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«وعد» �أحيا الذكرى الـ 13ال�ست�شهاد م�ؤ�س�سه

جو حبيقة :ن�شجع الحوار على ال�ساحة الم�سيحية
لكن ذلك ال يعني الت�سليم باختزالها بمناف�سين اثنين

الحضور في كنيسة مار تقال الحازمية

(أكرم عبد الخالق)

أحيا الحزب «الوطني العلماني
الديمقراطي  -وع���د» ال��ذك��رى ،13
الستشهاد مؤسسه الوزير والنائب
السابق إيلي حبيقة ،بقداس شعبي
حاشد في كنيسة مار تقال -الحازبية.
وف��ي��م��ا ل��م ت��وج��ه ال���دع���وات ال��ى
الرسميين هذا العام ،شارك في القداس
نواب حاليون ووزراء ونواب سابقون
وش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وح��زب��ي��ة
وروحية ،وحضر وفد من قيادة الحزب
السوري القومي االجتماعي ،ورئيسة
مؤسسة نور مارلين حردان.
وت��رأس الذبيحة اإللهية النائب
ال��ع��ام ألبرشية ب��ي��روت المارونية
المونسنيور ج���وزف م��ره��ج ممثالً
راع���ي أب��رش��ي��ة ب��ي��روت المارونية
المطران بولس مطر ،وعاونه لفيف
من الكهنة.
وأل��ق��ى مرهج عظة المطران مطر
وج���اء فيها« :إنّ م��ا نشعر ب��ه في
العمق من أسى وم��رارة لهذا العنف
اإلجرامي ،الذي يودي بحياة الناس،
دون��م��ا تكليف ب��ه للفاعلين ،ال من
األرض وال من السماء ،ما زال يتعاظم
مع تطورات األحداث في بالدنا ،وفي
المنطقة المحيطة بأسرها .وإذ وصلنا
ف��ي ال��زم��ن ال��راه��ن إل��ى القناعة بأن
الحوار بين الفرقاء جميعاً ،أكان ثنائي
الوجه أم جامعا ً في ما بعد على ما
نرجو ونتوقع ،هو الطريق اآلمن الذي
يؤدي إلى استكمال التفاهم الوطني،
وبالتالي إلى إنقاذ البالد ،فإن السؤال
يراودنا حول كل هذه المرحلة ،التي
تلت اتفاق الطائف ،وحول قدرتنا على
توفير كل ه��ذه النكبات ،التي حلت
خاللها واالغتياالت التي حصلت في
سنواتها وشهورها ،لو كنا منذ البداية
سلكنا سبل الحوار الوطني الشامل
والمصالحة الصادقة والعميقة بين
جميع اللبنانيين».

اإلنقاذية أو اإلحجام عنها ،والتلهي
بالمصالح ال��خ��اص��ة على حساب
المصلحة الوطنية العليا ،هي كلها
مواقف تؤدي بنا ال إلى خسارة الفرص
ف��ح��س��ب ،ب��ل إل���ى خ��س��ارة الرصيد
الوطني ال��ذي جمعه اآلب��اء واألج��داد
بالعرق والدم ،والذي لم يجمع لنراه
يتبدد ال سمح الله أم��ام عيوننا ،أو
حتى على أيدينا ولو عن غير قصد أو
عن غير إدراك».
وف��ي خ��ت��ام ال��ق��داس ،ال��ق��ى نجل
الشهيد ورئيس حزب «وعد» جو ايلي
حبيقة كلمة رأى فيها أن «الخطر الذي
يحيط بنا ،يدعونا أكثر من أي يوم
مضى ،الى التكاتف وتوحيد الموقف
كمسيحيين أوالً ،ولبنانيين عموماً»،
الفتا ً إلى أنه بقدر الخطر «اإلسرائيلي»
يتجسد الخطر التكفيري
المتجذر،
ّ
واإلرهابي الذي يتهدّدنا ك ّل يوم ،عند
ح��دودن��ا وف��ي ال��داخ��ل ،وم��ا شهدناه
في الساعات األخ��ي��رة ،يدعونا الى
وقفة شجاعة خلف الجيش اللبناني،
الذي يقدم في أصعب الظروف أغلى
التضحيات ...فتحية ال��ى صموده
وألف ألف تحية الى شهدائه والى ك ّل
المدافعين عن ك ّل حبة تراب».
ون��ظ��را ً ال��ى ال��ح��وار على الساحة
المسيحية من المنظار اإليجابي لكنه
قال« :إذا كنا نشجع على ذلك ،فال يعني
التسليم باختزال الساحة المسيحية
بمنافسين (اثنين) وحيدين ،معلنا ً
أن «م��ا نتطلع ال��ي��ه ،العمل بجدية
لمصلحة ال���دور المسيحي الفاعل،
وللوحدة الوطنية الجامعة .ونتطلع
الى حوار يفتح الباب على تصحيح
الخلل األس��اس��ي ف��ي بنية نظامنا،
وفي ما يحصن قوة بلدنا ويحميه من
األخطار من أي جهة ات��ت ال��ى حوار
يستأصل الفساد ويحقق التنمية
الشاملة والعدالة االجتماعية».

