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لحام :عدم انتخاب رئي�س عا ٌر على لبنان
ّ
أك���د ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق لطائفة ال���روم الملكيين
الكاثوليك غ��ري��غ��وري��وس الثالث
لحام
«أننا نريد رئيسا ً للجمهورية اآلن
كما يجب أن يكون ال كيفما ك��ان»،
موضحا ً «أنّ غياب رئيس الجمهورية
ف��ي ظ��ل األزم���ات القائمة ع��ار على
لبنان» .وأض��اف« :يجب أن يكون
رئيس الجمهورية لبنانيا ً وأن تكون
شرعيته لبنانية في شكل أساسي».
وفي الشأن السوري ،رأى لحام
«أنّ البالد تعيش أزم��ة خانقة تمر
على كل المواطنين» ،الفتا ً إلى «أنّ
هناك خوفا ً كبيرا ً ال سيما بعد ظهور
داع����ش» ،معتبرا ً أن ب��رب��ري��ة هذا
التنظيم هي سبب قوته ،وقد سبب
اإلح��ب��اط وال��خ��وف ف��ي المجتمع
السوري».
وأعلن لحام رفضه كل المؤسسات
األجنبية التي تتحدث عن الدفاع عن
المسحيين ،في حين يجب أن تتحدث
عن الدفاع عن المواطنين السوريين»،
مشدّدا ً على «أنّ الحضور المسيحي ال
يمكن أن يكون إال من خالل الحضور
المسلم» .وقال« :إننا نبرز الحضور
المسيحي ليس لكي نميزه بل كي
نشجعه على البقاء وعلى أوروبا أن
تفهم ذلك».
ودعا لحام إلى «العمل على إيجاد
حل سلمي لألزمة السورية ،الفتا ً إلى
«أنّ الحرب هناك بال وجه» ،ومؤكدا ً

«أنّ العنصر األجنبي هو الذي ساهم
في تأزيم األوضاع إضافة إلى األموال
التي دفعت» .ور ّدا ً على سؤال حول
م��وض��وع تسلح المسيحيين في
س��وري��ة ،أج��اب ل��ح��ام« :ف��ي صيف
عام  2012أص��درت رسالة مفادها
أنّ المصالحة هي خشبة الخالص
ل��س��وري��ة ،ول���م أدعُ م���ن خاللها
المسيحيين إل��ى التسلح وه��م ال
ي��ري��دون ذل���ك» .وأض���اف« :ليست
لدينا ميليشيا لكن مع داعش وتطور
األوض����اع وال��ت��ص��رف��ات البربرية،
أصبحت عند ك��ل مسيحي قطعة
س�لاح صغيرة من أج��ل الدفاع عن
النفس إلى حين وص��ول الجيش»،
الفتا ً إلى «أنّ المسيحيين دخلوا في

اللجان الشعبية من أجل الدفاع عن
النفس وليس لسبب آخر».
من ناحية أخرى ،أشار لحام إلى
«أنّ ح��ل ال��ص��راع بين «إس��رائ��ي��ل»
وفلسطين مرتبط بالحل في سورية،
كاشفا ً عن الطلب من البابا فرنسيس
االعتراف بدولة فلسطين» .وتابع:
«إنّ داعش ليست دولة وال إسالمية،
وه��ن��اك م��ع��ل��وم��ات تشير إل���ى أنّ
ال��واف��دي��ن م��ن ال���دول األوروب���ي���ة ال
يتبعون عقيدة ،بل هناك غسل دماغ
ودفع أموال وأناس أضاعوا كل معنى
للحياة» .وقال« :إنّ العالم اإلسالمي
ك��ان صامتا ً قليالً في البداية ،أما
اليوم فنحن ن��رى خطوات ونسمع
أصواتا ً مهمة جداً».

