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لقاء حواري تحت عنوان ّ
«كل الدروب ت�ؤدّ ي �إلى دم�شق»

ممثل «القومي» :ال جدوى من الحوارات
ما لم تكن الأولوية للق�ضاء على الإرهاب

من اللقاء الحواري في دمشق
تحت عنوان« :ك ّل ال��دروب تؤدّي الى دمشق» عقدت
األح��زاب والشخصيات الوطنية السورية لقا ًء حواريا ً
في فندق «دام��اروز» في دمشق ،شارك فيه طيف واسع
من األح��زاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية
وأعضاء مجلس الشعب( ،م��واالة ومعارضة وطنية)
وذلك بحضور لجنة متابعة الحوار الوطني التي ساهمت
في اإلع��داد للقاء ،وقد أوف��دت الحكومة السورية وزير
المصالحة الوطنية للمشاركة في اللقاء.
م ّثل الحزب السوري القومي االجتماعي في اللقاء وفد
ض ّم عضوي المجلس األعلى د .صفوان سلمان وميشيل
معطي وعضو المكتب السياسي (عضو في لجنة المتابعة
للحوار) طارق األحمد.

سلمان

وقدّم ممثل الحزب عضو المجلس األعلى د .صفوان
سلمان مداخلة قال فيها :إنّ الحوارات السورية التي
تتناول معالجة المسألة السورية يجب أن تنطلق من
مفهوم السعي إلى التعبير عن المصلحة السورية العليا
وإرادة الحياة للسوريين .إنّ مفهوم الحياة نقيضه مفهوم
الموت ،فكيف يمكن التعاطي مع أيّ مبادرة حوار تعلن
أنها من أجل حياة سورية والسوريين إذا لم يكن معيارها
األول هو إيقاف الدعم والتغذية لمجموعات اإلره��اب
وال��م��وت ،س��واء م ّوهت نفسها بمجموعات معتدلة أم
بغيرها.
وأضاف :المبادرات المطروحة حول المسألة السورية،
ومنها مبادرة الحوار في موسكو ،يجب أن يكون أساسها
ومنطلق الحوار فيها بين المتحاورين العمل والمطالبة
بإقفال شرايين الدعم الخارجي واإلقليمي عن جماعات
الموت والقتل.
وأش��ار سلمان إلى أنّ هذا اللقاء يحمل عنوان« :ك ّل
الدروب تؤدّي الى دمشق» ،ونحن نرى انّ دروب دمشق
حتى تع ّبد ،ومن أجل أن تكون دمشق مق ّر الحوار الحقيقي
تحت سقف المصلحة السورية العليا ،يجب أن يكون
المطلب األول لك ّل من ته ّمه مصلحة سورية إعالء الصوت
من أجل وقف تغذية مجموعات الموت واإلرهاب ال ُمرسلة
إلى دمشق ،سواء كان اسمها الموت المعتدل او الموت
المتوحش ،ونحن نعتقد أن��ه ال ج��دوى من ال��ح��وارات
والبرامج ما لم تكن هذه األولوية هي األساس.
وتابع :بعض األط��راف التي تطلق تصريحات توحي
باإليجابية تجاه ح��وارات السوريين ،لكنها في المقابل
تعلن عن مشاريع دعم للمجموعات المتطرفة تحت اسم
معارضة معتدلة يجري إعدادها في دول عربية وإقليمية؟

ولفت سلمان إلى نقطة مهمة أيضاً ،وهي انّ المبادرات
ال��دول��ي��ة وم��ن��ذ جنيف تنظر إل��ى الحلول م��ن روحية
المحاصصة ،والمحاصصة نقيض لوحدة المجتمع
ونقيض للتعدّدية السياسية ،وهي تمثل تراجعا ً ونكوصا ً
ال��ى مرحلة ما قبل الدولة بالتصنيف ،وه��ذا ما يجب
التركيز عليه في الحوارات المقبلة وعلى خطورته على
المصلحة السورية العليا وعلى الحياة السورية العامة
وتناقضه مع إرادة السوريين.

