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العائلة تتق ّبل التعازي غداً في «بيال»

وفد �شبابي تركي عند «القومي»

عبا�س :الحكومة التركية ذهبت بعيد ًا
في دعم الإرهاب والتطرف وفي معاداة �شعبنا

وفود و�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية عزت بكرامي
والأ�سد �أ�شاد بدوره الوطني

 ...ومنصور معزّيا ً

فرنجية يتقبّل التعازي مع آل كرامي
تقاطرت الوفود الرسمية والشعبية الى معرض رشيد كرامي
الدولي في طرابلس خالل اليومين الماضيين لتقديم واجب
العزاء بوفاة الرئيس عمر كرامي ،حيث استقبل المعزين شقيقه
معن كرامي والرئيس نجيب ميقاتي ونجال الراحل خالد والوزير
السابق فيصل كرامي وأفراد العائلة.
وتلقى الوزير كرامي اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس السوري بشار
األسد معزيا ً بفقدان الرئيس كرامي ومشيدا ً بدوره الوطني.
كما تلقت عائلة كرامي التعازي من سفير السعودية علي
عواض العسيري ،الذي أعلن انه نقل تعازي الملك السعودي
عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد سلمان بن عبد العزيز وولي
ولي العهد مقرن بن عبد العزيز والقيادة السعودية «التي تقدر
عاليا ً تضحيات الرئيس الراحل عمر كرامي ودوره».
ومن أبرز المعزين يومي السبت واألح��د الماضيين ،رئيس
الحكومة تمام سالم الذي تقبل التعازي مع العائلة.
وحضر معزيا ً رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية،
النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ،ال��وزراء:
آرت��ور نظريان ،حسين الحاج حسن ،نبيل دو فريج ،نهاد
المشنوق ،عبدالمطلب حناوي ،ميشال فرعون ،محمد المشنوق،
رشيد درباس وممثل عن الوزير أشرف ريفي.
والنواب :محمد الصفدي ،نقوال فتوش ،عاطف مجدالني ،غازي
يوسف ،اسطفان الدويهي ،أحمد فتفت ،سمير الجسر ،هادي
حبيش ،محمد كبارة ،جمال الجراح ،أمين وهبي،غسان مخيبر،
روبير فاضل ،خالد زهرمان ،قاسم عبد العزيز ،معين المرعبي،
كاظم الخير ،فريد الخازن ،غازي العريضي ،أيوب حميّد ،عباس
هاشم ،عمار حوري وآالن عون.
والنواب وال��وزراء السابقون :عدنان منصور ،محمد يوسف
بيضون ،الفضل شلق ،وليد الداعوق ،يوسف سالمة ،فوزي
حبيش ،ابراهيم شمس الدين ،محمد جواد خليفة ،عدنان القصار،
دميانوس قطار ،عصام ابو جمرة ،سليم جريصاتي ،بسام ي ّمين،
حسان دي��اب ،ط��ارق متري ،بانوس مانجيان ،ناصر قنديل،
جهاد الصمد ،حسن يعقوب على رأس وفد كبير من محافظة
البقاع ،محمد يحيى ،نجاح واكيم ،عبد المجيد الرافعي ،قيصر
معوض ،عمر مسقاوي ،مصباح األحدب ،ناظم الخوري ،جمال
اسماعيل ،سليم حبيب ومحمد األمين عيتاني.
ومن المعزين أيضاً :مطران الروم االرثوذكس في طرابلس
والشمال افرام كرياكوس ممثالً مطران انطاكيا وسائر المشرق
يوحنا العاشر ،رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية
المطران جورج بو جودة ممثالً البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي ،رئيس المجلس االسالمي العلوي الشيخ أسد
عاصي على رأس وف��د من مشايخ الطائفة ،وف��د يمثل شيخ
عقل طائفة الموحدين الدروز تقدمه رئيس محكمة االستئناف
المذهبية ال��درزي��ة العليا الشيخ فيصل ناصر الدين ،حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،نقيب الصحافة محمد البعلبكي،
وفد من مجلس القضاء األعلى تقدمه رئيس المجلس جان فهد
والرئيس األول لمحاكم الشمال رضا ،سفيرة االتحاد األوروبي
أنجيلينا ايخهورست ،القنصل العام سالم بيضون ممثالً عميد
وأعضاء السلك القنصلي ،المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،قائد الدرك العميد الياس سعادة ،قائد سرية
درك طرابلس بسام األيوبي ،المدير العام لطيران الشرق األوسط

