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الجي�ش يتابع ق�صف
الإرهابيين في جرود عر�سال
واص��ل الجيش اللبناني قصف مواقع المسلحين
االره��اب��ي��ي��ن ف��ي ج��رود ع��رس��ال بالمدفعية الثقيلة
واألسلحة الصاروخية .وسمعت أصوات القذائف في
قرى منطقة البقاع الشمالي.
وذكرت معلومات أن الجيش استطلع جرود عرسال
مستخدما ً طائرات سيسنا ،وحدد عبرها االحداثيات
ل��ض��رب م��واق��ع المسلحين .كما استقدم تعزيزات
عسكرية ولوجستية ل��ل��واء الثامن وال��ف��وج الرابع
و«المجوقل» المنتشرة في المنطقة.
من جهة أخرى ،أفادت معلومات عن توقيف الجيش
رجالً منقبا ً بزي إم��رأة في منطقة جالال البقاعية وقد
اقتيد للتحقيق معه في ثكنة أبلح.
ودهمت قوة من الجيش مخيم الرحمة في الريحانية
في ببنين وفتشت خيم الالجئين السوريين حيث أوقفت
 4الجئين سوريين لعدم امتالكهم أوراقا ً ثبوتية.

مقبل فوجئ بمبانٍ على �أر�ض للدولة!

وفي صيدا أوقفت القوى األمنية م .ك .وهو من أنصار
الشيخ الفار أحمد األسير ،وضبطت على هاتفه الخليوي
صورا ً وشعارات للدولة اإلسالمية.
على صعيد أمني آخ��ر ،أعلنت ق��ي��ادة الجيش -
مديرية التوجيه في بيان أنه ظهر أمس «وأثناء قيام
دورية تابعة للجيش بدهم أماكن مطلوبين في محلة
الفنار  -المتن ،تعرضت إلط�لاق نار من قبل المدعو
مراد عباس منير زعيتر ،المطلوب توقيفه بموجب 24
وثيقة تتعلق بجرائم سلب وتع ٍد وإتجار بالمخدرات.
وقد ردت عناصر الدورية على النار بالمثل ،ما أدى إلى
إصابته بجروح ،حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات
للمعالجة ،وما لبث أن فارق الحياة متأثرا ً بجروحه.
وتستمر ق��وى الجيش بتسيير دوري���ات في المحلة
المذكورة ،فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في
الموضوع».

تفقد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بصفته رئيسا ً
للجنة الوزارية المكلفة درس إنشاء مبانٍ حكومية على عقارات تملكها الدولة،
يرافقه وزيرا المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة نبيل
دي فريج ،ومدير السكك الحديد زياد نصر ،والمديرة التنفيذية في اللجنة
نتالي ي��ارد ،ساحة العبد في األشرفية لالطالع عن كثب على واقع الحال.
وقال الوزير مقبل« :جئنا مع الوزراء لإلطالع إلى األرض التي تملكها الدولة
وتبلغ مساحتها  180ألف متر مربع لندرس مستقبالً إمكان إنشاء مبانٍ على
هذه األرض ،لكن فوجئنا بوجود مبانٍ عليها .وسنأخذ في االعتبار موضوع
السكة الحديد ألن لبنان مستقبالً سيعود إلى السكك الحديد .وسنعمل على
مخطط توجيهي شامل من أجل درس المشروع من كل جوانبه».
وكان مقبل استقبل في مكتبه في الوزارة الوزير السابق وئام وهّ اب الذي
قال بعد اللقاء« :أبدينا ارتياحنا للتوجهات التي يضعها الوزير مقبل في هذه
الوزارة األساسية التي يقع على عاتقها عبء مواجهة اإلرهاب» .وأكد أن «هناك
ضرورة لالستثمار في األمن وعلى جميع المسؤولين في السلطتين التشريعية
والتنفيذية أن يتجاوبوا مع هذا االستثمار بالتحديد خصوصا ً في مجلس النواب
الذي تقع على عاتقه مسؤولية تأمين كل مستلزمات االستثمار في األمن».