بو �صعب بحث مع �سفراء
في تفعيل التعاون التربوي
ع��رض وزي��ر التربية ال��ي��اس بو
صعب مع سفير سويسرا في لبنان
ف��ران��س��وا ب���اراس تطوير التعاون
التربوي والجامعي بين البلدين.
وأبدى السفير السويسري استعداد
بالده لمساعدة لبنان في تعزيز دور
التعليم المهني والتقني وتطويره
واستنهاضه ليلعب دوره التربوي
واالقتصادي.
ثم استقبل بو صعب سفير اليمن
علي الدليمي وعرض معه التعاون
ال���ت���رب���وي وخ���ص���وص���ا ً م��وض��وع
التالمذة اليمنيين الذين يدرسون
في معاهد التعليم المهني والتقني
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��ع��م��ل على معادلة
شهاداتهم وتسهيل هذه اإلج��راءات.
وكان بحث في متابعة تطبيق اتفاق
التعاون التربوي وت��ب��ادل الطالب
وتعزيز ال��ع�لاق��ات التربوية على
المستويات كافة.
واج��ت��م��ع وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة إل��ى
سفيرة االتحاد األوروب���ي أنجيلينا
إيخهورست التي حضرت على رأس
وفد من السفارة ،وبحث الجانبان
في طريقة تقديم االتحاد األوروب��ي
ال��م��س��اع��دة ل���ل���وزارة ول��ل��وزي��ر في
مواجهة التحديات التي تقوم بها
وزارة التربية من أجل تعليم األوالد

تو�ضيح من الدائرة الإعالمية
في «القومي»
أصدرت الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي أمس البيان
التالي :نقل عدد من المواقع اإلعالمية اإللكترونية عن محطة  m.t.vوالوكالة
الوطنية خبرا ً يزعم أنّ مرافقي رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان اعتدوا بالضرب على مواطن في منطقة قريطم ـ ساقية الجنزير.
لذا ،يه ّم الدائرة اإلعالمية في الحزب السوري القومي االجتماعي توضيح ما
يلي:
أثناء مرور موكب النائب حردان في محلة قريطم ـ ساقية الجنزير «الباندور»
الحظ مرافقو النائب حردان سيارة من نوع  c.r.vلونها أخضر تالحق الموكب
ويقوم سائقها بتصوير سيارات الموكب ،ما استدعى من المرافقين اعتراض
صاحب السيارة لمعرفة سبب التصوير ،لكنه امتنع فحصل إشكال معه .وقد
حضر على الفور إلى المكان عدد من عناصر األجهزة األمنية.
وإذ تأسف الدائرة االعالمية في «القومي» لتعاطي بعض وسائل اإلعالم مع
هذا اإلشكال بطريقة مريبة ومستغ َربة ،فإنها تؤكد أنّ الموضوع بات في عهدة
القوى األمنية ،وهي مطالبة بالتحقيق مع الشخص المذكور لمعرفة أسباب
قيامه بتصوير الموكب ،والجهات التي كلفته بذلك.

«الديمقراطي» :راف�ضو الن�سبية
م�س�ؤولون عن التمديد للمجل�س
ن ّوه الحزب الديمقراطي اللبناني بدور الجيش الوطني وموقفه في منع
إدخال جرحى اإلرهابيين إلى األراضي اللبنانيّة من جهة جبل الشيخ.
وطالب في بيان بعد اجتماع لهيئته التنفيذية «ب��إق��رار قانون عادل
لالنتخابات على قاعدة النسبية خصوصا ً بعد التمديد للمجلس النيابي في ظل
غياب الغطاء الشعبي لهذا التمديد» .وأضاف البيان« :إذا كان المجلس النيابي
الممدّد له عاجزا ً عن إقرار القانون اإلنتخابي ،فعندها ال بديل عن الذهاب إلى
مؤتمر تأسيسي يعيد تكوين السلطة على أسس وطنية وبعيدا ً من الحسابات
الطائفية والمصالح الفئوية».
وح ّمل الحزب مسؤولية التمديد «للذين رفضوا إقرار قانون انتخابي على
أساس النسبية والذين ه �دّدوا بمقاطعة االنتخابات والطعن فيها في حال
حصولها» ،مؤكدا ً «ض��رورة مواجهة التحديات المحدقة بلبنان بمسؤولية
وطنية وبالحوار كحل وحيد لمواجهة المشكالت التي تهدّد المصير الوطني».
وأش��اد الحزب «ب��دور الجيش الوطني وموقفه في منع إدخ��ال جرحى
اإلرهابيين إلى األراضي اللبنانيّة من جهة جبل الشيخ» ،منوها ً «بوعي األهالي
في مناطق راشيا وحاصبيا والعرقوب ،وإدراكهم لألخطار التي تهدّدهم بمعزل
عن انتمائهم المذهبي» ،الفتا ً إلى «أنّ أبناء هذه المنطقة كانوا وما زالوا سو ّيا ً في
الخندق الوطني المقاوم للعدو «اإلسرائيلي» وأنهم سيظلون عنوانا ً لالنصهار
الوطني والعيش المشترك».
ودعا الحزب أبناء المنطقة «إلى تعزيز التعاون المشترك وعلى كافة الصعد
من أجل درء الفتنة وحماية الوطن».