جو حبيقة يلقي كلمته
وأضاف« :لقد سجل التاريخ للوزير
الشاب إيلي حبيقة ،سعيه الحثيث قبل
اتفاق الطائف إلى تقصير أيام المحنة
الناشبة في البالد ،وإلى الولوج في
حقبة السالم المنشود .كما سجل له
التاريخ أيضا ً بعد إنجاز هذا االتفاق
الوطني عينه ،ممارسته الحكم في
الوزارات التي أسندت إليه ،بقدر كبير
من الفعالية ومن المحبة للخدمة التي
أف��ادت على يده جميع الناس .وكان
هذا االتفاق قد دعا الجميع إلى طي
صفحات الماضي األليم ،وإلى إرساء
المصالحات بين اللبنانيين على
أسس من األخوة المستعادة والعفو
عن كل ما حصل في جو من التقاتل
البغيض .لكننا مع األس��ف الشديد
وعلى رغم هذه التوجهات الوطنية
واإلقليمية الكبرى ،وعلى غير ما كنا
نرغب ونتوقع ،فوجئنا وفوجئ العالم
بيد اإلج��رام تضرب لبنان من جديد،
فوقع اغتيال الوزير الشاب على غير
ما كان يتوقع اللبنانيون».
واع��ت��ب��ر أن «ت��أج��ي��ل ال��ح��وارات

القوى والأحزاب الوطنية في عكار:
العدو �أكد دوره في الحرب على �سورية
اعتبرت القوى واألحزاب الوطنية واالسالمية والتيارات ،في بيان أصدرته بعد
لقائها الدوري في منزل رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه
البعريني في وادي الريحان في عكار ،أن «العدو الصهيوني أكد مجددا ً وفي شكل
قاطع دوره المباشر في الحرب على سورية ،وذلك من خالل عدوانه الذي استهدف
مجموعة من كوادر المقاومة في منطقة القنيطرة السورية».
ورأوا ،أن هذا الدور حاول العدو وحلفاؤه في المشروع األميركي  -االرهابي
تمويهه في البداية العتبارات تتعلق بأدواته العميلة في الداخل السوري .كما
جاء هذا العدوان األخير ليسقط ما تبقى من أوهام وأضاليل لدى اصحاب نظرية
«الثورة السورية» التي يروج لها الغرب االستعماري والكيان الصهيوني وأدواته
في المنطقة ،وليؤكد مجددا ً وبما ال يقبل الشك صحة رؤية المقاومة لطبيعة
الحرب على سورية وأهدافها الرامية الى ضرب محور المقاومة تمهيدا ً لتفكيك
المنطقة ،وذلك عبر استهداف العمق االستراتيجي لهذا المحور والمتمثل بسورية،
ومن هنا كانت صوابية قرار المقاومة في لبنان بالقتال في سورية دفاعا ً عن محور
المقاومة ومنع المشروع التدميري من نقل المعركة الى الداخل اللبناني».
وأكد المجتمعون ان «المشروع األميركي  -الصهيوني بدأ يتهاوى بعدما
أصبحت جبهة المقاومة ضد المشروع المعادي تمتد من شواطئ لبنان الجنوبية
إلى مرتفعات الجوالن السوري المحتل وصوال ً إلى فلسطين المحتلة» ،مشددا ً
على «أن دماء الشهداء كانت وستبقى على الدوام الدافع والمحفز الستمرار إرادة
القتال الثابتة حتى هزيمة المشروع المعادي ألمتنا».
وتقدموا بـ «أسمى آي��ات التبريك للمقاومة بهذه الثلة من الشهداء الذين
استشهدوا وهم يؤدون واجبهم دفاعا ً عن األمة» ،معلنين «استعدادنا الدائم للعمل
في كل ميادين المقاومة حتى تحقيق النصر».
كما أكدوا «الوقوف خلف الجيش الوطني اللبناني وتقديم كل أشكال الدعم
لمواجهته المستمرة لالرهاب على الحدود الشرقية اللبنانية وعلى امتداد مساحة
الوطن».