محمد الحوت.
وحضر وفد كبير من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم
عميد التربية والشباب عبدالباسط عباس والمندوب السياسي
للحزب في الشمال زهير الحكم وناموس المندوبية ومنفذية
طرابلس فادي الشامي وعدد من مسؤولي الوحدات الحزبية
في الشمال ،ود ّون عباس كلمة في سجل التعازي اعتبر فيها «أنّ
لبنان خسر برحيل الرئيس عمر كرامي قامة وطنية كبيرة ،ورجل
دول��ة مؤمنا ً بلبنان األخ��اء القومي ،ورج��ل الحكمة واالعتدال
والمواقف الوطنية والقومية».
كما حضر م��ع��زي�اً :وف��د م��ن ق��ي��ادة ح��زب البعث العربي
االشتراكي ،وفد صيداوي برئاسة األمين العام للتنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد الذي شارك إلى جانب الوزير
كرامي والعائلة في تقبّل التعازي ،وكتب في السجل كلمة جاء
فيها« :في هذا اليوم الحزين نتوجه بالتعزية الحارة لعائلة
الراحل الكبير الرئيس عمر كرامي وألهالي طرابلس الحبيبة وإلى
ك ّل اللبنانيين .ونحن إذ نقدر هذا البيت الوطني العروبي الكبير،
لنا ك ّل الثقة أنه سيبقى ركيزة وطنية وعروبية راسخة».
وحضر معزيا ً مدير مكتب الرئيس سعد الحريري ن��ادر
الحريري يرافقه النائب السابق غطاس خوري على رأس وفد
من تيار المستقبل ووف��د آخر من التيار برئاسة أمينه العام
أحمد الحريري ال��ذي ق��ال« :الرئيس ك��رام��ي خ��س��ارة كبيرة
لالعتدال وللبنان ،وخسارة كبيرة لمدينة طرابلس التي فقدت
أحد أعمدتها التي نعتز بها» .وأضاف« :على رغم ك ّل الخالفات
السياسية ،كانت هناك قيم مشتركة ندافع بها عن لبنان وعن
المبادئ والوطن».
كذلك قدم التعازي :رئيس المركز الوطني في الشمال كمال
الخير على رأس وفد ،قيادة الحزب العربي الديمقراطي ،أحمد
الصفدي ،محمد نديم الجسر ،سليمان جان عبيد ،األمين العام
لحركة التوحيد االسالمي الشيخ بالل شعبان على رأس وفد،
وفد «هيئة علماء المسلمين» تقدمه الشيخ سالم الرافعي ،وفد
«اللقاء التضامني في الشمال» تقدمه الشيخ مصطفى ملص،
مدير عام العالقات العامة في مجلس النواب علي حمد .مفوض
اإلع�لام في الحزب التقدمي االشتراكي رام��ي الريس .وفد من

