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عميد الخارجية في «القومي» زار �سفير النروج:
مكافحة الإرهاب م�س�ؤولية دولية

مفتي بعلبك ينا�شد الأهالي وقف قطع الطرق

لقاء ع�سكري ـ علمائي في عر�سال تب ّلغ
«تعهّد ًا» من الم�سلحين بعدم التع ّر�ض للمخطوفين

وفد الهيئات المدنية خالل زيارته التضامنية إلى أهالي العسكريين في خيمتهم في القلمون

من اللقاء في عرسال
لم تفلح الجهود والوساطات العديدة في
إعادة فتح طريق ضهر البيدر التي باتت تتسبّب
ب��أض��رار اقتصادية ومعيشية واجتماعية
وتربوية في البقاع ،وواصل أهالي العسكريين
المخطوفين قطع الطريق في االتجاهين لليوم
الثامن على التوالي ،فيما بقيت طريق ضهور
الشوير  -زحلة سالكة.
أما شماالً ،فقطع األهالي أوتوستراد القلمون
من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الواحدة
من بعد الظهر .وأك��د شقيق الجندي ابراهيم
مغيط أنّ «التصعيد مستمر طالما ال جديد من
قبل المسؤولين في قضيتنا ،وطالما المماطلة
مستمرة».
وفي سياق متصل ،نفذ أها ٍل في عكار اعتصاما ً
رمزيا ً استمر نحو نصف ساعة ،قطعوا خالله
طريق عام حلبا الكويخات عند مفترق بلدة
خريبة الجندي ،تضامنا ً مع الجيش ،وللمطالبة
بإطالق العسكريين المخطوفين.

وساطة علماء القلمون

وعقد لقاء عسكري  -علمائي في منزل أبو
خالد الحجيري في بلدة عرسال ،حضره مفتي
بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وعضو
«هيئة علماء المسلمين» حسام الدين الغالي
ووف���د م��ن هيئة علماء القلمون ،إم���ام بلدة
عرسال الشيخ محمد خير الحجيري ومسؤول
اس��ت��خ��ب��ارات الجيش اللبناني ف��ي البقاع
الشمالي المقدم ملحم حدشيتي وآمر فصيلة
درك عرسال العقيد بشارة نجيم وفاعليات.
وعرض المجتمعون شؤون عرسال والنازحين
السوريين وموضوع العسكريين المخطوفين

ل��دى «جبهة ال��ن��ص��رة» و»داع����ش» ،وخلص
االجتماع إلى بيان تاله المفتي الرفاعي أكد
«العودة باألمور إلى ما كانت عليه في بلدة
عرسال قبل أحداث 2آب الماضي» .وق��ال:
«تمنينا على اإلخ��وة في هيئة علماء القلمون
السورية بذل كل الجهود لمحاولة إطالق سراح
الجنود العسكريين والدركيين ألنّ ذلك يعيد
األم��ور إلى شكلها الطبيعي قبل اآلن ،وتلقى
اإلخ��وة علماء القلمون وعلماء عرسال وعودا ً
بعدم التعرض ألي عسكري أو درك��ي ،وترك
األمور للمفاوضات التي تجري اآلن» .وطلب من
«أهالي العسكريين والدركيين الذين يقطعون
أوص��ال الوطن ،الذين نتفهم ظروفهم ،وقف
قطع الطرقات ألنّ األم��ور بدأت تسلك مسلكها
الطبيعي» ،آمالً «بعودة األمور في هذا الوطن
إلى ما كانت عليه سابقا ً ألنّ استمرار الحال على
ما هي عليه ال يخدم أحدا ً ويعطل مصالح الناس
جميعاً».
وتابع الرفاعي« :كما أكدنا قيادة الجيش عدم
العودة إلى مداهمة المخيمات وتكرار ما حدث
في المرة السابقة ألنه حدثت بعض التجاوزات
الفردية وت ّمت معالجتها من قبل قيادة الجيش».
وت��وج��ه ال��غ��ال��ي ،ب����دوره« ،إل���ى المقاتلين
الذين يحتجزون عددا ً من الجنود والدركيين
اللبنانيين ألقول لهم ،أنكم صرحتم أكثر من مرة
ولي شخصيا ً بأنّ دخولكم إلى عرسال في  2آب
كان خطأ ً وبالتالي ما ترتب على الخطأ هو خطأ.
ما يعني أنّ اعتقال او احتجاز الجنود اللبنانيين
هو خطأ».
وأش��ار الشيخ الحجيري إل��ى أنّ «مطالب
أهالي عرسال والمزارعين وأصحاب معامل
الحجر هي السماح لهم بنقل م��واد المازوت