اللقاء الوطني في حا�صبيا� :سنت�صدى
لأي محاولة لجر المنطقة �إلى �صراعات
عقد اللقاء الوطني في منطقة حاصبيا ،اجتماعه الدوري في مركز دائرة الحزب
الديمقراطي اللبناني ،في حضور األمين العام المساعد للحزب وسام شروف،
وكيل داخلية مرجعيون  -حاصبيا في الحزب التقدمي شفيق علوان ،ناموس
منفذية حاصبيا في الحزب السوري القومي االجتماعي سالم زويهد ،وممثلين
عن :تيار المستقبل نزار ابو صالح ،الحزب الشيوعي رجائي أبو همين ،تيار
العروبة رياض خليفة ،الجماعة اإلسالمية عطوي عطوي ،هيئة أبناء العرقوب
مرهج نجم ،ورئيسي اتحاد بلديات الحاصباني والعرقوب منير جبر ومحمد
صعب ،منتدى التنمية اللبناني أنور عالمة ،الشيخ أمين زويهد ممثالً مخاتير
المنطقة ورئيس بلدية كوكبا كامل القلعاني.
وبعد االجتماع ،قدم المجتمعون التعازي للسعودية بوفاة الملك عبدالله .ثم
أكدوا «الوقوف صفا ً واحدا ً خلف الجيش اللبناني في معركته ضد التكفيريين
واإلرهابيين من جهة وضد العدو الصهيوني من جهة أخرى».
وش�دّدوا على ان «ال عدو إال العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل أجزاء من
وطننا ،والذي يحاول استغالل كل لحظة للعبث بأمننا ،وكذلك التكفيريون
والذين هم الوجه اآلخر للعدو الصهيوني».
وق ّرروا «العمل بحزم وقوة للتصدي ألي محاولة لجر هذه المنطقة المتماسكة
بوحدة أهلها والعصية عن الفتن ،إلى صراعات مذهبية أو طائفية ،وهي التي
صمدت وقاومت العدو الصهيوني وقدمت مئات الشهداء».