جمعية تجار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري الذي تمنى
«أن تكون هذه المناسبة آخر المناسبات المحزنة لعائلة كرامي
ولطرابلس في شكل عام ،لما تمثله عائلة كرامي من إرث شعبي
كبير في المدينة» ،محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ،وفد من
جمعية انصار الوطن تقدمه العميد المتقاعد عفيف سرحان
والمسؤول اإلعالمي للجمعية ع��ادل حاموش ،وفد من «تيار
العزم» وحشود شعبية من مختلف المناطق.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد أولم عن روح الرئيس كرامي،
في مطعم الشاطئ الفضي ،في حضور الرئيس أمين الجميّل
وأفراد العائلة ورسميين وشخصيات .كما أولم غسان غندور عن
روح الرئيس الراحل ،في حضور رؤساء الحكومات السابقين:
نجيب ميقاتي ،ف��ؤاد السنيورة وسليم الحص ممثالً برفعت
بدوي ،وأفراد العائلة وشخصيات.
وتقدم األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير السابق زاهر
الخطيب من الوزير كرامي وعائلته وآل كرامي «بأحر التعازي
برحيل األخ والصديق دولة الرئيس عمر كرامي ،الذي كان زعيما ً
وطنيا ً ووحدويا ً وعروبيا ً مقاوماً».
وق��ال« :نفتقده ولبنان في مرحلة هو أح��وج ما يكون فيها
لمثل هذه الزعامات الوطنية للحفاظ على وحدته الوطنية ودرء
أخطار الفتنة والتصدي لخطر الفكر االرهابي التكفيري».
وختم« :العزاء كل العزاء بأن الوزير فيصل كرامي قد حمل
الراية مبكرا ً لمواصلة درب ابيه وأج��داده في النضال الوطني
للحفاظ على عروبة لبنان العربي المقاوم».
وأب��رق األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد معزيا ً
بالرئيس كرامي «رجل الحوار والوفاق والمقاومة والعروبة»،
معتبرا ً «أن لبنان فقد برحيله رم��زا ً كبيرا ً من رم��وز الوطن
والعروبة ومدافعا ً صلبا ً عن حقوق لبنان وأبنائه ومؤسساته».
كما أب��رق معزيا ً منسق «هيئة ح��وار األدي��ان» الدكتور محمد
شعيتاني.
وتتقبّل عائلة كرامي التعازي في بيروت غ��دا ً الثالثاء من
الساعة العاشرة صباحا ً وحتى الواحدة بعد الظهر ،ومن الثالثة
بعد الظهر وحتى السادسة مساء ،للرجال والنساء ،في قاعة
بافيون في البيال.

«لجنة الأ�سير �سكاف» زارت �ضريحي ر�شيد وعمر كرامي
زار وفد من «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف» ضريحي
الرئيس الراحل عمر كرامي والرئيس الشهيد رشيد كرامي.
وحيّت اللجنة المواقف الوطنية للرئيس عمر كرامي
معتبرة «أن طرابلس والشمال ولبنان فقدت أبرز المدافعين
عن القضية الفلسطينية والمقاومة التي ك��ان أح��د أبرز
داعميها بوجه العدوان الصهيوني البربري على أمتنا،
وكان من أوائل المواكبين والداعمين للقضية عميد األسرى
اللبنانيين والعرب في السجون الصهيونية يحيى سكاف
وال��ذي ك��ان يقف في كافة المحافل ال��ى جانب قضيته»
مؤكدة « متابعة المسيرة التي قادها الرئيس كرامي مع

ق�ضية مطمر الناعمة تتفاعل

لقاء مو�سع في قبر �شمون ي�ؤكد موعد �إقفاله
والأحزاب تحذر من نقله �إلى الإقليم
استمرت قضية مطمر الناعمة بالتفاعل،
ولمتابعة هذا الملف عقد لقاء موسع من أجل
إقفال المطمر في مركز كمال جنبالط الثقافي
االجتماعي في قبر شمون ،بدعوة من وكالة
داخلية الغرب في الحزب التقدمي االشتراكي،
حضره ال��وزي��ر أك��رم شهيب ،النائب هنري
حلو ،الدكتور سليم حمادة ممثالً للنائب طالل
ارسالن ،رئيس اتحاد بلديات الغرب األعلى -
الشحار وليد العريضي ،وكيل داخلية الغرب
في الحزب التقدمي زاه��ي الغصيني ،ممثلو
االحزاب في المنطقة ،رؤساء بلديات ومخاتير
القرى المحيطة بالمطمر وممثلو الجمعيات
البيئية وهيئات المجتمع المدني وحشد من
الحضور.
وكانت كلمة للوزير شهيب أكد فيها أن «بند
النفايات سيكون اول بند في جلسة مجلس
ال����وزراء الخميس المقبل لتعرض اللجنة
الفرعية ال��ى م��ا وصلت اليه الخطة  .Aهل
سيقر ،األول يحتاج إل��ى مساحات والثاني
يحتاج ال��ى امكانات واألخ��ط��ر ان ما عجزت
عنه الدولة رح��ل ال��ى القطاع الخاص» وأكد
«الموقف الموحد في الغرب والشحار ،بلديات
وجمعيات وقوى سياسية على موعد االقفال في
.»2015/1/17
وق��ال»:وج��ع جديد مقبل بعد  1/17علينا
جميعا ً ان نتكاتف ،بلديات ،جمعيات ،قوى
سياسية لمواجهة مشكلة قد تكون االصعب،
القرار في مجلس الوزراء ال يكون اال بالتوافق».
وختم شهيب« :هناك حديث عن تمديد تقني،
فليسمحوا لنا ،نبهنا بالوقت المناسب وأعطينا
مهلة طويلة إليجاد الحل ال حل حتى اآلن ،ليتحمل
كل مسؤوليته ،صديقنا وزي��ر البيئة (محمد
المشنوق) ق��ال ان المطمر مرفق ع��ام ،وأق��ول
للصديق المرفق العام أشبع والوجع محلي
وللمرفق حراسه وأدوا واجبهم كامالً ،فليسمح
لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق».
وتعليقا ً على ه��ذا الموضوع ،رأى رئيس
الحزب الديمقراطي اللبناني طالل ارسالن أنه
«بات من الضروري إيجاد مكب من أجل مكب