وغيرها إلى معاملهم وأراضيهم الزراعية».
ورأى أن «ال إف��راج عن المخطوفين من دون
اإلف���راج ع��ن مساجين ف��ي سجن روم��ي��ه وال
عمليات إعدام».
وأعلن ممثل هيئة علماء القلمون «أننا أخذنا
تعهدا ً من المسلحين بعدم التعرض للمخطوفين
أو القتل مهما تأخرت المفاوضات».

مخطوف جديد

في المقابل ،أق��دم مسلحون سوريون على
خطف ماهر العماطوري (من الباروك) ،أثناء
وج���وده ف��ي منطقة وادي حميد ف��ي ج��رود
ع��رس��ال ،حيث ك��ان يبتاع حجارة صخرية.
وعلى الفور ،شهدت منطقة الباروك تجمعات
وحالة استنفار احتجاجا ً على خطف ابن البلدة.
والحقاً ،توجه وفد من ذوي العماطوري إلى
عرسال لمحاولة معرفة الجهة التي خطفته.
كما هاجم مسلحون مشروع غنام غنام في
رأس بعلبك  -منطقة الوسعة ،حيث خطفوا

الحمضيات وال��زي��ت��ون المحيطة
بالمخيمات ال سيما الرشيدية
وعين الحلوة .وتهدف ال��دوري��ات
األمنية أيضاً ،إلى مراقبة األودي��ة
واألحراج المحيطة بشبعا والهبارية
وراشيا لس ّد المنافذ والجرود التي
تصل األراض��ي السورية باألراضي
اللبنانية في شبعا.
وت��ت��ض��م��ن اإلج�������راءات ،حسب
المصادر االمنية ،التنسيق مع القوة
األمنية الفلسطينية في مخيم عين
الحلوة ال��ذي ع��ادة ما يشهد حركة
دخول وخروج كثيفة في يوم العيد،
بهدف التنسيق لمنع العبث باألمن
واالستقرار خصوصا ً بعدما شهد
المخيم منذ يومين استنفارا ً مسلحا ً
ومقنعا ً لجماعة جند الشام.

مجل�س �أمن الجبل :لتفعيل الحرا�سة
ّ
والت�شدد في مراقبة الدراجات النارية
ش �دّد محافظ جبل لبنان فؤاد
فليفل ع��ل��ى «ض����رورة اس��ت��م��رار
ال��ت��ع��اون والتنسيق ف��ي م��ا بين
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وال��ع��م��ل على
توطيد االستقرار والسلم األهلي
للمواطن».
ك�لام فليفل ج��اء خ�لال ترؤسه
في مكتبه في س��راي بعبدا أمس،
اجتماعا ً لمجلس األم��ن الفرعي،
ح��ض��ره ق��ائ��د منطقة جبل لبنان
العسكرية العميد محمد فهمي،

ممثلة النيابة العامة االستثنائية
ف��ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ال��ق��اض��ي غ��ادة
بوعلوان ،قائد درك منطقة جبل
لبنان العميد جهاد الحويك ،المدير
اإلقليمي لجهاز أمن الدولة العميد
ساسين مرعب ،ممثل رئيس فرع
مخابرات جبل لبنان العميد دانيال
دعبوس ،ورئيس دائ��رة أم��ن عام
جبل لبنان العقيد روجيه صوما.
واطلع فليفل من ق��ادة األجهزة
على المعلومات المتوافرة لديهم

لجهة الوضع األم��ن��ي .كما تطرق
المجتمعون إل��ى ض���رورة تفعيل
عمل الشركة البلدية وال��ح��راس
الليليين للح ّد من حصول حوادث
السرقات في الطرقات الداخلية
وتأمين حركة السير أمام المعاهد
وال��م��دارس تزامنا ً مع ب��دء العام
الدراسي ،والطلب إلى مفارز السير
في قوى األمن الداخلي التشدّد في
مراقبة الدراجات النارية وتوقيف
المخالف منها.