لقاء بين «جبهة التحرير» و«القومي»:
المقاومة خيارنا مهما تعاظمت الت�ضحيات

«ال�شغيلة» في ذكرى ا�ست�شهاد م�ؤ�س�سها :العدوان
على القنيطرة نقل ال�صراع �إلى م�سار جديد
أك��دت رابطة الشغيلة أن العدوان الصهيوني على
منظومة المقاومة في القنيطرة نقل الصراع إلى مسار
جديد باتت فيه جبهة المواجهة مع العدو تمتد من طهران
مرورا ً بدمشق وبيروت وفلسطين المحتلة ،مطالبة القوى
الثورية بالتحشيد في هذه الجبهة معبرة ان المشروع
التكفيري يحتضر وليس لديه أفق للتمدد في لبنان.
وعقدت الرابطة اجتماعا ً موسعا ً ترأسه أمينها العام
زاهر الخطيب وضم القيادة المركزية وقيادات المكاتب
وكوادر الرابطة وقيادات وكوادر «تيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية» في المناطق ،وذلك «في الذكرى 39
للشهيد القائد مؤسس رابطة الشغيلة المهندس ظافر أنور
الخطيب».
واستهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على راحة نفس
الخطيب ونفوس شهداء المقاومة.
وأكد الخطيب في مداخلة له «أن العدوان الصهيوني
في القنيطرة على أطراف منظومة المقاومة الرئيسية،
سورية عبر انتهاك سيادتها ،وإيران عبر استشهاد أحد
مستشاريها العسكريين ،والمقاومة عبر استشهاد ستة
من كوادرها ،جاء لينقل الصراع العربي  -الصهيوني
إلى مسار جديد في المواجهة بين منظومة المقاومة
بأضالعها الرئيسية الثالثة ،وبين الكيان الصهيوني
ال��م��دع��وم م��ن ال��غ��رب وم��ن ت��واط��ؤ حكومات المنطقة
وتعاون االمتدادات التكفيرية اإلرهابية معه» .واعتبر
ان هذا المسار «باتت فيه جبهة الصراع تمتد من طهران
مرورا ً بدمشق وبيروت ،وحتى فلسطين المحتلة ،جبهة
تختزن على أرضها قدرات إستراتيجية وتكتيكية تجعل
ساعة الحسم التاريخية لهذا الصراع أكثر من واقعية».
ولفت إلى أن «هذا األمر يستوجب على كل القوى الوطنية
الثورية التحشد في هذه الجبهة كل حسب قدراته ،وفي

إطار توزيع المهمات واألدوار بما يرتقي بالمواجهة إلى
أعلى مستوى من النضج والكمال الذي يقود إلى انتصار
سريع».
وأشار إلى «فشل أميركا والغرب في تعويم مشروع
هيمنتهما على المنطقة والعالم بعدما عجزوا عن إسقاط
سورية ومحاصرة المقاومة في لبنان وفلسطين وسلموا
بحقوق إي��ران النووية» .وق��ال« :إن منظومة المقاومة
والممانعة نجحت في احتواء الهجوم الذي بدأ مع ما س ّمي
زيفا ً بالربيع العربي وانتقلت من الدفاع إلى الهجوم،
ويتوقع ترسخها في سورية ولبنان واليمن والعراق».
ورأى أن «المشروع اإلرهابي التكفيري يحتضر وبات
يفتقد إلى الغطاء الدولي واإلقليمي والعربي ،وليس لديه
أفق للتمدد في لبنان».
معتبرا ً أن «األزمة في لبنان بنيوية وال يمكن الخروج
منها إال بإصالحات جدية مقرونة بالتوصل لقانون
انتخاب على أس��اس التمثيل النسبي ،ولبنان دائ��رة
واحدة».
بعد ذلك خلص المجتمعون إلى مواقف عدة ،فرأوا أن
«المشروع اإلرهابي التكفيري بات في حالة احتضار وإذا
ما حصلت أي عمليات إرهابية فإنها ستكون محدودة
ولن تؤثر على األمن واالستقرار في البالد» ،واعتبروا أن
«األزم��ة السياسية في لبنان تتجسد في عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية وعدم االتفاق على قانون جديد
لالنتخاب وتترافق ه��ذه األزم��ة مع استفحال األزم��ة
االقتصادية واالجتماعية».
ودعوا إلى «إسدال الستار على ما س ّمي زورا ً بالربيع
العربي ،وعودة الجيل الجديد من نظام الحكم القديم إلى
السلطة من جديد ،وما حصل في مصر ،ومن ثم في تونس
دليل واضح على ذلك».