عميد التربية مع الوفد الشبابي التركي

سوكلين وأوساخ «سوكلين».
وق���ال ل��دى استقباله وف����ودا ً م��ن مختلف
المناطق ،في دارته في الشويفات إن «مسؤولية
الدولة أن تجد الحلول وليس على البلديات أو
أهالي المنطقة فعل ذلك ،لقد أخذنا قرارا ً واضحا ً
وصريحا ً مع أهالي المنطقة ،التزاما ً م ّنا بالوعد
الذي قطعته لنا الدولة بإقفال مطمر الناعمة في
 17من الشهر الجاري».
وع��ن إم��ك��ان التمديد ألش��ه��ر للمطمر قال
ارس�لان« :ال تمديد تقنيا ً أو غير تقني ،فمطمر
الناعمة لم يعد يتحمل وبات كالقنبلة الكبيرة
التي ستنفجر في أية لحظة».
إلى ذل��ك ،جال وفد «لقاء األح��زاب والقوى
الوطنية في إقليم الخروب» على بلديات اإلقليم
إستكماال ً لخطة مواجهة محاوالت نقل مطمر
النفايات من بلدة الناعمة ال��ى منطقة اقليم
الخروب.
وأشار الوفد الى «أخطار المشروع وأضراره
وانعكاساته السلبية على اهالي قرى وبلدات
االق��ل��ي��م ،وال���ى ان ال��خ��ط��ر يتجه ال���ى اقليم
الخروب عشية موعد اقفال مطمر الناعمة في
.»2015/1/17
ونبه من «خطورة نقل المطمر ال��ى مواقع
الكسارات في بلدات سبلين والجية وبعاصير
وعلمان في اإلقليم» ،الفتا ً الى «ان معظم قرى
وب��ل��دات االقليم ل��ن تكون بمنأى ع��ن أض��رار
وملوثات المطمر» ،وأشار إلى «اكتفاء االقليم بما
لديه من تلوث تحدثه معامل الكهرباء والترابة
والكسارات والزفاتات».
كما اعتبر «ان اقليم الخروب بات الخاصرة
الضعيفة والرخوة في اختيار الدولة للمشاريع
المميتة له بدال ً من المشاريع االنمائية ،وانه
س��ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ح��رك��ات تصعيدية بوجه
المشروع لمنع تمريره ،وعدم السماح بإقامة
مقبرة لألحياء مفتوحة ألهالي االقليم».
وأشارت الى «متابعة الموضوع مع البلديات
والفاعليات وجميع القوى السياسية في  8و14
آذار لمواجهة المشروع المميت كي ال يجد له
موطئ قدم على أرض االقليم».

