4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اجلمعة  6 /آذار  / 2015العــدد 1726
Sixth year / Friday / 6 March 2015 / Issue No. 1726

التقوا الراعي وقهوجي ويزورون قريب ًا مقبل و�إبراهيم

ا�ستقبل وفداً طالبي ًا من لبنان و�سورية

�أهالي الع�سكريين :الأمور جيدة
وتوقف المفاو�ضات لوج�ستي

علي عبد الكريم :الحرب الإرهابية
على �سورية ت�ستهدف المنطقة

استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في بكركي
أم��س وف���دا ً م��ن أه��ال��ي العسكريين
الشهداء محمد حمية وعباس مدلج
وعلي البزال لشكره على مواساته
لهم ووقوفه الى جانبهم في مصابهم
األليم .وحضر اللقاء راع��ي أبرشية
بعلبك ودي����ر االح��م��ر ال��م��ارون��ي��ة
المطران سمعان عطا الله ومحافظ
بعلبك الهرمل خضر بشير.
كما التقى وفد من األهالي اليوم
قائد الجيش العماد جان قهوجي في
اليرزة ،مؤكدين أن الزيارة خاصة
وتعنى بأوضاعهم الحياتية كأها ٍل
لعسكريين أسرى.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��ل� ّق��ى أه��ال��ي
العسكريين تسجيالً م��ص��ورا ً من
«جبهة النصرة» ،عرضت فيه قصفا ً
ط��اول مخيم النازحين السوريين
في جرود عرسال ما أدى إلى سقوط
إصابات ،زاعمة أن «القصف طاول

أي��ض��ا ً المستشفى ال��م��ي��دان��ي في
المنطقة» ،مهددة بأن «هذه الخطوة
ستنعكس سلبا ً على المفاوضات
الجارية لتحرير العسكريين».
إال أن األهالي لفتوا إلى «أننا وصلنا
إلى مرحلة في التفاوض مع «داعش»،
ب���ات فيها التنظيم ي��ت��رق��ب سير
المفاوضات مع «النصرة» ونتائجها،
ليقرر في ضوئها كيف سيتعاطى مع
الملف» .وقال الناطق باسم األهالي
حسين يوسف لـ«المركزية»« :ابني
محتجز لدى «داعش» ومنذ فترة لم
نعد نتلقى اي تهديدات وهذا يؤكد أن
األمور جيدة وال شر في األفق .ويبدو
توقيف المفاوضات سببه لوجستي
وميداني ويعود ال��ى خالفات على
األرض عند التنظيم ،كما أن المعارك
التي دارت أخيراً ،أخرت المفاوضات
قليالً .ونحن نأمل بأال تؤثر على سير
المفاوضات التي ننتظر نتائجها
اإليجابية».

الراعي مع أهالي العسكريين

وع��ن تجميد ال��دول��ة اللبنانية
وساطة مصطفى الحجيري وأحمد
الفليطي قال« :إذا دخلت قطر وتركيا
م��ج��ددا ً على ال��خ��ط ،فالخاطفون
سيفضلون طبعا ً مفاوضة دول ال
أش��خ��اص ،ول��ه��ذا السبب رب��م��ا تم
تجميد وساطتهما ،ون��أم��ل خيرا ً
بتحرك هاتين الدولتين».
وعن تلويح نظام مغيط ،شقيق
المعاون المخطوف ل��دى «داع��ش»
ابراهيم مغيط ،بالتصعيد مجدداً،
أكد يوسف أن «مغيط يتكلم باسمنا
ونحن نتبنى كالمه ،وإذا لمسنا أن
هناك تقصيرا ً أو مماطلة م��ن قبل
�اس،
ال��دول��ة ،سنلجأ ال��ى تصعيد ق� ٍ
ألن  8أشهر من القهر تكفي» ،مشيرا ً
إلى «أننا في صدد لقاءات عدة ننتظر
تحديد مواعيدها ،ونأمل بأن تحمل
ج��واب�ا ً شافيا ً لنا كي ال نذهب الى
التصعيد ال��ذي ال نريده» ،مضيفاً:
«التقينا وزير الصحة وائل ابو فاعور
منذ يومين وك���ان اللقاء ايجابيا ً
ونتكتم عما دار خالله .كما سنلتقي
قريبا ً وزير الدفاع سمير مقبل والمدير
ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
ابراهيم ،لتحريك الملف ووضعنا في
أجواء المفاوضات».
وعما اذا كانوا مطمئنين إل��ى أن
المفاوضات مع «داع��ش» ستنطلق
مجددا ً وان من يقف وراء العرقلة ليس
الدولة اللبنانية ،أجاب يوسف «نعم
مطمئنون إلى أن المفاوضات ستعود،
لكننا قلقون منذ  8أشهر على مصير
أبنائنا وهذا القلق ماثل دائماً ،إال أننا
نثق بأبو فاعور وابراهيم ،ولمسنا
تعاطيا ً جديا ً بضمير وإنسانية من
جميع المعنيين بالملف وه��ذا ما
يريحنا».