األحمد

كما تحدث عضو المكتب السياسي للحزب طارق
األح��م��د بصفته ع��ض��وا ً ف��ي لجنة المتابعة ع��ن آليات
الحوارات المزمع عقدها ،حيث اعتبر انه ال يجوز القول
بح ّل تفاوضي ح��واري بل بح ّل ح��واري سياسي ،ألن
التفاوض يعني ان تتنازل الدولة عن جزء من كيانها في
مقابل شيء آخر ،وهذا مرفوض تماماً.

توزيع م�ساعدات جديدة
على النازحين في البقاع وال�شمال
تواصل أم��س توزيع المساعدات على النازحين السوريين في البقاع
والشمال .وفي السياق وزعت هيئة اإلغاثة في دار الفتوى  -مكتب عرسال
الثياب على  150عائلة ،وذلك استكماال ً لبرنامج التوزيع حسب قاعدة البيانات
التي كونتها هيئة االغاثة في دار الفتوى ،من خالل االحصاء الذي قامت به
والذي شمل السوريين في عرسال في شكل كامل في المخيمات والمنازل.
من جهة ثانية ،ما زال مطبخ عرسال يقوم بعمله يومياً ،حيث يقوم بتجهيز
ثالثة آالف وجبة ساخنة ،توزع على مخيمات النازحين السوريين في عرسال،
وذلك ضمن التزام الهيئة ،بتخفيف آالم النزوح عن العائالت النازحة ال سيما
في مخيمات عرسال.
كما وزع اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية بالتعاون مع لجنة مسجد
العدنان في منطقة الريحانية في عكار مساعدات على الالجئين السوريين
والفقراء اللبنانيين.
وشكر مسؤول لجنة مسجد العدنان جمال القرق «أه��ل الخير الداعمين
لصمود الشعب السوري والفقراء اللبنانيين» ،وقال« :أحببنا اليوم أن نقدم ما
تيسر من المواد الغذائية للعائالت اللبنانية الفقيرة المحيطة بالمسجد ولجميع
العائالت السورية ،نعمل على حمالت جديدة بإذن الله وبخاصة في ظل أوضاع
قاس».
إقتصادية صعبة وشتاء ٍ
واعتبر ممثل اتحاد الجمعيات اإلغاثية عدنان ت�لاوي أن «ه��ذه الخطوة
من سلسلة خطوات ونحن جاهزون للتعاون مع كل الجمعيات واألهل الخير
لمساعدة الالجئين والفقراء اللبنانيين».
واستفاد من هذه المساعدات  250عائلة لبنانية وسورية.
ووزعت الطواقم الميدانية في مكتب عكار التابع لهيئة اإلغاثة والمساعدات
اإلنسانية في دار الفتوى 1500 ،حرام و 500حصة ألبسة على النازحين
السوريين في منطقة وادي خالد.
وأعلنت حملة «الوفاء األوروبية» إلغاثة النازحين الفلسطينيين من سورية
الى لبنان في بيان ،انها وزعت في إطار قافلة «معا ً لشتاء دافئ»« ،العديد من
المستلزمات الضرورية التي شملت التجهيزات األساسية للمنزل كالفرش
والغاز والسجاد والمدفئة وغرف الجلوس والمالبس الشتوية لألطفال .كما
تم توزيع األدوية األساسية للمرضى ،إضافة الى مساعدات مالية تعينهم على
الحياة االقتصادية الصعبة وكفالة عدد من األيتام».
على صعيد آخر ،أعلن رئيس بلدية القرقف  -عكار الشيخ يحيى الرفاعي،
في بيان ،انه بناء على توجيهات محافظ عكار عماد لبكي ،وتمنيات مديرة
برنامج االمم المتحدة للطفولة ،وطلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
قررت بلدية القرقف تعليق العمل بالقرار المتعلق بإخالء البلدة من النازحين
السوريين حتى إشعار آخر ،إفساحا ً في المجال لمعالجة المشاكل واألزمات
التي أدت الى استصدار هذا القرار ،مع تأكيد إلزام النازحين السوريين تسجيل
أبنائهم الطالب في المدارس الواقعة محل إقامتهم.