ر�سالة �شكر من قهوجي �إلى الجامعة اللبنانية
تلقت الجامعة اللبنانية رسالة
شكر من قائد الجيش العماد جان
قهوجي على المساهمة المالية
من روات��ب األساتذة لعوائل شهداء
الجيش.
وأفاد المكتب اإلعالمي في الجامعة
اللبنانية  -اإلدارة المركزية ،أنّ إدارة
الجامعة تلقت كتاب شكر من قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي ،في
شأن المساهمة المالية من رواتب
األساتذة لعوائل شهداء الجيش.
وجاء في بيان المكتب اإلعالمي:
«إنفاذا ً للتعميم الصادر عن رئاسة
الجامعة اللبنانية القاضي باقتطاع

مساهمة مالية من رواتب األساتذة
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية لعوائل
ش��ه��داء ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،سلم
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور
عدنان السيد حسين قيادة الجيش
ال��م��ب��ل��غ ال��م��ق��ت��ط��ع ب��م��وج��ب شيك
يحمل الرقم  053122المؤرخ في
.»2014/9/4
وكان السيد حسين تلقى من قائد
الجيش العماد جان قهوجي رسالة
شكر فيها إدارة الجامعة على هذه
جسدت مشاعر المحبة
البادرة التي ّ
ال��ت��ض��ام��ن م��ع ال��ج��ي��ش اللبناني
وعوائل الشهداء».

وف��ي ال��ش��أن األم��ن��ي ش��م��االً ،أطلق عناصر
الجيش في منطقة الزاهرية ،النار على سيارة
«هيونداي» حمراء ،لم تمتثل للوقوف أمام
الحاجز ،وقامت دورية من الجيش بالبحث عن
السيارة.

االدعاء على األيوبي

قضائياً ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف
محمد األي��وب��ي ف��ي ج��رم االن��ت��م��اء إل��ى خلية
إرهابية مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية،
تنص على العقوبة القصوى
سندا ً إلى م��واد
ّ
اإلعدام ،وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

أفرج فجر أمس ،عن خضر درويش بعد ستة أيام على خطفه من بلدة الطيبة فيما كان
في طريقه إلى بعلبك .وقد ت ّم تحرير درويش من دون دفع أي فدية مالية ،نتيجة مسعى
من المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،حيث تسلمه «األمن العام» من منزل
رضا المصري.

اجتماع �أمني لبناني ـ فل�سطيني بحث الو�ضع في عين الحلوة
ع��ق��د ف���ي ث��ك��ن��ة م��ح��م��د زغ��ي��ب
العسكرية في صيدا ،اجتماع بين
م��دي��ر ف���رع اس��ت��خ��ب��ارات الجيش
اللبناني في الجنوب العميد علي
ش���ح���رور ووف����د م���ن ق����وات األم���ن
الوطني الفلسطيني في لبنان ،ض ّم
قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء
صبحي أبو عرب ونائبه اللواء منير
المقدح وقائد القوة األمنية المشتركة
في لبنان العميد خالد الشايب.
وبحث المجتمعون في األوضاع
األمنية في مخيم عين الحلوة على
ضوء ما جرى من انتشار لمسلحين
مقنعين م��ن «ج��ن��د ال��ش��ام» .وت � ّم
االتفاق على معالجة بعض القضايا
المشتركة ،حيث كان هناك حرص
على األم��ن واالستقرار في المخيم