النابل�سي يدعو علماء الدين
�إلى خطاب عقالني و�إن�ساني
بوصعب مجتمعا ً إلى سفيرة االتحاد األوروبي
المقيمين على األراض��ي اللبنانية،
وخصوصا ً ذوي الحاجات الخاصة
في المدارس الرسمية المنتشرة في
المناطق النائية أو الفقيرة .وطلب
بو صعب من االتحاد األوروبي العمل
بكل قوة وفاعلية على هذا الملف ألنّ
الحاجات كبيرة في هذا المجال الذي
يستحق االهتمام .وأك��دت السفيرة
دعم االتحاد للوزارة في هذه المهمة
التربوية واإلنسانية.
بعد ذلك عقد بو صعب اجتماعا ً مع
سفير هنغاريا في لبنان السلو فارادي

وبحث معه في تفعيل اتفاق التعاون
التربوي والجامعي بين البلدين ،من
أجل تسريع إفادة الطالب اللبنانيين
م��ن المنح الجامعية المقدمة إلى
ال��ط�لاب اللبنانيين ل��ل��دراس��ة في
جامعات هنغاريا والبالغ عددها
نحو  200منحة في اختصاصات
متنوعة.
وأبدى الوزير الحرص على اإلفادة
من هذه الفرصة وأعطى توجيهاته
ل��ت��ع��م��ي��م ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى ال��ط�لاب
المستحقين.

دعا العالمة الشيخ عفيف النابلسي إلى «خطاب عقالني إنساني يصدر عن
كل علماء الدين ،لكي يتم تجفيف منابع اإلرهاب والعنف».
واعتبر خالل استقباله أستاذ الحوزة العلمية في النجف األشرف السيد أبو
الحسن حميد المقدس الغريفي« ،أنّ الواقع المذهبي هو خطر على األمة وعلى
وحدة واستقرار البلدان التي يعيش فيها المسلمون وغيرهم ،وإذا لم تعمل
المرجعيات الدينية على وقف الخطابات المذهبية التحريضية ،فإنّ المستقبل
سيكون مليئا ً بالحروب والفتن والكوارث السياسية واالجتماعية ،ولذلك ال ب ّد
من خطاب عقالني إنساني يصدر عن كل علماء الدين لكي يتم تجفيف منابع
اإلرهاب والعنف ،وإقصاء كل مجموعة تحاول المس باإلسالم من خالل تشويه
مبانيه وأسسه القرآنية والتاريخية».
وأشار إلى «أنّ تصحيح الواقع الراهن ال يكون إال باعتماد خطاب جديد ينبع
من القيم األخالقية والتسامح واألخوة والتعايش» ،الفتا ً إلى «أنه ال بد من أن
يطغى العامل اإلنساني على العامل المذهبي ،وال بد من العمل على تحقيق أعلى
درجات النباهة والرشد في مقاربة األوضاع السياسية ،التي يحاول االستكبار
من خاللها إضعاف المسلمين وتسعير حركة الفتنة الطائفية والعرقية في
المنطقة».