مداخالت وخالصات

وتركز اللقاء في مداخالته على آفاق الحوار السوري ـ
السوري والمبادرات المطروحة في هذا السياق ،وتحدث
فيه العديد من الشخصيات ومن ممثلي األحزاب وأعضاء
مجلس الشعب ،ومنهم :عضو مجلس الشعب فيصل
ع��زوز ،عضو مجلس الشعب شكرية المحاميد ،فاتح
جاموس ،عادل نعيسة ،نواف الملحم ،مجد نيازي ،سهير
سرميني ،ماهر كرم ،وآخرون.
وأكد المشاركون في اللقاء أنّ الح ّل السياسي هو
المخرج الوحيد لألزمة في سورية عبر الحوار الوطني،
وش���دّدوا على أهمية الحوار الوطني ال��ذي يفضي إلى
برنامج محدد ف��ي إط��ار زمني يرسي ق��واع��د الحرية
والكرامة والديمقراطية واألم��ن ،ويصون وحدة التراب
السوري ويحافظ على اللحمة الوطنية للمجتمع السوري
ومؤسسات الدولة الدستورية ويحمي
ويصون السيادة
ّ
اإلرث الحضاري السوري ويص ّد ك ّل التدخالت الخارجية.
ولفتوا إلى أنّ الح ّل السياسي يساهم في حشد ك ّل
القوى الوطنية لمكافحة التنظيمات التكفيرية والظالمية
وقوى التطرف واإلرهاب المتوحشة والمتحالفة مع أعداء
الشعب السوري ،معربين عن تقديرهم لجهود الدول
الصديقة لسورية لما قدمته على مدى سنوات األزمة.
وأكدت القوى المشاركة تشبّثها بأرض الوطن ودفاعها
عن سيادته وأنّ السوريين وحدهم هم مَن يمثل مصلحتهم
وإرادتهم في الحياة.

لقاء ت�ضامني لـ«ال�سريانية» مع ابراهيم واليازجي:
نحلم ّ
بقدا�س في حلب مع المطرانين و�سالم �سورية

نظمت الرابطة السريانية لقاء تضامنيا ً مع المطرانين
المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي «تذكيرا ً
بقضية إنسانية وطنية عربية إسالمية لم يعد يتداولها
أحد» ،وذلك في قاعة القصر البلدي في الجديدة  -المتن.
بدأ االحتفال بالنشيدين الوطني والسرياني ،وأدارته
اإلعالمية مارغريت خاشويان ،ثم تحدث النائب غسان
مخيبر فقال« :لم نقطع الطرقات ولم ننصب الخيم في قلب
بيروت ،نحاول بالسياسة والعالقات استعادة مطرانينا
ملوك الكنيسة .تمنيت لو شاركت الكنائس بكثافة ،علينا
مقاربة مختلفة».
وسأل األب أنطونيو يواكيم ممثالً البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي« :أما آن لجهود القادرين أن تثمر
حالً ومعرفة، ،ن تنتصر لوضع ح ّد للهمجية؟» .وأضاف:
«ن��ح��ن ل��ن ننسى ول��ن نسكت ألن ال��س��ك��وت ع��ن الحق
جريمة».
ثم ألقى إيلي حنكش كلمة النائب سامي الجميل ،ووجه
رئيس الكنيسة القبطية في لبنان األب رويس األورشليمي
ن��داء من أج��ل رد المطرانين .وق��ال نائب رئيس الرابطة
المارونية سهيل مطر« :أتينا هنا لوجع في الضمير .كثيرون
بيننا سجناء وأظلم السجون هو سجن ال جدران له .جميل
أن نتذكر ولكن األجمل أن نحلم .نحلم بحلب ،بقدّاس
في حلب مع المطرانين ،ومع سالم سورية رافضين الدم
والجنون والعنف وندعو إلى الغفران والتسامح .إن هويتنا
الوطنية ستنتصر على أي جواز سفر» ،مضيفاً« :تستطيع
أن تنتزعني من قلب الوطن ولكنك ال تستطيع أن تنزع
الوطن من قلبي».
وتحدث اإلعالمي فؤاد دعبول باسم «المجلس الوطني
لإلعالم» ،فيما أكد
رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد أنطوان جبارة
أن :لوال الرابطة السريانية التي تحمل كل قضية مسيحية
مشرقية ف��ي قلبها ،لنسي ال��ن��اس أن لدينا مطرانين