سيارة مشبوهة في طرابلس

يحرر
�إبراهيم ًّ
دروي�ش بال فدية

تدابير �أمنية م�شدّ دة جنوب ًا

والجوار اللبناني.
م��ن جهة أخ���رى ،كثفت القوى
األمنية والعسكرية ف��ي الجنوب
تدابيرها األمنية على أب��واب عيد
األضحى لحماية دور العبادة ،على
أن ترتفع وتيرة هذه اإلجراءات ليلة
العيد وف��ي صبيحته .وسيتولى
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وق����وى األم��ن
الداخلي توفير الحماية للمصلين،
تعج بالزوار في أيام
وللمالهي التي
ّ
العيد ،فضالً ع��ن تسيير دوري��ات
ف��ي ال��م��دن ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ن صيدا
إل��ى النبطية وص��ور وبنت جبيل
وم��رج��ع��ي��ون وحاصبيا وشبعا،
بهدف س ّد كل المنافذ التي من الممكن
أن ينفذ من خاللها اإلرهابيون لتنفيذ
اعتداءات على المواطنين ،كبساتين

الناطور وه��و س��وري يدعى (ح.ا) ،واعتدوا
بالضرب على أحد الرعاة من بلدة عرسال ،كما
سلبوا جرارا ً زراعياً.

نص كتاب قائد الجيش
وجاء في ّ
إل��ى رئيس الجامعة« :يسرنا أن
نتوجه إليكم ومن خاللكم إلى أساتذة
الجامعة وإدارييها بخالص الشكر
واالم��ت��ن��ان على ب��ادرت��ك��م الكريمة
إلى تقديم مساعدة مادية لمصلحة
خزينة الجيش مجسدين في ذلك
أسمى مشاعر المحبة والتضامن.
وأضاف قهوجي« :إنّ المؤسسة
العسكرية تكبر بكم وبكل أبناء الوطن
المخلصين الذين يضمون سواعدهم
وإرادتهم الخيّرة وفقكم الله ،وأنعم
عليكم بدوام الصحة وموفور التقدم
والنجاح».

ترحيب متفاوت
بالهبة الإيرانية للجي�ش
أثار موضوع الهبة اإليرانية للجيش اللبناني جملة من المواقف وتفاوتت
نسبة الترحيب بها ،ففي حين أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل أ ّن��ه سيزور طهران «خ�لال األي��ام العشرة المقبلة كي أستطلع
المعطيات واالستعدادات التي ستقدمها اي��ران إلى الجيش ،وفي ضوئها
سندرس مدى فاعلية هذه الهبة» .وأوضح وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب
ح ّناوي في تصريح لـ»المركزية» أنّ «علينا التأكد م ّما إذا كانت مجانية وغير
مشروطة ،عندها تصبح ككل الهبات األخرى وأهالً وسهالً بها».
وحول الموضوع نفسه ،قال عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب فريد
الخازن« :بات لدينا عدد من الوعود من مصادر عدّة لدعم الجيش سواء من
دعم روسي وآخر سعودي – فرنسي وحاليا ً دعم إيراني ،وال ّ
شك في أنّ الجيش
في حاجة إلى دعم كبير وإلى تجهيز يمكنه القيام بعمليات عسكرية لمحاربة
اإلرهابيين» .وأضاف« :إننا نرحب بأي دعم للجيش من دون أي شروط ،وأن
يكون دعما ً فعليا ً وليس مج ّرد كالم».
وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ،من جهته« :لقد اطلعت على
هذا األمر من اإلعالم وال أعرف شيئا ً عن حجمها وما إذا كانت مالية أو عينية أو
مادية وكل ما أعرفه هو أنّ إيران ال تستطيع أن تعطي هبة مالية ألنها ال تملك
الفائض من المال وال القدرة المادية ،لذلك أعتقد أنّ الهبة ستكون عبارة عن
بعض األسلحة».