المفو�ضية الأوروبية ترفع م�ساعداتها
الإن�سانية للنازحين مع اقتراب ال�شتاء
أعلنت المفوضية األوروب��ي��ة أنها «زادت المساعدات
اإلنسانية للنازحين السوريين في لبنان مع اقتراب
الشتاء» .وأش��ارت في بيان إلى أنها «زادت المساعدات
اإلنسانية التي تقدمها لمساعدة الالجئين السوريين في
لبنان من خالل مبلغ إضافي قدره  12مليون يورو ،سيتم
تخصيص الجزء األكبر من التمويل (  10ماليين يورو)
لمساعدة الالجئين األكثر ضعفا ً مع اقتراب فصل الشتاء،
حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر،
وسيتم تخصيص نحو مليونين ي��ورو أخ��رى لمشاريع
الرعاية الصحية الثانوية ،وذلك لضمان استمرار تلقي
األسر الخدمات الطبية في المستشفيات ضمن العالجات
المنقذة للحياة».
وأض��اف البيان« :سيضمن التمويل اإلضافي تقديم
المساعدة الحيوية من طريق منح نقدية غير مشروطة
لمساعدة عشرات اآلالف من الالجئين في لبنان ولتحديد
بعض العائالت األكثر ضعفا ً ممن ال يتلقون أي مساعدة
حالياً ،يتمثل الهدف في زي��ادة ع��دد األس��ر التي تتلقى

المساعدات خالل فصل الشتاء ،وستستفيد أيضا ً بعض
العائالت اللبنانية األكثر ضعفاً ،وسيتم توجيه جزء من
التمويل إلى مشاريع لمساعدة حوالى نصف مليون الجئ
على تحسين وإعادة تأهيل المباني التي ال تلبي المعايير
المطلوبة والتي لم يتم استكمالها قبل موسم الشتاء».
وقال رئيس مكتب دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية
المدنية «إيكو» التابعة للمفوضية األوروبية في لبنان
برونو روتيفال« :يمكن أن يكون الشتاء في لبنان ،وال
سيما في المناطق العالية االرتفاع قاسيا ً بخاصة بالنسبة
للعائالت التي ليس لديها مأوى مالئم ،والتي تعيش في
الخيام أو المباني غير المكتملة وغير المعزولة جيدا ً والتي
ليس فيها نوافذ».
ي��ش��ار إل��ى أن��ه سيتم تخصيص تمويل المفوضية
األوروبية للمنظمات اإلنسانية الشريكة في لبنان لتتمكن من
تقديم المساعدات الحيوية إلى السكان المحتاجين ،وسيتم
توزيع المساعدات من قبل وكالة األمم المتحدة لالجئين
( )UNHCRوالمنظمات غير الحكومية الدولية».

«فتح» تحيي ذكرى رحيل عرفات:
لعقد قمة عاجلة تبحث حماية المقد�سات
واصلت حركة فتح إحياء الذكرى
العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات،
حيث نظمت م��س��ي��رات ح��اش��دة في
المخيمات الفلسطينية ،وألقيت كلمات
أكدتضرورةإتمامالمصالحة،وتمتين
الوحدة الوطنية ،وطالبت العواصم
العربية بعقد قمة عاجلة لتضع آليات
عملية لحماية المقدسات ،وتعزيز
صمود الشعب ومقاومته الباسلة.
وفي هذا السياق ،نظمت الحركة
في مخيم البص مسيرة في المناسبة،
جابت شوارع المخيم تتقدمها الفرق
الكشفية وطوابير األشبال والزهرات
حاملين صور عرفات وشهداء الثورة
الفلسطينية.
وشارك في المسيرة قيادات حركة
ف��ت��ح ف��ي ل��ب��ن��ان وممثلو الفصائل
الفلسطينيةوالقوىواألحزاباللبنانية
وال��ل��ج��ان الشعبية والجمعيات
والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية
وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير
والمشايخ وفعاليات.
وأش���ار عضو ق��ي��ادة إقليم لبنان