مخطوفين .نحن نعرف أن هناك قوى وراء المشكلة ،وأن
هناك أحدا ً وراء الخاطفين وحتما ً وراءه أحد».
وتحدث األمين العام للقاء األرثوذكسي النائب السابق
مروان أبو فاضل فقال« :ال تغفر لهم يا أبتاه ،ألنهم يعرفون
تماما ً ماذا يفعلون .إنه صراع واحد من العراق إلى سورية
إلى أوروب��ا ضد اره��اب مخيف .فإذا ضعفنا في أي مكان
سنخسر القضية».
وكانت كلمة للمجلس الماروني العام ألقاها المحامي
وليد خوري أكد فيها «أن هناك تآمرا ً ممنهجا ً على الوجود
عكسي لمصير األقليات ،والمطلوب وقفة
المسيحي ،إنه ع ّد
ّ
إسالمية مسيحية ضد التعرض لألديان ودور العبادة
ورجال الدين».
أما رئيس «حزب المشرق» رودري��ك خ��وري ،فأكد «أن
االنتظار ليس استسالماً» .وقال« :أطلقوا مطرانينا ،اآلن
نقول لتركيا صراحة ،أعيدي المطرانين ،نقول ألردوغان إن
المفتاح بين يديك افتح باب السجن اآلن».
وشدد عضو اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية فارس
داغر على «أن النضال لم يتوقف ،وأن مسيرة العطاء للبنان
الواحد وللمسيحية فيه ولمسيحيي الشرق لن يوقفها
وال يرهبها تدمير كنائس وال خطف مطارنة وال قتل كهنة
وأبرياء».
وضم نقيب المحررين الياس عون صوته إلى «المطالبين
بإلحاح بإطالق سراحهما».
وفي االختتام ،قال رئيس الرابطة السريانية حبيب أفرام:
«إذا كان خطف مطرانين بحجم ابراهيم واليازجي ال يحرك
ثورة كنسية ومشرقية ووطنية ،وإذا كانت خسارة سهل
نينوى وتهجير بغداد ثم الموصل ،ونزيف حلب والقامشلي
والحسكة وحمص ال يجعلنا نتحرك .فنحن أموات حكماً».
وأض��اف« :دعونا إلى هذا اللقاء لنجدد أنها قضيتنا،
لندعو العالم العربي واإلسالمي إلى لعب دور مضاعف في
إطالقهما ،ولكشف مصيرهما».

قوى الأمن :المنقولون �إلى المبنى «د» ب�صحة جيدة

المشنوق مع وفد هيئة العلماء
جابت مسيرة من النساء واألطفال بعض أحياء باب
التبانة على خلفية التوقيفات التي قامت بها القوى األمنية
في باب التبانة والعملية األمنية في سجن رومية ،وسط
إج���راءات للجيش .فيما أوض��ح ب�لاغ للمديرية العامة
لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة أنه بناء
لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،كلف
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
أمس رئيس مصلحة الصحة العميد الركن عامر زيلع
ورئيس مركز رومية الطبي العقيد الطبيب حبيب الطقش
يرافقهما  12طبيبا ً من كل االختصاصات ،القيام بإجراء
مسح طبي لجميع نزالء المبنى «د» في السجن المركزي
في رومية الذين تم نقلهم أخيرا ً من المبنى «ب».
وأضاف البالغ« :بنتيجة المعاينة تبين أن السجناء
بصحة جيدة وقلة منهم مرضى ،وتمت معالجتهم وقدمت
لهم األدوي��ة المناسبة ،ولم يتبين وجود أي سجين في
حاجة الى دخول المستشفى.
كما ت��م تأمين جميع الحاجات ال�لازم��ة للسجناء
(ألبسة ،ف��رش ،أغطية ...أل��خ) .وتقدم بعضهم بطلب
حاجات ضرورية إضافية سيصار الى تأمينها في القريب
العاجل.
وأش��ار البالغ إلى أن الصليب األحمر الدولي سيقوم
بزيارة سجناء المبنى «د» خالل االسبوع الحالي.
وكان المشنوق التقى في مكتبه رئيس «هيئة علماء
المسلمين» الشيخ سالم الرافعي مع وفد ضم الشيخ نبيل