التقى وفد المركز الثقافي الإ�سالمي

قبالن :لتح�صين الوحدة
والتنازل لم�صلحة الوطن
اعتبر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
يحصن اللبنانيون وحدتهم
«أنّ المنطقة عرضة لتطورات خطيرة تستدعي أن
ّ
فيتعاونوا ويتشاوروا ويتنازلوا لبعضهم بعضا ً لمصلحة لبنان».
وأكد قبالن خالل لقائه في مق ّر المجلس وفد المركز الثقافي اإلسالمي برئاسة
عمر مسيكة« ،ض��رورة بذل الجهود والمساعي لتحصين الوحدة الوطنية
واإلسالمية من خ�لال تعاون اللبنانيين وتضامنهم ونبذ الخالفات وح ّل
المشاكل بالحوار والتشاور».
وطالب اللبنانيين بـ»العمل لمصلحة وطنهم وبأن يكونوا في خدمة وطنهم
ويحافظوا عليه بوحدتهم وتعاونهم ودعمهم لمؤسسات الدولة وفي طليعتها
الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة لحفظ لبنان وشعبه وال سيما أنّ المنطقة
عرضة لتطورات خطيرة تستدعي أن يحصن اللبنانيون وحدتهم فيتعاونوا
ويتشاوروا ويتنازلوا لبعضهم بعضا ً لمصلحة لبنان».
وقال مسيكة بعد اللقاء« :يسعدنا أن نسجل لسماحته مواقف عديدة مهمة
ووطنية وتاريخية ،ومنها ال��دور الوطني الريادي ال��ذي التزم به مع باقي
المرجعيات الدينية والسياسية ،ال سيما إعالنه أنّ الشيعة لبنانيون وليس
لهم مشروع خاص ،وأنهم دعاة الوحدة الوطنية في لبنان ،وأنهم دعامة وطن
نهائي لجميع أبنائه ،وأنهم ال يقبلون أن تحل طائفة على طائفة أخرى ،أو تنقل
امتيازات طائفة إلى طائفة أخرى ،وهم ملتزمون بدور لبنان في تبني قضايا
العرب والمسلمين ومنها إنقاذ لبنان والحفاظ على هويته العربية الصافية».
ولفت إلى أنّ «لبنان في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة يحتاج إلى عقالء
يلتزمون بنهج التواصل واالعتدال وأن يعتدلوا في مواقفهم الوطنية فتكون
االجتماعات واللقاءات جامعة لجميع اللبنانيين من دون تفرقة وأن يجتمعوا
على طاولة للسنة والشيعة والدروز وأن يجتمعوا جميعا ً على طاولة واحدة
كمسلمين ومسيحيين في صف واحد لمواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة من
هنا وهناك» .وأضاف« :توافقنا مع سماحته على جميع المواقف ومن أهمها
في هذه األيام باألولوية :أن ال يبقى مقام رئاسة الجمهورية شاغرا ً فرئيس
الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رمز وحدة الوطن وهو يسهر على احترام
الدستور والمحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه ،وهو
رئيس المجلس األعلى للدفاع وهو القائد األعلى للقوات المسلحة ،وأن ال يبقى
العسكريون مخطوفين أو في األسر ،فعلينا أن نهب هبة واحدة سنة وشيعة
ودروزا ً ومسيحيين لننقذهم».

زار عميد الخارجيّة في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
صقر سفارة النروج في لبنان ،حيث
استقبله السفير سفاين إس ،بحضور
القائم بأعمال السفارة في بيروت
والشام مارتن إترفيك وعدد من أركان
السفارة.
وت���ن���اول ال��م��ج��ت��م��ع��ون ،خ�لال
ال��زي��ارة ،العديد من األم��ور ال سيما
العالقة الثنائيّة وض��رورة تعزيزها
في مجاالت ع �دّة ،كما تو ّقفوا «أمام
ت��ح��دي��ات اإلره����اب وأخ���ط���اره في
المنطقة خ��ص��وص �ا ً وف���ي العالم
عموماً» ،وكان تأكيد مشترك «على
أه��م � ّي��ة ال��ت��ص��دّي ل�ل�إره���اب بكل
ال��وس��ائ��ل ،ال سيما لجهة القضاء
نص
عليه وتجفيف منابعه ،وفقا ً لما ّ
عليه قرار مجلس األمن الدولي الرقم
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كما أكد المجتمعون «أنّ مكافحة
اإلره���اب مسؤولية دول��ي��ة ،ويجب
أن يتم هذا العمل تحت مظلّة األمم
المتحدة ،وت��ش��ارك فيه ك��ل ال��دول