اللواء محمد زيداني إلى «أنّ حركة فتح
هي حركة الثوابت وحامية الوحدة
الوطنية ،هذه الوحدة المصانة بأي ٍد
أمينة لقيادة على رأس��ه��ا الرئيس
القائد محمود عباس الذي نقول له من
مخيمات لبنان نحن خلفك».
وتساءل« :لمصلحة من ما يجري
في غزة ،وخدمة لمن في لحظة يداس
فيها األقصى بنعال الصهاينة ،ويدفع
المقدسي دمه عربون وفاء عن مليار
ونصف مسلم»؟ وقال« :إنّ هذا الشعب
المقدام الذي ينتظر الوحدة الوطنية
لن يطول صبره لمحاسبة األي��ادي
السوداء».
كما أقامت الحركة مسيرة أكاليل
في المناسبة انطلقت من أمام مجمع
الشهيد ع��رف��ات ،وص��وال ً إل��ى مقبرة
الشهداء في مخيم البداوي.
وأكد أبو اللواء باسم حركة الجهاد
اإلسالمي «ض��رورة إتمام المصالحة
وتمتين الوحدة الوطنية في الساحة
الفلسطينية» .وأض��اف« :إنّ الشهيد
الرمز ياسر عرفات خير بين التنازل

وال��ق��ت��ل ،ف��اخ��ت��ار ال��ش��ه��ادة بصدق
ونالها بفخر» ،مشيرا ً إلى «أنّ على
األمتين العربية واإلسالمية تحمل
مسؤولياتها تجاه القدس ،واألقصى
وعموم فلسطين».
وطالب أمين سر حركة فتح في
منطقة الشمال أبو جهاد فياض ،من
جهته ،مجلس األمن «بأخذ قرار يلزم
االحتالل الصهيوني بوقف سياسته
اإلجرامية ،ض ّد شعبنا الفلسطيني»،
كما طالب اإلخ���وة ال��ع��رب ب��ـ «ط��رد
ال��س��ف��راء الصهاينة ،م��ن العواصم
العربية ،وهذا يتطلب عقد قمة عاجلة،
لتضع آليات عملية لحماية المقدسات،
وت��ع��زي��ز ص��م��ود شعبنا ومقاومته
الباسلة».
وأشار فياض إلى «سلوك حكومة
ال��ظ��ل وال��ق��وة التنفيذية التابعة
ل��ح��م��اس ،وه���ي م��س��ؤول��ة ع��ن أم��ن
القطاع ،تتحمل مسؤولية التفجيرات
األخيرة ،التي طاولت كوادر من حركة
فتح ،ومنصة احتفال إحياء ذكرى
الرمز ياسر عرفات».

النابلسي والغريفي

توقيف �إرهابيين اعتدوا على الجي�ش في ال�شمال
والإفراج عن مخطوف كويتي بم�سعى من ابراهيم
تواصل القوى األمنية مالحقة اإلرهابيين وتوقيفهم في
مختلف المناطق .وبنتيجة تكثيف الجيش عمليات الدهم
والتفتيش بحثا ً عن المسلحين الفارين ،أقدم المدعو محمد
أحمد نصوح على تسليم نفسه لقوى الجيش في منطقة
الشمال ،لحمله السالح واالشتراك مع آخرين في االشتباك
مع وحدات الجيش في بلدة بحنين وجوارها ،بحسب ما جاء
في بيان صادر عن قيادة الجيش .وفي بيان آخر ،أعلنت أنه
«بنتيجة اإلجراءات األمنية المستمرة بحثا ً عن المشبوهين
والمطلوبين ،أوقفت قوى الجيش في بلدة بحنين  -عكار
المدعو عمر محمد بريص ،الشتراكه مع آخرين في إطالق
النار على عناصر الجيش في البلدة المذكورة .وت ّم تسليم
الموقوف الى المرجع المختص إلجراء الالزم».
كما دهم الجيش محالً يشغله عبدالله أديب في الشارع
الجديد في القبة  -طرابلس وأوقف أديب على خلفية إطالقه
النار على الجيش.
ودهمت قوة من الجيش صباح اليوم مخيما ً لالجئين
السوريين عند مدخل بلدة تلعباس الغربي .ولم يتم توقيف
أي شخص.
إلى ذلك ،أوقفت وحدة من الجيش ،ثالثة أشخاص من