رحيم ورئيس هيئة «السكينة االسالمية» أحمد األيوبي
والدكتور كمال الرافعي والناشط اإلسالمي إيهاب البنا،
وك��ان عرض ألوض��اع الموقوفين اإلسالميين في سجن
روميه بعد العملية األمنية األخيرة التي تم خاللها نقل
الموقوفين من مبنى «ب» الى مبنى «د».
كما جرى البحث في مجريات عملية النقل حيث لمس
الوفد ايجابية في التعاطي مع كل المطالب االنسانية
وصوال ً الى تحقيق كامل الشروط االنسانية المطلوبة،
فضالً عن تأمين حاجات الموقوفين من المالبس من
الصندوق الخاص ال ُمنشأ لدعم السجون.

توقيف مطلوبين

على صعيد آخ��ر ،أُفيد أن الجيش ده��م  4مطلوبين
يشكلون عصابة ،كانوا مختبئين داخ��ل منزل في أحد
أحياء بعلبك الشمالية يعود آلل العوطة ،وتم توقيفهم
وهم مطلوبون بمذكرات توقيف من بينها ارتكاب أعمال
خطف.
وتخلل المداهمة تبادل إلطالق النار ما أدى الى إصابة
احد العسكريين بجروح في قدمه.
والموقوفون هم :ر.عواضة ،اثنان من آل العوطة ورابع
من آل الجمال.
ومساء أم��س ،سجل إط�لاق نار كثيف في مخيم عين
الحلوة تبين الحقا ً أنه ابتهاجا ً بتنفيذ أحد ابناء المخيم
المدعو محمد سويلم عملية انتحارية في العراق.

الأمين العام التحاد المحامين العرب:
لقاء القاهرة مخالف للقانون
خالل توزيع المساعدات

الوفد النيابي يثير في �إ�سطنبول
ق�ضية النازحين
شارك الوفد النيابي والمؤلف من النواب :محمد قباني ،قاسم هاشم ونوار
الساحلي في اجتماعات لجان اتحاد البرلمانات اإلسالمية في إسطنبول.
وتناولت مداخالت الوفد كافة بنود جدول األعمال وبخاصة دعوة الدول األعضاء
لدعم لبنان لمواجهة أزمة النازحين السوريين والذين تتحمل مسؤولياتهم
الدول التي تقدم أنواع الدعم المتنوعة للمجموعات اإلرهابية.
وأكدت كلمات الوفد حق لبنان في مقاومته الستعادة أرضه المحتلة في
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والغجر.

ت�شييع ال�سفير فرح في زحلة

دروي�ش :حمل ا�سم لبنان
عالي ًا في المحافل الدولية
زحلة ـ أحمد موسى

من اللقاء التضامني

تظاهرة في التبانة اعترا�ض ًا على عملية رومية

ودّعت مدينة زحلة ابنها السفير السابق سليمان فرح المعلوف في مأتم رسمي
وشعبي أقيم في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك ،ترأسه المطران
عصام يوحنا درويش بمشاركة األساقفة :جوزف معوض ،اسبيريدون خوري،
بولس سفر ،أندره حداد وجورج اسكندر ولفيف من الكهنة.
وحضر بشير سركيس ممثالً وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
والنائبان أنطوان أبو خاطر وجوزف المعلوف ،رئيس «الكتلة الشعبية» الياس
سكاف ،الوزير السابق خليل ه��راوي ،علي الحسيني ممثالً الرئيس حسين
الحسيني ،ميشال جريصاتي ممثالً الوزير السابق سليم جريصاتي ،أولغينيا
الفرزلي ممثلة النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ،النائب السابق
سليم عون ،رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل جوزف دياب المعلوف ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة إدمون جريصاتي ،القنصل كميل
معلوف ممثالً عميد السلك القنصلي في لبنان القنصل جوزف حبيس ،السفراء:
جورج سيام وسمير شما وجعفر معاوية.
أتعجب يوما ً من هذا الكم من الفضائل التي
وألقى درويش كلمة قال فيها« :لم
ّ
أنعمها الله على المرحوم سليمان ،ألنه نشأ في عائلة مؤمنة حافظت عبر تاريخها
الطويل على جذورها الوطنية بتمسكها بالعمل باألرض ،ومن يعمل باألرض يكون
األقرب إلى الله ،ففيها يجد السكينة والسالم ويكتشف أن الرب يسوع المسيح
يريدنا أن نبتعد من االنحرافات البشرية ومن تعقيدات الناس وسياساتهم».
وتابع درويش« :السفير سليمان صنع له مجدا ً بشجاعة قلبه واستنارة عقله
وصدق مواقفه ،فكان مثاال ً في اإلخالص وكبيرا ً في االنتماء إلى وطنه ،أراد وهو
يعمل في الدبلوماسية أن يتحقق حلمه في وطن ح ّر يتسع للجميع ،وتسوده
المساواة بين الطوائف ،وتكلله قيم الخير والحق والعدالة .كان زاهدا ً في حب
الظهور ،متواضعا ً وبشوشاً ،لم تغيره المناصب الكثيرة التي تبوأها بل زادته زهدا ً
وتواضعاً .وألنه تحصن بقيم عائلته وقيم كنيسته ،عنون حياته بالعطاء وتسلح
بالحق وارتدى االستقامة ،فحمل اسم لبنان عاليا ً في المحافل الدولية التي تولى
فيها مهمات الدبلوماسية لسبعة وعشرين عاماً».
ثم دفن الفقيد في مدافن العائلة في زحلة.