لقاء علمائي لبناني ـ يمني:
لمواجهة الغزو الأجنبي الخطير
زار وفد من رابطة علماء اليمن برئاسة أمينها العام
الشيخ عبد السالم عباس الوجيه مركز تجمع العلماء
المسلمين ،حيث كان في استقباله مجلس األمناء والهيئة
اإلدارية للتجمع.
وبعد اللقاء ،قال الوجيه« :في هذه المرحلة الحساسة
من تاريخ أمتنا ،التي في حاجة إلى وحدة الكلمة ووحدة
الصف ورص الجهود في مواجهة المؤامرات الصهيونية
األميركية .جئناكم من رابطة علماء اليمن ،هذه الرابطة
التي أنشئت حديثا ً منذ ثالث سنوات ،وهدفها وحدة األمة
وترسيخ التعايش المذهبي في اليمن وفي شتى العالم
اإلسالمي ،وتوحيد جهود العلماء تجاه مواجهة المؤامرات
الخارجية والبحث عن القواسم المشتركة .ولعل أهم هذه
القواسم هو مواجهة الغزو األجنبي الخطير الذي يحاول أن
يخرب ويمزق األمة إلى مذاهب وجماعات متفرقة».
وأضاف« :جهودنا وأهدافنا تكاد تكون واحدة ،ونسأل

الله أن يكون هذا اللقاء بداية تعاون بين علماء اليمن كافة
وبين علماء لبنان وتجمع العلماء المسلمين بشتى مذاهبه
وشتى فرقه».
ورحب الشيخ أحمد الزين بالرابطة ،وقال« :هذه اللقاءات
هي واح��دة من جملة اللقاءات التي نقوم بها في تجمع
العلماء المسلمين ،منطلقين إلى العالم العربي واإلسالمي
في سائر البالد العربية وصوال ً إلى العالم اإلسالمي برمته،
في باكستان ،في اندونيسيا ،في ماليزيا ،في أفغانستان
منطلقين من كتاب الله من السياسة الشرعية الداعية إلى
الوحدة اإلسالمية والحضارة اإلنسانية خصوصا ً في هذه
الظروف العصيبة التي يمر بها العالم تحت التآمر البشع
الذي نراه من الصهيونية العالمية ومن الواليات المتحدة
األميركية .ونحن ال ندعي هذا إدع��اء ،وإنما نواجهه في
فلسطين وفي سائر البالد العربية التي نعاني فيها من
الفوضى المستشرية».

استقبل منفذ عام صور في الحزب السوري القومي االجتماعي د .محمود
أبو خليل بحضور عدد من أعضاء هيئة المنفذية وفدا ً من قيادة جبهة التحرير
الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة.
وخالل اللقاء أكد المجتمعون أهمية دعم صمود أبناء شعبنا في فلسطين في
مواجهة العدوان الصهيوني ،ون ّوهوا بالعملية البطولية التي نفذها شاب فلسطيني
ضمن نطاق مدينة يافا ،في منطقة أطلق عليها العدو تسمية «تل ابيب».
وأكد المجتمعون أنّ هذه العملية ُتعبر عن سالح اإلرادة الذي لن ينكسر على
متمسك بحقه وأرضه ومقاومته.
اإلطالق ،وهي رسالة للعدو بأنّ شعبنا
ّ
ودع��ا المجتمعون إلى ض��رورة إنهاء حالة االنقسام والتشرذم في الصف
الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
واعتبر المجتمعون أنّ العملية اإلجرامية التي نفذها العدو الصهيوني في
القنيطرة ،والتي أدّت إلى ارتقاء ستة شهداء من أبطال حزب الله والمقاومة
والعميد في الحرس الثوري اإليرانيّ ،
تدل على أنّ كيان االحتالل يحاول خلط
األوراق مجدّداً ،ما يستدعي استنهاض طاقات األحزاب والقوى الوطنية والقومية
في سياق عملنا المقاوم والتصدّي لك ّل األخطار التي تحدق بلبنان وفلسطين واألمة
ومقدراتها ومصالحها وأرضها.
وتقدّم المجتمعون بأح ّر التعازي وأسمى آيات التبريك من قيادة حزب الله
وعوائل الشهداء على شهادة هذه الكوكبة من األبطال ،معبّرين عن اعتزازهم بك ّل
نقطة دم وبك ّل تضحية نضالية ،من أجل فلسطين ومن أجل دحر االحتالل ،مؤكدين
أنّ المقاومة ستبقى خيارنا ونهجنا مهما تعاظمت التضحيات.
وشدّد المجتمعون على أهمية تعزيز العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية ،وضرورة
حماية األمن واالستقرار في لبنان وقطع الطريق على أيّ محاوالت إلقحام المخيمات
الفلسطينية في ما يجري من أحداث في المنطقة ،وأهمية استمرار وترسيخ العمل
المشترك ،باعتبار ذلك مصلحة وطنية لبنانية ـ فلسطينية.
كذلك دعا المجتمعون إلى تفهّم احتياجات الفلسطينيين وإقرار الحقوق المدنية
واالجتماعية ليتمكن أبناء شعبنا من العيش بكرامة إلى حين التحرير والعودة.