ال�سيد يعزي ب�شهداء القنيطرة والكال�سة

عزى قيادة «يونيفيل» بالجندي الأ�سباني

�إبراهيم با�سم الدولة :ملتزمون الـ 1701
أكد المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم باسم الدولة االلتزام
ب��ال��ق��رار  ،1701م��وق��ف ابراهيم
جاء خالل لقائه قائد القوة الدولية
العاملة في الجنوب «يونيفيل»
الجنرال لوتشيانو بورتولينو في
مقر القيادة الدولية في الناقورة.
وق���ال بورتولينو بعد اللقاء:

«نشكر للواء ابراهيم زيارته ،ونقدر
عاليا ً الدور الذي يلعبه على الساحة
اللبنانية».
وعن الوضع األمني في الجنوب،
ق��ال« :إن ال��وض��ع مطمئن ونحن
تواصلنا مع جميع األطراف وأكدنا
ضرورة االلتزام بالقرار .»1701
ب��دوره قال اللواء ابراهيم« :إن

ابراهيم في الناقورة

الزيارة في األس��اس زي��ارة تعزية
للقوة الدولية ،بالجندي اإلسباني،
وزي���ارة شكر على كل دع��م تقدمه
القوة الدولية لألمن العام وال سيما
أخيرا ً في افتتاح مركز شبعا».
وأث��ن��ى ال���ل���واء إب��راه��ي��م على
«الدور الكبير الذي يلعبه الجنرال
بورتولينو والجهود التي يبذلها
لحفظ األمن».
وعن القرار  1701قال« :أنا أمثل
ال��دول��ة اللبنانية المتمسكة بهذا
القرار».
وك���ان ال��ل��واء تفقد م��رك��ز األم��ن
العام عند معبر الناقورة .والتقى
في مجدليون رئيسة لجنة التربية
والثقافة النيابية النائبة بهية
الحريري وع��رض معها األوض��اع
العامة في البالد وفي مدينة صيدا
ومنطقتها خصوصا ً ال سيما على
الصعيد األمني.
وكان تأكيد «ألهمية العمل أكثر
لتحصين الساحة الداخلية في
مواجهة األخطار المحدقة بلبنان،
وذل��ك بمزيد من اللقاء والتواصل
والحوار بين جميع األفرقاء».

الأزمة تحط عند ميقاتي ومطالبة بفروع جديدة

مجل�س «اللبنانية» :ال خالفات بين الأع�ضاء
والقرارات ت�ؤخذ ً
بعيدا من الت�أثيرات �أو الإيحاءات
رد مجلس الجامعة اللبنانية على منتقدي أدائه وال
سيما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
وبعض الهيئات الطالبية وحتى روابط األساتذة .وأكد
المجلس أن الجامعة تصدر قراراتها بعد دراستها بعيدا ً
من أية تأثيرات أو إيحاءات ،نافيا ً وجود خالفات بين
أعضائه وشددت على أن المالحظات على أداء مجلس
الجامعة يتم طرحها وفق األصول داخل الجامعة ليصار
إلى تصويبها وليس عبر وسائل اإلعالم.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان توضيحي ألم��ان��ة س��ر مجلس
الجامعة «بعد أن كثر الحديث في اآلون��ة األخيرة عن
الجامعة اللبنانية ومجلسها ودوره��ا وأدائها» ،وصار
لزاما ً إيضاح اآلتي:
«أوالً ،إن الجامعة اللبنانية تتمتع باستقالل إداري
ومالي وأكاديمي وهي تدير شؤونها بنفسها من خالل
رئيس ومجلس سندا ً للمادة  9من قانون تنظيمها،
وتصدر قراراتها بعد دراستها بعيدا ً من أية تأثيرات أو
إيحاءات.
ثانياً ،إن مجلس الجامعة اللبنانية ،ومنذ توليه
مهماته ف��ي شهر أي��ل��ول الماضي ينكب على دراس��ة
األمور المحالة إليه وفق جدول األعمال ويقوم بدراستها
ويتداول فيها بنقاشات بناءة وبروح ديمقراطية ويخرج
بتوافق وإجماع األعضاء كافة لما فيه مصلحة الجامعة،
وإذا تع ّذر ذلك فبالتصويت كما يقتضي القانون والنظام
العام.
ثالثاً ،ليس صحيحا ً ما يشاع عن أن خالفا ً يحكم
العالقة بين أعضاء مجلس الجامعة ،وأن ال تفاهم أو
توافق على مقرراته فالعكس هو الصحيح ،إذ إن األجواء
التي تسود اجتماعاته قائمة على التعاون وال سيما في
ظرف تتعرض فيه الجامعة لضغوطات خارجية على
نحو ما هو جا ٍر حالياً.
رابعاً ،إن المالحظات على أداء مجلس الجامعة من
أي مصدر كان يتم طرحها وفق األصول داخل الجامعة
ليصار إلى تصويبها وليس عبر وسائل اإلعالم.