نجله الوزير فيصل كرامي الذي عودنا على مواقفه الوطنية
المشرفة».
كما توجهت اللجنة بالتهنئة من الشعب الفلسطيني
وم��ق��اوم��ت��ه الباسلة بمناسبة ذك���رى ان��ط�لاق��ة ال��ث��ورة
الفلسطينية «التي قدمت اآلالف من الشهداء والجرحى
واألس��رى على طريق تحرير فلسطين» ،مؤكدة «أن هذا
الطريق سيبقى منارة تضيء طريق األم��ة حتى تحرير
كامل فلسطين وتحرير المقدسات واألسرى ،وفي مقدمهم
األسير يحيى سكاف الذي يقبع في أقبية وسجون الكيان
الصهيوني الغاصب منذ أكثر من ستة و ثالثين عاما».

تخلية مرافقي البعريني
بعدما تبين �أن �سالحهما مرخ�ص
أوق��ف الجيش اثنين من مرافقي رئيس
التجمع الشعبي العكاري للنائب السابق
وجيه البعريني بتهمة حملهم السالح من
دون حيازتهم بطاقات مرافقة ،ث��م أخلي
سبيلهما بعدما تبين ان سالحهما مرخص
وقانوني.
وحيّا البعريني «الجيش اللبناني على كل
الخطوات االمنية التي يتخذها وما يقوم به
من مهمات وتضحيات جسام لحفظ االمن
في ربوع الشمال والوطن ككل» ،مؤكدا ً دعمه
والتجمع الشعبي العكاري الكامل «للجيش
الوطني اللبناني ولمسيرة األم��ن واألم��ان
التي يقوم بفرضها الستعادة هيبة الدولة

من الفلتان وعشوائية السالح المنتشر في
كل مكان».
وإذ اعتبر ان ال احد فوق الجيش والشرعية
والقانون ،أوض��ح «ان ما ح��دث مع بعض
مرافقيه وعناصر الجيش في احدى الدوريات
بمدينة طرابلس هو خالف بسيط انتهى في
حينه وق��د ق��ام الجيش مشكورا ً بواجباته
الوطنية كاملة» ،آمالً من بعض وسائل االعالم
التوقف عن تضيخم االم��ور والصيد بالماء
العكر «ألن سالحنا هو سالح الجيش ونحن
لن نبخل على المؤسسة العسكرية بتقديم
الدماء ان طلبت منا المؤسسة العسكرية
ذلك».

«�أن�صار الوطن» التقت وفد ًا فل�سطيني ًا
استقبل رئيس جمعية «أنصار الوطن»
ميشال الحاج وف��دا ً فلسطينيا ً ض � ّم ممثل
السفير أشرف دبور اللواء منذر حمزة ونائب
م��دي��ر األم���ن ال��وط��ن��ي ق��ائ��د كتائب شهداء
االقصى اللواء منير المقدح ،في دارت��ه في
فغال  -جبيل ،في حضور نائبه نادر حنيني
وأمينة س ّر الجمعية لور يزبك وأعضاء الهيئة
التنفيذية.
بعد اللقاء ،ق��ال المقدح« :زي��ارت��ن��ا إلى
أنصار الوطن من أجل إكمال البرنامج الذي
بدأناه منذ سنوات بهدف تعزيز هذه العالقة
بين المخيمات الفلسطينية ومنظمة التحرير
الفلسطينية وحركة فتح وأنصار الوطن،
لحماية القضية والمخيمات والحفاظ على
التواصل الفلسطيني  -اللبناني ألنّ الموقف
الفلسطيني ك��ان وال ي��زال هو ع��دم التدخل
في الشؤون اللبنانية والمحافظة على أمن
المخيمات وأمن لبنان والجوار وهذه العالقة
الطيبة مع أشقائنا اللبنانيين وهذه العالقة
التي بنيناها مع مؤسسة الجيش».
وأض���اف« :نحن نعتبر كما اللبنانيون
انّ مؤسسة الجيش هي ضمانة للبنانيين
والفلسطينيين ،ودائ��م �ا ً نسمع م��ن قيادة