اعت�صام احتجاج ًا على التدابير بحق ال�سوريين

م�ساعدات عمانية للنازحين في البقاع
وحجز مواد فا�سدة في �صيدا

توزبع المسادات العمانية
واصلت المبادرة األهلية العمانية« ،فريق عمان أمانة»
في سلطنة عُ مان إلغاثة الالجئين السوريين في لبنان،
حملتها التاسعة لمساعدة أكثر من ألف عائلة سورية
نازحة الى أقضية البقاع ،بالتعاون مع جمعية إشراق
النور الخيري «مكتب ش��ت��ورا» ،حيث قدمت حصصا ً
تضمنت م��واد غذائية وم��واد تنظيف ،وم��ازوت وفرشا ً
وبطانيات ومياه شفة وبطاطا ،ومبالغ مالية نقدية ،في
أضخم قافلة إغاثية منذ بداية العاصفة الثلجية التي
ضربت البقاع.
وأشار المشرف العام لؤي خالد منصور إلى أن الحملة
هي هدية الشعب العماني إلخوانهم الالجئين إلى لبنان،
من أجل بلسمة جراحهم ورفع بعض المعاناة والحرمان
عن عاتق آالف األسر التي تعيش وضعا ً معيشيا ً صعبا ً
نتيجة التهجير».
كما كرمت الحملة رئيس اتحاد المؤسسات اإلغاثية في
الجنوب الناشط االجتماعي كامل كزبر على جهوده في
إنجاح الحملة ومتابعة أوضاع النازحين.
وأع���رب ال��ن��ازح��ون ال��ذي��ن استهدفتهم الحملة «عن
شكرهم وامتنانهم للشعب العماني ولقيادة السلطنة على
المكرمات التي تقدم لهم» ،منوهين «بجهود فريق عمان
أمانة وجمعية اشراق النور على جهوده الحثيثة النصاف
أوسع شريحة ممكنة من النازحين».
كما تستمر «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لالعمال
االنسانية» وضمن حملة «تراحموا بتوزيع المساعدات
للنازحين السوريين والمحتاجين اللبنانيين في منطقة

