصمة كوريا الجنوبية
سيول ،بدعوة من «جمعية الثقافة
السماوية الستعادة النور والسالم
العالمي ( ،»)HWPLفي حضور
رؤس���اء دول وحكومات ورؤس��اء
طوائف من مختلف أنحاء العالم.
ّ
وحض درويش «باسم مسيحيّي
الشرق» المؤتمرين على «مطالبة
الدول الكبرى بوقف دعم الجهات
المتحاربة بالسالح والمال ،ودعم
الجهود إلح�لال السالم والمحبة
ف��ي ال��ع��ال��م» ،م��ط��ال��ب �ا ً «رؤس���اء
الطوائف المشاركين من مسيحيين
ومسلمين وبوذيين وسيخ وغيرهم
بتوقيع وثيقة خطية لنبذ العنف
باسم ال��دي��ن والعمل على إح�لال
السالم واحترام الطوائف لبعضها
بعضاً» .وق��ال« :جئتكم اليوم من
ل��ب��ن��ان ،لبنان ال��ج��ري��ح ،جئتكم
اليوم من تلك المنطقة المجروحة
حيث الصراعات قائمة بين الدول
واألدي��ان والطوائف ،والجماعات
العرقية ،تلك المنطقة حيث يذبح
ال��ن��اس فيها ع��ل��ن�ا ً ع��ل��ى وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام ،وال��م��رأة تباع وتغتصب

درويش متحدثا ً في المؤتمر
والكنائس والمساجد تد ّمر» .وأشار
إل��ى أنّ «الربيع العربي لم يقدم
شيئا ً من األمن واالستقرار والسالم
والديمقراطية ،بل على العكس،
تواجه ال��دول العربية اليوم عدم
اليقين وعدم االستقرار ،وموجات
من التعصب والركود االقتصادي».
وأض��اف دروي���ش« :إنّ الشرق
األوسط في الوقت الحاضر ،يشكل
ساحة للمتطرفين الذين يعملون
على تشويه صورة جميع البلدان
وخلق عقيدة ج��دي��دة تقوم على
الكراهية والقتل والنموذج الرجعي
من االستبداد».
واق��ت��رح دروي���ش «المصادقة
على وثيقة يتعهّد فيها الممثلون
عن كافة األدي��ان الذين يحضرون
ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ب��ال��ع��م��ل م��ن أج��ل

تحقيق السالم واالنفتاح واالحترام
المتبادل بين األديان كافة» ،مناشدا ً
رؤساء الدول «العمل بجدية لوضع
ح ّد لسفك الدماء ون��زوح األقليات
وخصوصا ً المسيحيين في الشرق
األوسط».
كما اقترح «إنشاء لجنة دولية
ّ
لبث روح التسامح والمصالحة،
وتطوير مناهج مدرسية سلمية
وتعليم التسامح والمصالحة،
والتشجيع على إدراج مسألتي
السالم والمصالحة كموضوعين
أساسيين في المواعظ التي تتلى
في الكنائس وكافة دور العبادة،
إضافة إلى تنظيم ورش عمل حول
ّ
وبث
ضرورة تفهّم الفوارق الدينية
برامج مكثفة عن السالم في كافة
وسائل اإلعالم».

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية
ا�ستنكروا توقف «الأونروا» عن م�ساعدتهم
نقاط إعتالم على الخط االزرق

الجنوب ـ رانيا العشي
أنهت لجنة فنية مشتركة من الجيش اللبناني وفريق طوبوغرافي من
قوات «يونيفيل» التحقق من  204نقاط اعتالم على الخط األزرق التي تأتي
ضمن إطار إعادة تعليم الخط عبر وضع براميل مطلية باللون األزرق.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أمس« :في إطار
عملية إعادة تعليم الخط األزرق ،تواصل اللجنة التقنية التابعة للجيش
اللبناني بالتعاون مع فريق طوبوغرافي تابع لقوات األمم المتحدة الموقتة
في لبنان عملها ،حيث أنجزت خالل األسبوع الجاري قياس ثالث نقاط
جديدة ،والتحقق النهائي من معالم عشر نقاط تقع بين منطقتي اللبونة
والظهيرة.
وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت حتى تاريخه التحقق النهائي من 204
نقاط على الخط األزرق.

نفذ الالجئون الفلسطينيون من
سورية اعتصاما ً أم��ام مق ّر األون��روا
ال��م��رك��زي ،احتجاجا ً على تقليص
خدمات األون��روا ووق��ف المساعدات
ألكثر من ألف ومئة عائلة فلسطينية،
ش���ارك فيه ممثلون ع��ن الفصائل
واللجانالفلسطينية.
واس��ت��ن��ك��ر المعتصمون إج���راء
األون���روا ودع��وا رئاسة الوكالة إلى
«التراجع عن هذا اإلج��راء المجحف
ال��م��ن��اف��ي ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان ول���دور
األونروا».
وتال قاسم عباسي مذكرة موجهة
إلى المدير العام لألونروا في لبنان آن
ديسمور ،تسلمها نائب المدير ،تطالب

«بوقف هذا اإلجراء وإعادة المساعدات
لكل العائالت المستهدفة» .واتهمت
الوكالة بـ»الحكم باإلعدام على حياة
هؤالء العائالت» .ودعت األونروا إلى
«تحمل مسؤولياتها اإلنسانية تجاه
الالجئين من سورية وزيادة الخدمات
الصحية واإلغاثية واإليوائية بدل
تقليصها».
وأل��ق��ى عضو المكتب السياسي
لـ»الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطين» علي فيصل ،كلمة في
المناسبة دع��ا فيها األون����روا إلى
«ال��ت��راج��ع ع��ن ه��ذا ال��ق��رار الظالم
ال���ذي ي��زي��د م��ن م��ع��ان��اة الالجئين
الفلسطينيين من سورية بدل تخفيف

آث���اره���ا» ،م���ش���دّدا ً ع��ل��ى «ض���رورة
زيادة الخدمات حتى انتهاء مأساة
الالجئين وعودتهم إلى مخيماتهم في
سورية».
وأكد «أنّ الالجئين الفلسطينيين
سيواصلون تحركاتهم إل��ى حين
تأمين الحياة الكريمة لهم».
وأشار إلى أنّ «هذه التقليصات تدار
بخلفية سياسية لزرع مزيد من اليأس
واإلحباط في أوساط الالجئين لدفعهم
للقبولبأيمشاريعتوطينيةتتناقض
مع ّ
حق العودة» ،مؤكدا ً «أنّ الالجئين
اليوم ورغم كل هذه المأساة يزدادون
تمسكا ً بحقهم في العودة وبالخدمات
الالئقة التي يستحقونها».