الجيش تأكيد حق الشعب الفلسطيني في
العودة الى أرضه ودياره وهذا نعتبره دعما ً
للقضية الفلسطينية ،ونعتبر انّ وحدة لبنان
والحفاظ على ارض لبنان هي محور دعم
وق��وة ،ونحن في هذا المجال سنستم ّر مع
أنصار الوطن في وضع برنامج استراتيجي،
إذ لدى انصار الوطن نظرة استراتيجية في
حماية لبنان وتمتين أواصر االلتفاف حول
الجيش .ونحن نحرص على االستمرار بهذه
العالقة بما يحمي لبنان ووحدته والحفاظ
على القضية الفلسطينية».
وقال الحاج« :تش ّرفنا باستقبال وفد القيادة
الفلسطينية من أجل توطيد العالقة وأواصر
التواصل ال��ذي ب��دأ منذ عامين ،والتأكيد انّ
لبنان بلد مضيف لإلخوة الفسلطينيين والعمل
على إزال��ة ك ّل رواس��ب الحرب والتواصل مع
قوى االعتدال ،فالتواصل مع االعتدال ،أكان
على مستوى األفراد او المنظمات ،أساسي في
حماية المؤسسة العسكرية ،فكيف اذا كان
االعتدال على مستوى القيادة الفلسطينية؟
وأكدنا التواصل في شكل دائم بما يحفظ أمن
لبنان والمخيمات وسمعنا تأكيدا ً انّ القيادة
الفلسطينية لن تتدخل مع أي طرف ض ّد آخر».

استقبل عميد التربية والشباب في الحزب السوري
القومي االجتماعي عبد الباسط عباس بحضور هيئة
العمدة ،وفدا ً شبابيا ً تركيا ً ض ّم رئيس اتحاد الشباب في
الحزب العمالي التركي شادش جنكيز ،واألمين العام
التحاد الشباب العالمي المناهض لإلمبريالية إليف
الهاملو على رأس وفد.
ال��وف��د الشبابي ال��ت��رك��ي أوض���ح طبيعة أه��داف��ه
المناهضة لإلمبريالية واالح��ت�لال واإلره���اب ،ودعمه
القضايا العادلة والمحقة .كما قدم عرضا ً حول سياسات
الحكومة التركية وتبعيتها للواليات المتحدة األميركية
وتنفيذها مخططات امبريالية.
ولفت الوفد إلى أنّ الشعب التركي يتع ّرض لمظالم
كبيرة بفعل االستبداد الذي تمارسه سلطة رجب طيب
اردوغان وأعوانه ،مح ّمالً أردوغان وحزبه مسؤولية دعم
اإلرهاب والتطرف في سورية.
ورحب العميد عبد الباسط عباس بالوفد ،وأثنى على
موقفه المناهض لالستعمار ،ورفضه تدخل حكومة

العدالة والتنمية التركية في ش��ؤون سورية ودوره��ا
في دعم قوى اإلرهاب والتطرف .الفتا ً إلى أنّ الحكومة
التركية ذهبت بعيدا ً في دعم اإلره��اب والتطرف وفي
معاداة شعبنا ،وهي بسياساتها تعمل لمصلحة العدو
الصهيوني الذي يحت ّل فلسطين ويرتكب المجازر ض ّد
شعبنا .وتركيا الى جانب دول عديدة ،تتح ّمل مسؤولية
عن جرائم القتل والمجازر التي تحصل في سورية وفي
العراق.
وش �دّد عباس على أهمية دور الشباب التركي في
فضح السياسات التركية وارتباطها بالعدو الصهيوني
والغرب االستعماري ،ودعا الى تكثيف الحراك الشبابي
والديمقراطي في الداخل التركي ض ّد سياسات اردوغان
وحكومته.
وختم عباس مؤكدا ً أن ق��وى المقاومة في بالدنا،
وحاضنتها سورية ،أفشلت المخطط العدواني واسقطت
اهدافه ،وهذه القوى ستنتصر في المعركة على حلف
العدوان واالرهاب.