التابعية السورية ورابعا ً مصرياً ،في محلة تقاطع الكوال
لدخولهم األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية .وبوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وتمكنت عناصر مكتب القبيات في المديرية اإلقليمية ألمن
الدولة في عكار ،من القبض على السوريين جاسم ومحمود
.ع ،المشتبه بتورطهما في أعمال إرهابية وأمنية.
وأوقفت دورية تابعة لمكتب أمن الدولة في حاصبيا -
مرجعيون السوريين األشقاء إ.ن ،.م.ن ،.س.ن ون.ن سعد
الدين المقيمين في بلدة شبعا في قضاء حاصبيا ،لقيام
شقيقهم ر.ن سعد الدين التابع لما يسمى «الجيش الح ّر»
والموجود في سورية بإرسال صورة إليهم وهو يحمل رأس
شخص مؤيد للنظام بعدما قام بذبحه ،وبدورهم قاموا
بتوزيع الصورة والتباهي بها .وأحيلوا جميعا ً إلى التحقيق
تحت إشراف القضاء العسكري.
في مجال آخر ،أفرج أمس عن المخطوف الكويتي مظ ّفر
الهاجري ،الذي كان خطف منذ حوالى الشهرين من أحد
بمساع من المدير العام لألمن
الفنادق في بعلبك ،وذلك
ٍ
العام اللواء عباس ابراهيم ومفتي بعلبك الشيخ بكر
الرفاعي ،وأصبح في عهدة األمن العام اللبناني».

ال�شعار يعلن عن م�ؤتمر �سيعقد قريب ًا في طرابل�س
ّ

خير التقى المت�ض ّررين من الأحداث الأخيرة:
�سنبد�أ دفع التعوي�ضات ب�أ�سرع ما يمكن

خير خالل اللقاء في غرفة طرابلس
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��م��واج��ه��ات بين
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي والمسلحين
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي مدينة طرابلس،
تتطلع فاعليات المدينة إلى البحث
في كيفية إعادة الحياة إليها بدعوة
ال��ح��ك��وم��ة إل���ى ال��ق��ي��ام بمشاريع
إنمائية تؤ ّمن فرص العمل ألبنائها
وتعيد إليها حركتها الطبيعية من
النواحي االقتصادية واالجتماعية
واألمنية ،إضافة إلى التعويض على
أصحاب المحال والمنازل المتض ّررة
جراء االشتباكات.
وف��ي ه��ذا السياق ،أعلن رئيس
الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد
خير أنّ عمليات الدفع ستبدأ في
أسرع وقت.
وخالل لقاء عقد في غرفة التجارة
والصناعة في طرابلس ،في حضور
رئيس لجنة مسح األض��رار العميد
حاتم مالك وأمين المال في الغرفة
توفيق دبوسي وأصحاب المحال
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��ض��ررت خ�لال
االشتباكات األخيرة بين الجيش
والمسلحين ،قال الخير« :عقدنا هذا
اللقاء بتوجيهات من رئيس الحكومة
تمام سالم الذي يسعى بكل جهده