ميقاتي

وحطت األزمة أمس عند الرئيس نجيب ميقاتي الذي
زاره وفد من أساتذة الجامعة اللبنانية وممثلي المكاتب
التربوية في طرابلس .وتطرق ميقاتي إل��ى موضوع
الخالف الحاصل في شأن تعيين مدير لكلية إدارة األعمال
في الجامعة اللبنانية في طرابلس .فقال« :االعتراض
ليس على شخص المدير المعين لكلية إدارة األعمال،
وال على انتمائه إلى الطائفة المسيحية الكريمة ،بل على

سياسة الصيف والشتاء التي اعتمدت من قبل المعنيين،
والحل يكون في نهج واح��د في التعاطي ،يرتكز على
عنصري الكفاءة والتوازن الوطني على صعيد كل لبنان،
وليس طرابلس والشمال فحسب».
وأض���اف« :المسيحيون والمسلمون ف��ي طرابلس
والشمال ثابتون في عالقتهم على رغ��م كل الظروف
الصعبة التي مرت على المدينة ،وعالقتهم ببعضهم
بعضا ً ليست مرتبطة بمنصب من هنا أو بتعيين من
هناك .كما ان االن��دم��اج بينهم في الجامعة اللبنانية
قائم وطبيعي على صعيد الطالب واألساتذة والموظفين
ونحن متمسكون بهذا األمر».

السيد يعزي بالشهيد عيسى
قدم رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد
التبريكات بشهداء الغارة «اإلسرائيلية» في القنيطرة والتفجير اإلرهابي الذي
استهدف زوار العتبات المقدسة في منطقة الكالسة بدمشق.
فزار بلدة الدوير معزيا ً بالشهيد شادي حوماني ويحمر معزيا ً بالشهيد علي
حسن ابراهيم وعربصاليم معزيا ً بالشهيد محمد عيسى
وبعدها كانت زيارة لمنزل الشهيد محمد ابو الحسن في عين قانا ثم لقاء مع
عائلة الشهيد عباس حجازي و«فقيد المجاهدين» ابو كمال حجازي في الغازية.