احتفال جامع في م�سجد الأمين بالمولد النبوي

تحذير من الأخطار المحدقة
ودعوات �إلى الحوار ونبذ الفتنة
احتفل لبنان أول م��ن أم��س بعيد
المولد النبوي وص��درت مواقف دعت
إلى مزيد من الوحدة الوطنية والحوار
بين اللبنانيين.
وللمناسبة أقامت المديرية العامة
لألوقاف االسالمية في بيروت احتفاال ً
دينيا ً كبيراً ،في مسجد محمد األمين
وسط بيروت ،في حضور ممثل رئيس
مجلس النواب نبيه بري النائب علي
بزي ،ممثل الرئيسين سعد الحريري
وفؤاد السنيورة النائب عمار حوري،
مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ،نائب رئيس المجلس االسالمي
الشيعي األع��ل��ى الشيخ عبداالمير
قبالن ،شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز نعيم حسن ،ونواب وشخصيات
سياسية ودينية.
وألقى الشيخ حسن كلمة قال فيها:
«إن��ن��ا وس��ط ظ�لام المحن العاصفة
بمنطقتنا ،ومع وقوفنا وتعاطفنا مع كل
مظلوم مهما كان ايمانه ،نجد موقعنا
في كل ب��ادرة خير ساعية الى تبيان
ال��وج��ه ال��م��ش��رق ل�لإس�لام الحنيف،
وجوهره الحقيقي الكامن في مفاهيم
الحق والعدل والتسامح والمشاركة
الحضارية االنسانية».
وأك��د الشيخ قبالن أن لبنان يمر
بمنحدرات صعبة ومتعبة ،مشيرا ً الى
أن «علينا ان نجتمع ونتحاور وننبذ
العصبية المذهبية» .وقال« :علينا أن
نكون شجعانا ً لمصلحة الوطن ونعمل
في سبيل ان��ق��اذه» ،مؤكدا ً «أن علينا
ان نوحد صفوفنا وأن ننتخب رئيس
للجمهورية» .وأش���ار ال��ى ض��رورة
أن يجتمع أبناء لبنان لبناء العيش
المشترك الجامع لهم ،مطالبا ً الجيش

دريان يلقي كلمته
اللبناني بأن يفك أس��رى العسكريين
المخطوفين.
واختتم االح��ت��ف��ال بكلمة للمفتي
دري���ان ق��ال فيها« :أوط��ان��ن��ا تتخرب
وتتهاوى ،ويكثر فيها الفرقة والتشرذم
والقتل والتدمير والتهجير وانتهاك
األع����راض وال���ك���رام���ات ،وم���ا نفعله
بأنفسنا وأوطاننا هول هائل ،وكارثة
ال���ك���وارث ال��ك��ب��رى» ،الف��ت �ا ً إل���ى اننا
«ننتظر من حكماء وعقالء األمة ،دعوات
الحوار والحكمة والتعقل التي يمكن
أن نبدأ معها بتخفيف ال ب��ل بإزالة
وإن��ه��اء ح��االت االخ��ت�لاف والنزاعات
والصراعات الداخلية المدمرة لوحدتنا
ووجودنا وكرامة إنساننا».
وق��ال« :ف��ي لبنان فتنة طائفية أو
مذهبية ،وال بيئات حاضنة للتطرف
واإلرهاب ،وكل من يراهن على الفتنة في
لبنان هو واهم وخاسر ،ألن اللبنانيين
بمسلميهم ومسيحييهم لديهم الوعي
الكامل للحيلولة دون وقوع الفتنة التي

ال تجلب إال الويالت والدمار والخراب».
وخ�لال افتتاحه مهرجان «حملة
طلع البدر علينا» في البيال ،تحت
عنوان «محمد رسالة للحياة» بتنظيم
من الطالب الجامعيين في دار الفتوى
ومشاركة الجمعيات االسالمية واالهلية
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ب��ي��روت ،وذل���ك بهدف
التعريف بأخالق النبي محمد ونشر
تعاليمه ،لفت دريان إلى ان «اإلسالم
يتعرض لهجمة ،فنحن مهددون حقا ً
في ديننا ،علينا اذا ً ان نعمل ،ال تكفي
االق���وال ف��ي ال��دف��اع ع��ن ه��ذا اإلس�لام
العظيم ،بل ال بد لنا من ان نعمل أيضا ً
م��ن اج��ل تظهير ال��ص��ورة الصحيحة
لالسالم الوسطي المعتدل».
واخ��ت��ت��م« :ك��ف��ان��ا ك�لام �اً ،وكفانا
ت��ش��دق �اً ،وان��م��ا ن��ري��د أف���ع���االً ،نريد
عصرنة للمفاهيم ،ه��ذا ه��و اإلس�لام
المعاصر .أق��ول لكم جميعاً ،تعالوا
نمد أيدينا الى بعض ،لن يجمعنا ابدا ً
اال حب محمد».