إقليم الخروب.
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن ات��ح��اد الجمعيات االغاثية
في صيدا ،انه «بعدما تم توزيع حصص غذائية على
مجمعات النازحين السوريين في المدينة ،بتمويل من
احدى المؤسسات الدولية ،أبلغنا أحد األفراد أنه يوجد
داخل الحصة بعض المواد الفاسدة .وعلى الفور توجه
فريق من االتحاد ،وتبين ان صالحية المواد ليست منتهية،
ولكن على ما يبدو هناك سوء في التخزين .عندها ،عمدنا
إلى جمع المواد الفاسدة كافة ،وتواصلنا مع القوى األمنية
والجهات المختصة للتحقيق ف��ي الموضوع واتخاذ
اإلجراءات الالزمة».
على صعيد آخر ،نظم ناشطون وناشطات من منظمات
المجتمع المدني اعتصاما ً احتجاجا ً على اإلج���راءات
الجديدة المفروضة على دخ��ول السوريين ال��ى لبنان
واإلقامة فيه ،وذلك على درج المتحف الوطني.
وحمل المعتصمون شعارات دع��ت ال��ى إلغاء «ق��رار
ال��ع��ار» ،جعل لبنان «ملجأ آمنا ً وداف��ئ�ا ً بحق ،لجميع
الالجئين» .وقالت »:ال للعنصرية واالستغالل والتمييز».
كذلك ،نفذ عدد من النازحين السوريين اعتصاما ً رمزيا ً
أمام مبنى بلدية القرقف  -عكار ،لمطالبة مفوضية االمم
المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات الشريكة معها
بايجاد حل لقضية تعليم أبنائهم في م��دارس البلدة ال
سيما أن بلدية القرقف كانت أصدرت تعميما ً طلبت فيه
من النازحين المقيمين في البلدة عدم إرسال أبنائهم الى
مدارس خارج البلدة.

مجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط
ين�شئ هيئة �إغاثة لل�سوريين
ق��ررت اللجنة التنفيذية لمجلس
ك��ن��ائ��س ال���ش���رق األوس�������ط ،في
اخ��ت��ت��ام اج��ت��م��اع��ات ع��ق��دت��ه��ا في
منطقة المغطس في األردن ،إنشاء
هيئة إغاثة خاصة من أج��ل تقديم
المساعدات للمسيحيين والمسلمين
النازحين من العراق وسورية.
ودعت اللجنة ،في بيان أصدرته
في اختتام اجتماعاتها التي استمرت
ثالثة أيام ،المؤسسات الدولية إلى
اإلس��راع في توفير العون للنازحين
على كافة األصعدة إثر تفاقم أوضاع
المسيحيين المأسوية في المنطقة
واستهدافهم نتيجة «انتشار موجة
اإلره����اب التكفيري وال��ع��ن��ف غير
المسبوق في تاريخ الشرق األوسط
إضافة إلى التوترات الحاصلة في
فلسطين ولبنان».
واعتبرت اللجنة التي استضاف
اجتماعاتها البطريرك ثيوفيلوس
الثالث ،بطريرك القدس وسائر أعمال
فلسطين واألردن بصفته رئيس
العائلة األرثوذكسية في المجلس،
أن مجلس كنائس الشرق األوس��ط

«هو المؤسسة التي يجتمع حولها
مسيحيو المشرق وه��و المعبر عن
هواجسهم وتطلعاتهم».
وبحثت اللجنة خالل اجتماعاتها،
بالخصوص ،استراتيجية العمل كما
اتخذت عددا ً من القرارات المناسبة

بهدف تعزيز أنشطة المجلس في
الفترة المقبلة.
وش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع��ات وف��ود
ممثلة عن الكنائس األرثوذوكسية،
وال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ،واإلن��ج��ي��ل��ي��ة،
واألرثوذوكسية الشرقية.

اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس

انتخابات رابطة الثانويين
أجريت أمس انتخابات الهيئة
اإلداري��ة لرابطة أساتذة التعليم
ال��ث��ان��وي ال��رس��م��ي المؤلفة من
 18ع���ض���واً ،ف��ي ث��ان��وي��ة عمر
ف��روخ الرسمية للبنات -الكوال،
وبلغ عدد المقترعين فيها 487
مندوبا ً من أص��ل  ،541وف��از كل