لقاء بين «البعث» و«التيار الأ�سعدي»
زار األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد على رأس وفد من التيار،
مسؤول منطقة صور في حزب البعث العربي االشتراكي أسعد دخل الله ،وعُ قد
لقاء حضره أمين فرع الجنوب وعضو القيادة القطرية السابق في الحزب قاسم
غادر.
تخلل اللقاء ،بحسب بيان عن المجتمعين« ،حديث عن األوضاع العامة في
المنطقة ،بعد ر ّد المقاومة المزلزل في شبعا على االعتداء «اإلسرائيلي» على
مجموعة من المقاومة في القنيطرة السورية».
رحب باألسعد وأعضاء قيادة التيار األسعدي ،شدّد دخل الله على
وبعدما ّ
«دور القوى الوطنية والعربية في دعم الدولة والشعب في سورية التي تواجه
المشروع التكفيري واإلرهابي المدعوم من المشروع الصهيو ـ أميركي».
وحيا دخل الله الجيش السوري واللبناني وأبطال المقاومة ،مؤكدا ً «أهمية
الدور الذي يقومون به ،والتضحيات التي يبذلونها لتقطيع أوصال المشروع
اإلرهابي والتكفيري».
واتفق المجتمعون على «تضافر ك ّل قوى الممانعة والمقاومة للوقوف في وجه
المشاريع اإلرهابية» ،مشدّدين على «ضرورة التنسيق الدائم بين قوى المجتمع
المقاوم من أحزاب وقوى وشخصيات وطنية وعروبية للقضاء على ك ّل مشاريع
اإلرهاب».

لقاء البعث والتيار األسعدي في صور

 243عن�صر ًا من الأمن العام
�أق�سموا اليمين القانونية

اتحاد «أورا»

وأكد اتحاد «اورا» في بيان أن «ما حصل في الجامعة
يطعن بصدقيتها ف��ي الصميم وي��ع� ّم��ق ال��ش��رخ بين
اللبنانيين ويطيح تأسيس العيش المشترك الذي يجب
أن تشكل الجامعة اللبنانية موئالً له».
وإذ رأى االت��ح��اد أن «اإلج���راء ال��ذي اتخذته إدارة
الجامعة يشكل ضربا ً لألعراف الجامعية التي كانت
سائدة في فروع الشمال» ،أهاب بالمسؤولين «العمل
السريع على تأمين ف��روع جامعية ال يعيش طالبها
وأساتذتها تحت خطر األصولية والممارسات اإلرهابية
الظالمية».

شيّع أهالي شبعا وقرى العرقوب الحاج عمر قاسم
هاشم ،والد النائب الدكتور قاسم هاشم في مأتم شعبي
حاشد ،شارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً
بالنائب علي ب��زي ،رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ممثالً برئيس هيئة
منح رتبة األمانة كمال الجمل على رأس وفد كبير من
الحزب ،محافظ النبطية القاضي محمود المولى ممثالً
وزير الداخلية نهاد المشنوق ،أسعد يزبك ممثالً وزير
المال علي حسن خليل ،شفيق علوان ممثالً وزير الصحة
وائل أبو فاعور ،مالك ابو غيدا ممثالً النائب أنور الخليل،
والنائب السابق منيف الخطيب ،العميد أحمد بدران
ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،الحاج مهتدي
على رأس وفد من حزب الله ،وفود من حركة أمل ،تيار
المستقبل ،رياض خليفة ممثالً تيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية ،قائد الكتيبة الهندية العاملة
في إطار قوت الطوارئ الدولية في الجنوب الكولونيل

(رانيا ّ
العشي)

راجيش داهيا على رأس وفد من ضباط الكتيبة ،وفد
من مشايخ البياضة من طائفة الموحدين ال��دروز في
حاصبيا يتقدّمه الشيخان غالب قيس وسليمان شجاع،
مفتي الخيام ومرجعيون الجعفري الشيخ عبد الحسين
العبدالله ،رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب،
رؤساء بلديات ومخاتير منطقتي حاصبيا ومرجعيون
والعرقوب ،رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد
حمدان ،ممثلون عن القوى واألحزاب السياسية واألجهزة
األمنية في المنطقة ،رؤس��اء جمعيات وأندية ووف��ود
شعبية ونسائية من الجنوب ،وفاعليات وحشد كبير من
أهالي شبعا وقرى الجوار.
وبعد أن أ ّم مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن
دلي الصالة في مسجد البلدة ،سار موكب التشييع يتقدمه
حملة األكاليل ،مخترقا ً شوارع البلدة نحو الجبانة حيث
ووري جثمان الراحل في الثرى .ثم تقبّل النائب هاشم
وأفراد العائلة التعازي من الحضور في قاعة الجامع.