«ال�صهيونية والتكفيريون وجهان لعملة واحدة»

�أحزاب البقاع :لرفع ال�سيا�سة عن الجي�ش
و�إطالق يده في �ضرب الإرهاب
البقاع ـ أحمد موسى
أكدت األحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في
البقاع أن الصهيونية واإلج��رام التكفيري وجهان لعملة
واحدة ،وجدّدت الدعوة إلى رفع السياسة عن المؤسسة
العسكرية وإطالق يد الجيش اللبناني في ضربه اإلرهاب.
جاء ذلك في بيان لألحزاب بعد اجتماعها الدوري في
مقر رابطة الشغيلة ـ تيار العروبة والمقاومة ،تداولت
خالله بالقضايا على الساحتين المحلية واإلقليمية.
ون�� ّوه المجتمعون «بالخطوة العمالنية الميدانية
االستباقية للجيش اللبناني ف��ي ضربه اإلرهابيين
وأوكارهم في منطقة رأس بعلبك ومنعهم من التمدد لنشر
فكرهم وسلوكهم اإلجرامي والتخريبي».
وج��دّد المجتمعون الدعوة إل��ى «رف��ع السياسة عن
المؤسسة العسكرية وإطالق يد الجيش اللبناني في ضربه
اإلره��اب ،والعمل الجدي على تعزيز قدراته اللوجستية
والعسكرية وقبول الهبات غير المشروطة ،ال سيما الهبة
والمساعدات العسكرية المقدمة من الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وروسيا».
وندد المجتمعون «بالجريمة البشعة التي طاولت بدر
عيد ،والتي باتت أهدافها واضح ًة والغايات لجهة إطالق
شرارة الفتنة في الشمال ،بعدما تمكن الجيش اللبناني من
وأد فكرة «اإلمارة» وبسط سلطة الدولة».
ورأى المجتمعون «ف���ي زي����ارة (رئ��ي��س ال����وزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين) نتنياهو إلى الواليات المتحدة
األميركية ص���ورة جلية ال ُل��ب��س فيها وال إب��ه��ام ،بأن
«الحكومة اليهودية الخفية» تحكم أميركا «إدار ًة وسياس ًة
وق���راراً» ،وه��ذا يعفي اإلدارة األميركية المستفيدة من