صقر مع السفير النروجي واركان السفارة
المؤ ّثرة ،وتلك المتض ّررة من األعمال
اإلرهاب ّية ،ال سيما سورية والعراق».
ب������دوره ،أط���ل���ع ال��ع��م��ي��د صقر
السفير إس وأرك���ان السفارة على

مبادرة الحزب القومي لقيام جبهة
شعبية لمكافحة اإلرهاب والتطرف،
وذل��ك لكون اإلره���اب ع��د ّو اإلنسان
واإلنسانيّة جمعاء.

«القومي» وجبهة التحرير الفل�سطينية:
�إدانة الت�سهيالت الم�شبوهة لإفراغ غزة من �أبنائها
التقى عميد شؤون فلسطين في
الحزب السوري القومي االجتماعي
هملقارت عطايا ،في مركز الحزب،
وفد جبهة التحرير الفلسطينية،
برئاسة عضو مكتبها السياسي
عباس الجمعة ،وعضوية أبو علي
جهاد وهشام مصطفى.
وجرى خالل اللقاء ت��داول عدد
من المواضيع ،وك��ان تأكيد على
أهمية الوحدة الفلسطينية.
وتوقف المجتمعون «عند قضية
التسهيالت المشبوهة التي تقدمها
بعض الدول لهجرة الفلسطينيين
بهدف تفريغ قطاع غزة من أبنائه،
وه��ي رحلة الهجرة التي تنتهي
بالتشريد وال��م��وت .وه���ذا عمل
م���دان ،وللعدو الصهيوني جور
فيه ألنه يسعى إلى تغطية الهجرة
المعاكسة ،التي يعاني منها بفعل
المقاومة».

عطايا مرحبا ً بالوفد الفلسطيني
وأك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون «أه��م��ي��ة
اس��ت��ك��م��ال ال��خ��ط��وات ف��ي ش��أن

عضوية فلسطين الكاملة في األمم
المتحدة».

مو�سع لمواجهة «�إيبوال»
لقاء ر�سمي ّ
وجمعة ي�شيد بجهود الجامعة الثقافية
ب��دع��وة م��ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
للمغتربين ،عقد لقاء موسع ض ّم
ال��م��دي��ر ال��ع��ام للمغتربين هيثم
جمعة ورئيس الهيئة العليا لإلغاثة
اللواء محمد خير وسفير لبنان في
سيراليون نضال يحيى والقناصل
الفخريين ،لغينيا علي س��ع��ادة،
وليبيريا أن��ور عز ال��دي��ن ،وساحل
العاج رضا خليفة ورؤساء الجاليات
وشخصياتها في هذه الدول ،ورئيس
مصلحة العالقات العامة للشؤون
االغترابية أحمد عاصي ،ومستشار
وزي��ر الخارجية والمغتربين إيلي
الترك وعاتقة بري ممثلة عن وزارة
الصحة العامة.
وحسب بيان صدر بعد االجتماع،
بحث المجتمعون «ف��ي ه��ذا اللقاء
التضامني مع الدول المعنية بانتشار
وب���اء «اإلي��ب��وال» ودرس متطلبات
ومساهمات الدول والجاليات بذلك
وقد تحدث المدير العام للمغتربين
عن دعم أبناء الجاليات والتضامن
معهم وع��ن المساعدة التي يمكن
أن تقدمها ال��دول��ة اللبنانية ل��دول
غرب أفريقيا» .وأشاد جمعة «بجهد
ال��ج��ال��ي��ات ومساهمتها السخية
وب��ت��ع��اون البعثات اللبنانية مع
سلطات الدول المضيفة» ،مثنيا ً «على

جمعة متحدثا ً خالل اللقاء
تحرك الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم في هذا الصدد».
وخ��ل��ص االج��ت��م��اع إل��ى م��ا يلي:
«ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة رسمية
واغترابية للقيام بمتابعة تجهيز
ال��م��س��اع��دات الطبية ال�لازم��ة عبر
الهيئة العليا لإلغاثة وعبر وزارة

(أكرم عبدالخالق)
الصحة ،ومناشدة القطاع التربوي
ال��خ��اص بتسهيل أم���ور تسجيل
الطالب والتالمذة القادمين من دول
غ��رب أفريقيا والنظر ف��ي تخفيف
األق��س��اط ال��م��درس��ي��ة ،واس��ت��ع��داد
أرك��ان الجاليات للمساهمة في نقل
المساعدات إلى الدول المضيفة».