«القومي» ينعى الأمين المنا�ضل �أنطون معراوي:
نموذج في العطاء وااللتزام وتلبية الواجب
ينعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،األمين المناضل أنطون خليل معراوي الذي توفي
اليوم في دمشق عن  74سنة.
األمين الراحل من مواليد دمشق عام  ،1940انتمى إلى
الحزب في أوائل الستينات ،وقد عايش محطات الحزب
النضالية وتع ّرض لالعتقال ،فكان صلب االرادة مؤمنا ً
بعقيدته ومبادئه ،وهو الذي لم تمنعه مشاق النضال من
دراسة الحقوق ،فامتهن المحاماة ،فأصبح محاميا ً بارعاً،
إلى جانب كونه مناضالً سوريا ً قوميا ً اجتماعيا ً ملبّيا ً
واجباته بك ّل إخالص وتفانٍ  ،ومقدّما ً نموذجا ً في العطاء
والبذل وااللتزام.
على امتداد مسيرته الحزبية تح ّمل مسؤوليات عدة في
القصاع التابعة لمنفذية دمشق ،ثم عيّن
نطاق مديرية
ّ
منفذا ً عاما ً لمنفذية دمشق ،ومركزيا ً عيّن عميدا ً في مجلس
الع ُمد ،وانتخب عضوا ً في المجلس األعلى ،ثم ناموسا ً له.
منح رتبة األمانة عام  1998كما منح «وسام الثبات»
عام  ،2010وهو وسام يمنح لمن أمضى في الحزب نصف
قرن وأكثر ثابتا ً على انتمائه.
له العديد من المقاالت والدراسات السياسية والفكرية...
ومؤلف بعنوان« :من دفتر ال��ذاك��رة» ي��روي فيه بعض
محطات حياته في حقل المحاماة .وقد وقع الكتاب الشهر
الماضي في دمشق.
يُشيّع األم��ي��ن ال��راح��ل ف��ي مأتم حزبي وشعبي في

ب��اش��رت وح���دات م��ن ف��وج إطفاء
بيروت ومصلحة النظافة في بلدية
ب��ي��روت وال��ح��رس ال��ب��ل��دي ،تنفيذ
المرحلة الثانية م��ن حملة إزال��ة
ال�لاف��ت��ات واألع��ل��ام وال��ش��ع��ارات
ال��ح��زب��ي��ة ف��ي ش����وارع العاصمة،
بإشراف محافظ بيروت زياد شبيب.
وتوزعوا على ثالث وحدات ليتمكنوا
من تغطية شوارع العاصمة وأحيائها
كافة.
وف��ي ط��راب��ل��س ،استمرت حملة
إزال������ة ال���ش���ع���ارات ال��س��ي��اس��ي��ة
وال��ح��زب��ي��ة وال���ص���ور م��ن مختلف
ش��وارع المدينة من قبل قوى األمن
الداخلي ،حيث انطلقت الحملة من
أمام سرايا طرابلس وجابت مختلف
ش��وارع مدينة طرابلس ومحيطها
وضواحيها.

ال حملة في عكار

قسم اليمين

ميقاتي مع وفد أساتذة «اللبنانية»

هاشم محاطا ً بممثلي ب ّري وحردان ومفتيي حاصبيا ومرجعيون ورئيس اتحاد بلديات العرقو 
ب

القصاع
كنيسة كيرللوس خلف المشفى الفرنسي في
ّ
بدمشق عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت الواقع في
 ،2015/2/7وستلقى كلمة تأبينية باسم مركز الحزب.
البقاء لألمة

ا�ستمرار �إزالة ال�شعارات في بيروت و�صيدا وطرابل�س
وعكار تنتظر قرار وزير الداخلية