إلى إنصاف أهالي المدينة ،وهدفنا
ال��ي��وم إع��ط��اء ال��ص��ورة الحقيقية
لواقع مسح األضرار وعملية الدفع
وم��ن دون أي م��راوغ��ة» .وأض��اف:
«العراقيل التي تعترضنا عديدة
منها الروتين اإلداري وكمية الملفات
الكبيرة التي تدرس من قبل لجان
المسح ف��ي ال��ج��ي��ش ،ول��ك��ن نحن
نعمل ليل نهار إلنجاز هذا الملف،
وسنبدأ عملية الدفع في أسرع وقت
ممكن ،وثمة قرار في مجلس الوزراء
يجيز لنا دفع تعويض عن المنازل
المتضررة مئة في المئة وعن المحال
التجارية  50في المئة وه��ذا األمر
نطبقه في كل المناطق اللبنانية،
وف��ي ح��ال تلقينا أي هبة م��ن أي
شخص أو مؤسسة سنضيف هذه
المخصص
الهبة المالية إلى المبلغ
ّ
لهذه المنطقة أو تلك».
وأكد الخير «أنّ مجلس ال��وزراء
واف���ق على مبلغ  35مليار ليرة
للتعويض عن األحداث بين التبانة
والجبل ،أما الحوادث األخيرة فقد
خصص لها مبلغ  30مليار ليرة
ّ
وسنبدأ عملية ال��دف��ع بعد عشرة
أيام من إنهاء مسح الجيش ووضع

التقرير النهائي».
وج �دّد مفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعّ ار ،من جهته،
التأكيد «أنّ الجيش والقوى األمنية
هما ص � ّم��ام األم����ان» ،م��ش��ي��را ً إلى
«أنّ الجيش ُمنتشر في كل مناطق
�رح��ب ب��ه وتحسن
التبانة التي ت� ّ
التعامل معه».
وق��ال في حديث لـ«المركزية»:
«األوض������اع ف��ي ط��راب��ل��س ج � ّي��دة
تحسن دائ���م ،ون��ح��ن نسير
وإل���ى
ّ
على طريق التغيير إل��ى األحسن
واألف��ض��ل» ،وأع��ل��ن «أنّ الحكومة
ب��دأت ب��إج��راء مسح ل�لأض��رار بعد
ال��ح��وادث األخيرة وصرفت أم��واال ً
للمتضررين».
إلى ذلك ،كشف المفتي الشعّ ار «أنّ
المؤتمر الذي لم ينعقد في طرابلس
في  25تشرين األول الماضي بسبب
ال��ح��وادث األخ��ي��رة ف��ي المدينة،
سيُعقد قريبا ً في حضور فاعليات
طرابلس السياسية والدينية ولكنّ
الشق األكبر من برنامجه سيُر ّكز
على الجانب اإلغاثي واإلنمائي ألنّ
أحياء طرابلس تض ّررت كثيرا ً بعد
االشتباكات األخيرة».

لقاء ت�ضامني مع «الأق�صى»
بدعوة من «العلماء الم�سلمين»

فهد نائب ًا لرئي�س ال�شبكة
الفرنكوفونية لمجال�س الق�ضاء
ان ُتخب رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد نائبا ً لرئيس الشبكة
الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا التي أنشأتها مجالس القضاء العليا في
البلدان الناطقة كليا ً أو جزئيا ً باللغة الفرنسية ،وذلك في احتفال رسمي أقيم في
كندا وت ّم فيه التوقيع على ما سمي بإعالن «غاتينو».
وكان لبنان في عداد مطلقي هذه الشبكة إلى جانب كندا وفرنسا والسنغال،
وشارك في صياغة نصوص أنظمة الشبكة التي تهدف إلى اآلتي:
 تطوير احترافية القضاة من خالل تبادل المعلومات والخبرات ومبادئاألخالقيات القضائية بين األعضاء.
 دعم األعضاء والمساهمة في تطوير مهنيتهم لترسيخ مجالس قضائيةمستقلة ومحايدة.
 إقامة شراكات مع مؤسسات لها أهداف تتماثل مع اهداف الشبكة ،وتعميقهذه الشراكات.
 التفكير في تحديات االخالقيات القضائية ومساعدة األعضاء علىمواجهتها.