درويش مترئسا ً القداس

ال ت��زال ق��وى  14آذار تشحن األج���واء على خلفية
الحادث الذي وقع خالل المؤتمر العام الثالث والعشرين
التحاد المحامين العرب في القاهرة ،علما ً أن منسق فرع
المحامين في تيار المستقبل المحامي فادي سعد ،قد
ض ّمن مداخلته عبارات قدح وذم بالرئيس السوري بشار
األسد والنظام في سورية ما استفز وفودا ً أخرى مشاركة
في المؤتمر غير الوفد السوري.
إال أن األمين العام التحاد المحامين العرب عمر زين
تحدث عن مخالفت قانونية اعترت المؤتمر .وقال في
بيان أمس« :إن لقاء بعض المحامين العرب في القاهرة
الذي سمي بمكتب دائم ومؤتمر عام لالتحاد أمر ال يجوز
حيث ان الدعوة ص��ادرة عن غير ذي صفة وغير ذي
صالحية وبالتالي فإنها باطلة بطالنا ً مطلقاً ،ويعتبر ما
يصدر عنها الغيا ً ومن دون موضوع».
وأض��اف زي��ن أن��ه هو صاحب الصالحية والصفة
إلصدار مثل هذه الدعوات وهو لم يقم بذلك ولم يحضر
شخصيا ً هذا اللقاء لمخالفته قانون االتحاد وانظمته
كما لم تحضر أكثر من  12نقابة من أصل  27نقابة هذه
اللقاءات للسبب ذاته.
وأكد زين أن الدعوى المقامة منه ضد رئيس االتحاد
الفخري نقيب المحامين المصريين سامح عاشور
ام��ام القضاء المصري وموضوعها إلغاء المخالفات
ونتائجها وموعد النظر فيها يوم ( 2015/1/21محكمة
ال��م��وض��وع) وال��دع��وى األخ���رى موعد النظر بها يوم
( 2015/2/1أمام قضاء العجلة) لوقف تنفيذ كل ما

صدر وسيصدر وكل ذلك إلنقاذ االتحاد من االستباحة
التي يمارسها البعض.
وأشار زين إلى «أن الحادث الذي حصل مع محامي
«المستقبل» سببه المباشر عدم قانونية اللقاء الذي
أدى الى فوضى في التنظيم اعتبارا ً من الدعوة الى هذه
اللقاءات وخالل كل المراحل التي قطعتها وما سبقها من
عدم تحضير لألبحاث ودراستها وإقرارها وترك األمور
على غاربها وكذلك لإلرتجال وفقدان اإلدارة الرشيدة
ووضع اليد على مقدرات االتحاد من البعض».
ودع���ا زي��ن ال��ى «ض���رورة م��ب��ادرة ك��ل م��ن نقابتي
المحامين في بيروت وطرابلس (وهما من النقابات
المؤسسة لالتحاد) لقيادة حركة اصالحية في االتحاد
بالتعاون مع كل نقابات المحامين العرب لوقف التمادي
في مخالفة القانون واألنظمة والعمل على إعادة النظر
بها بما يتوافق ودور االتحاد المهني الوطني والقومي».
وتعليقا ً على الحادث أعلن مكتب المحامين في حزب
االتحاد في بيان «ان ما جرى في مؤتمر اتحاد المحامين
العرب من حادث مؤسف ،هو نتاج السياسة الخاطئة التي
ينتهجها بعض المحامين إلثارة الخالفات مع الشقيق
السوري ،مستغالً منبر المحامين العرب للتشويش على
العالقة التي يقتضي ان تكون عالقات أخوية».
وأس��ف مكتب المحامين لهذا الحادث ،ودع��ا جميع
المحامين الى «التضامن حول رؤية موحدة ،من أجل
رفعة األط��ر النقابية من الشوائب التي قد تعترض
المسيرة نتيجة رعونة البعض».