أصدقاء الجامعة

وتعليقا ً على تعيين انطوان طنوس مديرا ً لكلية إدارة
األعمال في طرابلس ثم إبطال تكليفه ،رأت «جمعية
أصدقاء الجامعة اللبنانية « ( )Aulibفي بيان ،أن
«الجامعات ال تتطور وال تنهض إال بالمحافظة على
اإلعراف وتطبيق القوانين النافذة ،وكل مس بالقوانين
وكل انقالب على األعراف يشكل ضربا ً لصدقية الجامعة
اللبنانية وتشويهها لصورتها عند اللبنانيين».
وذ ّك��رت بأن «ال سلطة في لبنان تناقض مقتضيات
ال��وف��اق الوطني ،وال عيش مشتركا ً إن ل��م يبن على
المحافظة على الحقوق ،وتشكل الممارسات التي حصلت
في اليومين األخيرين في فرع إدارة األعمال في الشمال
إنقضاضا ً على مبدأ العيش معاً ،ونقضا ً لتاريخ من
التآخي واحترام الحقوق».
وناشدت «المسؤولين السياسيين واألكاديميين العمل
على صون العيش معا ً في ف��روع الشمال والمحافظة
على حقوق جميع الطالب واألساتذة عبر ترسيخ ثقافة
التعايش وعدم السماح باإلنقضاض عليها».

ت�شييع والد ها�شم في �شبعا

أقسم  243عنصرا ً من األمن العام اليمين القانونية أمس ،أمام القاضي المنفرد
الجزائي في بيروت باسم تقي الدين في حضور العقيد وديع خاطر ،النقيب داود
فياض ،النقيب زاهر يحيى والنقيب بيار يوسف افرام.
قبل أداء القسم ألقى تقي الدين ،كلمة رحب فيها «ألداء يمين وظيفتكم باعتبارها
المدخل الملزم قانونا ً للبدء بالممارسة الفعلية ،وذلك تأكيدا ً ألهمية أداء هذه
الوظيفة بروح عالية من اإللتزام والمسؤولية بما يليق بشرف الوظيفة وتقديمها
ممزوجة باإلخالص واألمانة».
وتابع« :فاألمانة هي قضاء الواجب ،وتحقيق اإلنتصارات ،فال بد أن تلتزموا
بالواجبات الوظيفية التي حددتها األنظمة والقرارات ،وأن تحترموا رؤساءكم
وتتقيدوا بتوجيهاتهم ،وأن تحرصوا على أداء واجبكم كامالً في العمل الذي عهد
اليكم ،وحقوق الناس التي وضعت بين أيديكم ،فال تهملوا في أداء أي عمل مهما
كان صغيراً ،وعليكم أن تترفعوا عما من شأنه اإلخالل بشرف الوظيفة وكرامتها،
وأن تعاملوا الناس بأعلى درجات اإلحترام والمساواة».
وأكد أن «الموظف يجب أن يتسم بالعدل واإلنصاف في تصرفاته وتعامله
مع اآلخرين ،ألنه مؤتمن على هذا العمل ،ويجب عليه في ذلك أال تؤثر على قراره
صداقة أو خصومة».

أم���ا ع��ك��ار ف��ل��م تصلها الحملة
لعدم شمولها بقرار وزي��ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق في
ه��ذا ال��ش��أن ،ح��ول رف��ع الشعارات
واليافطات والرايات واألعالم الحزبية
من الشوارع حيث ال تزال الساحات
والطرقات العامة شاهدة على رفع
هذه الشعارات واألع�لام واليافطات
في مختلف قرى وبلدات عكار من دون
ان تبادر البلديات واألحزاب والتيارات
لسحبها م���ن ال���ش���وارع ال��ع��ام��ة.
وأوضح محافظ عكار عماد لبكي ان
المحافظة لم يشملها قرار المشنوق
القاضي برفع الشعارات والرايات
واالع��ل�ام وال��ي��اف��ط��ات الحزبية من
الشوارع ،وان القرار المتخذ اقتصر
مفعوله على صيدا وبيروت وطرابلس،
م��ؤك��دا ً ان���ه ت��ق��دم بطلب م��ن وزي��ر
الداخلية يلتمس فيه موافقته على
رفع الشعارات واألعالم الحزبية من
الشوارع وال يزال ينتظر الرد والموافقة
للمباشرة برفعها من الشوارع.
وك��ش��ف ع��ن خ��ط��ة ت����درس بين
محافظ عكار ووزير الداخلية ستبدأ
عما قريب إلزالة االكشاك والبسطات
المخالفة والمنتشرة على الطرقات
ال��ع��ام��ة ف��ي مختلف ق��رى وب��ل��دات
عكار.