�سعد التقى وفد الم�ؤتمر ال�شعبي:
لبنان يعاني من نق�ص في المناعة ال�سيا�سية
أك���د األم���ي���ن ال���ع���ام للتنظيم
الشعبي الناصري النائب السابق
أس��ام��ة سعد «أنّ لبنان يعاني
من نقص في المناعة السياسية
نتيجة استمرار خطاب التحريض
المذهبي» ،داع��ي �ا ً الجميع «إل��ى
اعتماد سياسات م��ن شأنها أن
تحصن الساحة اللبنانية».
كالم سعد جاء خالل استقباله
وف��د المؤتمر الشعبي برئاسة
رئيس المؤتمر كمال شاتيال ،في
ح��ض��ور أع��ض��اء األم��ان��ة العامة
للتنظيم.
واعتبر سعد «أنّ اللقاء كان
مثمراً ،إذ ت ّم التطرق إلى مختلف
ال��ق��ض��اي��ا المتعلقة بالساحة
الوطنية اللبنانية ولما يجري
م��ن أح���داث ف��ي ال��واق��ع العربي،
وت��� ّم التشديد على ض���رورة أن
يكون هناك موقف للقوى القومية
ال��ن��اص��ري��ة ف��ي ال��وط��ن العربي
لمواجهة التحديات الخطيرة،

كالتهديد «اإلسرائيلي» الصهيوني
وت��ح��دي اإلره�����اب ال����ذي ح��اول
دخ��ول لبنان» .وأض��اف« :هناك
تحديات أخ��رى ت��واج��ه الشعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ت��ع��ل��ق ب���األوض���اع
المعيشية والظروف االقتصادية
واالجتماعية ،وإنّ العجز السياسي
يسيطر على قوى السلطة» .واعتبر
أنّ «القوى السياسية غير قادرة
على إنقاذ البلد وحمايته ،أو على
انتخاب رئيس جمهورية ،وإجراء
انتخابات تعبر عن إرادة الشعب
اللبناني تعبيرا ً ديمقراطياً ،وكل
ذلك ينعكس على الشعب اللبناني
ومعيشته وأمنه واستقراره».

شاتيال

وقال شاتيال ،من جهته« :جئنا
إل��ى صيدا للقاء الدكتور أسامة
سعد واإلخ��وة في قيادة التنظيم،
وتداولنا التحديات التي تواجهها
األمة ،كما استعرضنا أحوال أمتنا

من حيث استمرار «مشروع الشرق
األوسط الكبير» الذي يحاول ضرب
مناطقنا بالتقسيم وال��ش��رذم��ة
عبر استخدام أساليب طائفية،
وف��ي لبنان نحن ن��واج��ه مشكلة
كبيرة على الصعيد الدستوري
والسياسي واالق��ت��ص��ادي ،األم��ر
ال��ذي يتطلب سن قانون انتخاب
ن��س��ب��ي ع��ص��ري ،وال���دع���وة إل��ى
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة من
ال��ش��ع��ب ،كما يتطلب م��ن مفتي
الجمهورية الذي ت ّم انتخابة بشبه
إج��م��اع شعبي ال��ن��ه��وض ب��ال��دار
على الصعيد اإلسالمي والوطني
العام».
ودعا شاتيال «إلى تفعيل مؤتمر
ب��ي��روت وال��س��اح��ل ال����ذي يضم
ق��وى عروبية ووح��دوي��ة ،وتقوم
بأنشطة للحفاظ على الوحدة»،
وحيا الجيش اللبناني ،مؤكدا ً
«أننا ال نريد تقسيمه كما يدعو
المتطرفون».