الكعكي و�أع�ضاء مجل�س نقابة ال�صحافة
يتقبلون التهاني بانتخابهم

الكعكي والبعلبكي وأعضاء في مجلس النقابة الجديد مع الخازن والجارودي
استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس
النقابة ،المهنئين لمناسبة انتخابهم ،في مقر النقابة ،في
حضور النقيب السابق محمد بعلبكي .وحضر قبل الظهر
مهنئا ً على التوالي :النائب عمار حوري ،الوزراء السابقون
كرم كرم ،الياس حنا ،وديع الخازن ،عدنان مروة ،النائب
السابق صالح الحركة ،مدير العالقات العامة في مكتب
الرئيس رفيق الحريري ورئيس جمعية تجار مار الياس
عدنان فاكهاني على رأس وفد ،رئيس اللجنة األولمبية
سهيل خوري ،الرئيس السابق لصندوق المهجرين شادي
مسعد ،نقيب المحامين سابقا ً أنطوان قليموس ،رئيس
ن��ادي الحكمة نديم حكيم ،رئيس مرفأ طرابلس سابقا ً
أنطوان حبيب ،رئيس المركز الثقافي اإلسالمي الدكتور
عمر مسيكة ،المحامي فؤاد شبقلو ،األمين العام لهيئة
علماء لبنان الشيخ يوسف الغوش ،نقيب المقاولين فؤاد
الخازن ،السفير السابق لدى األمم المتحدة عبد المولى
الصلح ،وفد جمعية اللبنانيات الجامعيات ضم الدكتورة
إلهام كالب البساط ،هدى منقارة عدرة ،نهى سعادة كرم،
إلهام أبو جودة ،العميد علي شعيب.
وحضر بعد الظهر :ممثل الرئيس ميشال سليمان الوزير
السابق وليد الداعوق ،وزراء :اإلعالم رمزي جريج ،البيئة

محمد المشنوق والمهجرين أليس شبطيني ،النواب :زياد
القادري ،عاطف مجدالني وجمال الجراح ،مدير التوجيه
في الجيش اللبناني العميد علي قانصو ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي.
ك��ذل��ك حضر ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ميشال إده ،ال��ن��واب
السابقون :حسين يتيم ،طالل المرعبي ومنيف الخطيب،
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة فرام ،رئيس
جمعية المصارف ج��وزي��ف طربية ،م��دي��رة «الوكالة
الوطنية ل�لإع�لام» ل��ور سليمان صعب ،رئيس شعبة
العالقات العامة في قوى األمن الداخلي المقدم جوزيف
مسلم ،وفد قيادي من تيار المستقبل برئاسة نائب الرئيس
سمير ضومط ،الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية
فرنسوا أبي صعب ،العميد عامر خالد ،رئيس مجلس
رج��ال األعمال اللبناني  -الهولندي محمد خالد سنو،
الفنانان وليد توفيق وراغب عالمة وشخصيات سياسية
وإعالمية وثقافية وفنية.
وتلقى الكعكي اتصاالت وبرقيات تهنئة من العديد من
الشخصيات السياسية واإلعالمية واالجتماعية.
وي��واص��ل النقيب الجديد وأع��ض��اء مجلس النقابة
استقبال المهنئين بعد ظهر غدا ً الثالثاء قبل الظهر وبعده.