من :عبدو خاطر ( .)302يوسف
زل���غ���وط ( .)301ح��ن��ا غ��ري��ب
( .)299نزيه الجباوي (.)298
مرتا دحدح ( .)298أحمد الخير
(.)297ماهر مرعي (.)297غادة
الزعتري ( .)295هيام أبي عبد
الله (.)295علي حيدر (.)290

ع��ص��م��ت ض��و ( .)290ب��رك��ات
ط��ال��ب ( .)289ج��رج��ي نصر
( .)289عبدالله نجم (.)289
ف���ؤاد اب��راه��ي��م ( .)288جعفر
ع��س��اف (.)285عبد ال���رؤوف
إي��ع��ال��ي ( .)284فيصل زي��ود
(.)277

�أخبار متفرقة
ريفي للح�سن :القتلة �سيحاكمون

نداء �إلى المولوي ومن�صور

أك��د وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي ،في الذكرى السابعة
الغتيال الرائد وسام عيد والمؤهل أسامة مرعب ،االستمرار في
تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.
وخاطب الحسن بالقول« :إن دماءك الزكية لم تذهب هدراً،
فها هي المحكمة الدولية تبدأ بالمحاكمة ،وها هو جهدك الذي
بذلته ،والذي دفعت حياتك ثمنا ً له ،يرفد التحقيق والمحكمة،
باالدلة والبراهين ،التي ستساهم في اعالن الحقيقة ومحاكمة
القتلة».

وزع في مخيم عين الحلوة ،بيان باسم «تجمع الشباب
المسلم  -عين الحلوة» دعا «األخ شادي المولوي واألخ أسامة
منصور ،بما لنا عليهما من حق اإلسالم واألخ��وة فيه ،بتقديم
دليل واضح  -تسجيل مصور أو ما شابه  -يثبت انكما خارج
مخيم عين الحلوة .وذلك لقطع الطريق على كل ماكر وحاقد على
مخيمنا وقضيتنا».
من جهة أخرى ،التقى المسؤول السياسي للجماعة االسالمية
في الجنوب الدكتور بسام حمود محافظ الجنوب منصور ضو
ومدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور وقائد
منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد سمير
شحادة والنائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي رهيف
رمضان ،واتصل بكل من أمين سر القوى االسالمية في مخيم عين
الحلوة الشيخ جمال خطاب ومسؤولي حماس أحمد عبدالهادي
وأبو أحمد فضل.
وأكد حمود أن «األوضاع التي يشهدها مخيم عين الحلوة في
حاجة لجهود الجميع ألننا معنيون بأمن واستقرار أهلنا في

الإ�ستماع �إلى �إفادة يعقوب
استمع المحقق العدلي في قضية تغييب اإلمام موسى الصدر
والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين القاضي
زاهر حمادة ،إلى إفادة نجل الشيخ يعقوب النائب السابق حسن
يعقوب عن آخر المستجدات والمتابعات في القضية.

المخيم كما في صيدا ،وهذا يتطلب تعامالً ومعالجة تتسمان
بالهدوء والموضوعية والمسؤولية».

توقيف متهمين بالقتل
أوقف مكتب استقصاء الشمال كالً من س .ح .وشقيقه ع .في
منطقة البداوي ،وهما متهمان بقتل ف .الحج وطعن ب .الحسين
في منطقة بخعون – الضنية أول من أمس.
وأوقفت مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية
في محلة الرويس  -برج البراجنة كالً من أ.ع ،.ع.ح ،.ع.ح،.
بتهمة تجارة وترويج مخدرات .وضبطت بحوزتهم  2200غرام
من حشيشة الكيف المخدرة 17 ،حبة بنزكسول ،ميزانا ً حساسا ً
خاصا ً لوزن المخدرات 3 ،هواتف خليوية ،رمانة يدوية ،إضافة
الى مبلغ  2.100.000ليرة لبنانية.
كذلك دهمت قوة أمنية منزل م.ص .في منطقة القياعة في
صيدا ،على خلفية إطالق النار أول من أمس ،ولم يكن موجودا ً في
منزله.