«فتح» تحيي الذكرى الـ 50النطالقتها:
�سيبقى الفل�سطينيون عامل ا�ستقرار للبنان
احتفلت «منظمة التحرير الفلسطينية» وحركة
«فتح» ،بالذكرى الخمسين النطالقة الحركة بمهرجان
مركزي في قاعة رساالت في الغبيري.
شارك في المهرجان سفير دولة فلسطين في لبنان
أشرف دبور ،ممثل السفير االيراني مسعود صابر زاده،
وأمناء سر وأعضاء قيادة المناطق وممثلو فصائل منظمة
التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والقوى االسالمية
الفلسطينية واألحزاب الوطنية اللبنانية.
وألقى ممثل تيار المستقبل بشير عيتاني ،كلمة
أكد فيها «دعمنا للقيادة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة
التحرير الفلسطينية ،وتضامننا مع معركة المقاومة
الدبلوماسية الجديدة ،التي تخوضها في األروق��ة
الدولية ،سعيا ً وراء االنضمام الى االتفاقيات والمعاهدات
الدولية».
وقال مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن
حب الله« ،اننا في يوم انطالقة الثورة الفلسطينية ،ومن
منبر في بيروت التي احتضنت المقاومة الفلسطينية
في ذروتها ،نقول المقاومة االسالمية في لبنان ،لن
تترككم ،وستكون معكم ألن المقاومة واحدة ،وال يمكن
ان تنفصل ،واننا معكم سنحقق العودة الى فلسطين».
فيما رأى ممثل الحزب التقدمي االشتراكي بهاء أبو كروم
«ان ما يواجهه الشعب الفلسطيني في هذه االيام ،يظهر
بأن الثورة التي انطلقت منذ  50عاماً ،الطريق أمامها
طويل».

وحيا عضو المكتب السياسي لحركة أم��ل محمد
الجباوي «حملة شعلة الثورة ،شعلة العاصفة التي
بقيت عصية على المحتل» ،الفتا ً إلى أن «العيد يأتي
ال��ي��وم ،وفلسطين ال ت��زال تساوي االن��س��ان ،بينما ال
ي��زال الكيان الصهيوني يساوي الجريمة والهمجية
واالنحطاط».
وعن الوضع الفلسطيني في لبنان ،ق��ال« :أثبتت
حركتكم وسائر الفصائل والقوى الفلسطينية ،بأنكم
قد ساهمتم الى جانب الشعب اللبناني في وأد الفتنة
الداخلية ،وبالتالي في ترسيخ االستقرار والسلم
األهلي».
واختتم المهرجان بكلمة أمين سر حركة فتح في
لبنان فتحي ابو العردات الذي اكد أن «الشعب يريد
انهاء االنقسام .والكلمة العليا للشعب نفسه ،لذا نحن
في فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل
الفلسطينية ،مسؤوليتنا األولى والتاريخية العمل على
انجاز المصالحة بأسرع وقت».
وتعهد «ب��اس��م فتح ومنظمة التحرير ،ان يبقى
المجتمع الفلسطيني والقيادة موحدة في اطار الفصائل
الفلسطينية والقوى الوطنية واالسالمية ،وان نعمل
معا ً من اجل تعزيز التعامل والتكامل في ما بيننا ،من
أجل دعم األمن واالستقرار داخل المخيمات وخارجها،
وسنبقى نشكل بسياستنا ووحدتنا الوطنية أحد عوامل
األمن واالستقرار في هذا البلد ،ونحن ندعم كل الجهود