سعد يطالب بمعايير

إلى ذلك ،وتعليقا ً على حملة إزالة
الصور وال��ش��ع��ارات ،اعتبر األمين
العام للتنظيم الشعبي الناصري
الدكتور أس��ام��ة سعد أنها «حملة
إيجابية ،لكنها جزئية ومحدودة ،ولن
تكون لها نتائج كبيرة في مجال إزالة
االحتقان بالنظر لكون بعض المنابر
والوسائل اإلعالمية ال تزال ناشطة
ع��ل��ى صعيد ال��ت��ح��ري��ض الطائفي
والمذهبي والترويج لإلرهاب».
ورأى ان����ه «ال ي���ج���وز لحملة
إزال��ة الصور والشعارات أن تكون
عشوائية ،أو أن تشمل الشعارات
الوطنية التوحيدية مع الشعارات
ال��م��س��ي��ئ��ة» ،داع��ي��ا ً ال��ح��ك��وم��ة إل��ى
«تحديد األسس والمعايير المناسبة،
واإلجراءات التنظيمية لعملية تعليق
الصور والالفتات ،بما يراعي حق
كل األطراف السياسية واالجتماعية
بالتعبير عن مواقفها من جهة ،كما
يراعي المبادئ الوطنية والبيئية
والجمالية من جهة أخرى».
ودعا إلى «إج��راء مشاورات بهذا
ال��ش��أن ت��وص�لاً إل��ى تنظيم عملية
تعليق الشعارات والالفتات والصور
وفقا ً ألسس ومعايير يجري االتفاق
عليها وقوننتها».
من جهته ،ق��ال منسق ع��ام تيار
المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر

حمود ان الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل بدأ يخوض في المواضيع
األكثر اهمية التي تريح الشارع،
ومنها البدء بإزالة الشعارات على
الساحل ،وأمل إثر استقباله في مقر
منسقية المستقبل في صيدا وف��دا ً
من «مجلس علماء فلسطين» الذي
تحدث باسمه الشيخ محمد موعد ان
تشمل ازالتها كل المناطق اللبنانية
ورح��ب إم��ام مسجد الغفران في
صيدا الشيخ حسام العيالني بقرار
إزالة الالفتات والشعارات واألعالم
الحزبية من ال��ش��وارع والساحات،
معتبرا ً ذلك من أولى ثمرات الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل مثنيا ً
على مسارعة حزب الله في إزالة تلك
الشعارات من على المدخل الجنوبي
ل��ع��اص��م��ة ال��م��ق��اوم��ة ص��ي��دا وم��ن
حارتها.
وقال« :هذا إن دل على شيء إنما
يدل على حرص الحزب على إنجاح
الحوار وهذا من المفترض ان يدفع
بالرئيس سعد الحريري للضغط
على بعض مسؤولي التيار للتوقف
عن التصاريح التي تعرقل الحوار
وتضع العصي في الدواليب».
وك���ان العيالني أج���رى إت��ص��اال ً
بمسؤول حزب الله في منطقة صيدا
الشيخ زي��د ضاهر أثنى فيه على
مسارعة ومبادرة الحزب في تنفيذ
هذا القرار.