مجل�س عزاء في �أربعين
�شقيقة زهير الخطيب
أقام أمين عام جبهة البناء اللبناني الدكتور زهير الخطيب مجلس عزاء
لمناسبة ذكرى أربعين شقيقته الدكتورة زهراء ،في خلية جامع المصيطبة،
حضره عضو قيادة حركة أمل محمد خواجه ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي قاسم صالح ،عضو المجلس السياسي في حزب
الله محمود قماطي ،ممثل مفتي الجمهورية ،ممثل سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وحشد من الوزراء والنواب السابقين وشخصيات وفاعليات سياسية
وحزبية وروحية.
وتلقى الخطيب اتصاالت عدة ،أبرزها من نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم والعالمة الشيخ عفيف النابلسي.

من الوقفة التضامنية
بدعوة من تجمع العلماء المسلمين في لبنان ،أقيم لقاء
تضامني مع المسجد األقصى في مطعم الساحة  -طريق
المطار ،وركزت خالله الكلمات على ضرورة «تقوية مقاومة
الداخل في الضفة الغربية وأراض��ي  ،»1948معتبرة أنّ
العدو الصهيوني «لم يكن ليجرؤ على تدنيس المقدسات
لوال التواطؤ العربي الرسمي».
وف��ي المناسبة ،ق��ال نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم« :نحن نؤيد وندعم ونبارك كل أشكال
تضحيات الشعب الفلسطيني لتحرير أرض��ه ،نحن معه
بالقنبلة والبندقية والصاروخ والسكين والجسد العاري في
المواجهة ،نحن معه أن يقتل حيث استطاع وأن يواجه في
كل مكان ،وأن يكون علما ً للتحرير في كل حبة تراب وعلى كل
حبة تراب من تراب فلسطين».
وأض��اف« :بدأنا نرى أنّ تباشير االنتصار الفلسطيني
بسبب اعتمادهم على أنفسهم أوال ًبعد التوكل على الله تعالى
هي تباشير حقيقية ،يكفي أن يمر كل هذا الوقت منذ االحتالل
الرسمي لفلسطين سنة  ،1948ونعيش اليوم مع حركة
الشعب الفلسطيني ومقاومته مواجهات أقسى وأعظم وأكبر
وأش ّد من كل ما م ّر في الفترات السابقة ،ما يعني أنّ هؤالء
الشباب والشيوخ والنساء واألطفال يحملون حب فلسطين
عشقا ً يتحول إلى دم يتفجر من أجل التحرير ،ونحن نؤمن أنّ

الدم الفلسطيني سينتصر على السيف اإلسرائيلي».
وق��ال األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة
الشيخ ماهر حمود« :إذا كانت الفتن في سورية قد عرقلت
بعض خطوات المقاومة ،فقد آن الوقت لكي يراجع الجميع
الحسابات واألمور التي أصبحت واضحة فليس هنالك من
ثورة أو طلب للعدالة والحرية ،إنما هي مؤامرة حضرت في
واشنطن وتل أبيب وتلقفها بعض البسطاء والعمالء».
واعتبر رئيس الهيئة اإلدارية في تجمع العلماء المسلمين
الشيخ حسان عبدالله «أنّ ما يجري على أرض فلسطين
بداية نهاية العدو» ،وقال« :يجب على الشعب الفلسطيني
والعصي واألجساد
مقاومة العدو بالسكاكين والحجارة
ّ
تتوحد الجهود لدحر اليهود».
المتفجرة ،يجب أن
ّ
ودعا الجامعة العربية إلى «اتخاذ قرارات بالنسبة إلى
ما يحصل في فلسطين المحتلة ،والدول العربية التي تقيم
عالقات مع «إسرائيل» الى قطع هذه العالقات ،وإلى تقوية
مقاومة الداخل في الضفة الغربية وأراضي .»1948
ورأى ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد
الرفاعي «أنّ ما يجري في القدس المحتلة انتفاضة يومية
مستمرة ،وه��و يُعيد االعتبار إل��ى القضية الفلسطينية
المركزية الجامعة» .وأضاف« :لم يكن العدو ليجرؤ على
تدنيس المقدسات لوال التواطؤ العربي الرسمي».