اللوبي الصهيوني من الحديث عن نشر الديمقراطية في
العالم والمهمة التي أوكلتها لنفسها لتطوير الشعوب
ونشر الحريات».
ولفت المجتمعون إل��ى أن «الصهيونية واإلج���رام
التكفيري صنوان ال بل وجهان لعملة واحدة يتم صرفها
في دماء الشعب العربي وكرامته ووحدة أرضه وثقافته
وثرواته ،ولع ّل أب��رز ما يُظهر هذا التماثل بين الفكرين
اإلرهابيين ما تتعرض له األقليات ال سيما المسيحية منها
من خالل اجتثاثهم من أرضهم بالقتل والذبح والعدوان
وتدمير البنى الحضارية والتاريخية المسيحية وغيرها
من آثار وتاريخ الشعوب التي سكنت هذه األراضي بهدف
طمس الحقائق التاريخية لمصلحة الثقافة «التلمودية
التي تتماشى معها ثقافة «التكفير واإلرهاب».
وتوقف المجتمعون «عند ذك��رى المناضل الشهيد
م��ع��روف سعد كقامة وطنية عروبية مقاومة تركت
بصماتها على الساحة اللبنانية ،وشكل اغتياله ليس
فقط إطالق شرارة الحرب األهلية بل اغتياال ً للفكر العروبي
الوحدوي الالطائفي ال��ذي جسده الشهيد سعد وسلك
مسلكه المهندس أسامة سعد حفاظا ً على وحدة وعروبة
لبنان المقاوم.
ودعا المجتمعون «الجهات المختصة ال سيما إدارة
األمن العام إلنهاء اإلجراءات على معبر المصنع بين لبنان
وسورية بحق اإلخ��وة السوريين لما تلحظه من ضرر
على اللبنانيين والسوريين على حد سواء» .كما طالبوا
اإلدارات المعنية باإلنماء ان تلحظ منطقة البقاع على
المستوى اإلنمائي والخدماتي انطالقا ً من اإلنماء المتوازن
وحق المنطقة على الدولة وإداراتها المعنية في التنمية
والخدمة العامة.

السفير السوري مستقبالً الوفد الطالبي
أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن الحرب اإلرهابية التي تشن
على سورية بواسطة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة هي حرب على كل المنطقة،
الفتا ً إلى أن خطر اإلرهاب والتطرف ال يشمل سورية وحدها بل هو خطر على
المنطقة والعالم أجمع.
وشدد عبد الكريم خالل لقائه وفدا ً من فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة
سورية وأمانة سر المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية« ،على أنّ سورية
تصدّت لحرب عدوانية تهدف الى إسقاطها بما تمثله من موقع ونهج يحمل
لواء قضية فلسطين ودعم المقاومة ضد اإلحتالل والعدوان الذي يستهدف
المنطقة».
وأوض��ح عبد الكريم «أن انتصار الجيش العربي السوري والمقاومة هو
مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعاً» ،مشددا ً «على أن زيادة الوعي بين أبناء شعبنا
لما حيك من مؤامرات ضد بلدهم هي ما ساهم في االنتصارات التي يحققها
جيشنا الباسل اليوم».
وكان فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة سورية بحث مع وفد من أمانة
سر المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية آخر التطورات والتنسيق بين
الجانبين.
وأكد المتحدث باسم المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية محمد المهتار
العالقة الجيدة بين هذه المنظمات واالتحاد الوطني لطلبة سورية ،مجددا ً
«الوقوف الى جانب سورية جيشا ً وشعبا ً حتى تحقيق النصر ودح��ر هذا
المشروع التفتيتي الذي يستهدف أمن بلداننا واستقرارها وقرارها المستقل».
ووجه المهتار تحية إكبار إلى «الجيش العربي السوري الذي يحقق كل يوم
انتصارات على التنظيمات اإلرهابية المدعومة من قبل القوى المتآمرة على
منطقتنا».
وأكد رئيس فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة سورية أحمد مرعي «أن العالقة
بين اإلتحاد والمنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية عالقة متينة وقوية
ومنتجة تمثلت في أكثر من نشاط جمع الطلبة السوريين واللبنانيين».

عر�ض الأو�ضاع مع يعقوب

النابل�سي :الحاجة ملحة
لتعزيز البنية الأمنية
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله النائب السابق حسن يعقوب
أمس «أن تعزيز البنية األمنية اللبنانية حاجة ملحة لمواجهة النفوذ التكفيري
على الحدود الشرقيه .فنحن نريد جيشا ً قويا ً مجهزا ً باالعتدة المناسبة ليتمكن
من حماية لبنان ومنع انتقال الفوضى الداعشيه إليه» .وأض��اف« :فحتى
ال يحصل ما حصل في العراق وسورية من قتل وتدمير البنية االقتصادية
والحضارية على اللبنانيين أن يتكاتفوا ويتوحدوا سياسيا ً وعسكريا ً ليبقى
الكيان اللبناني في حيز الحضور والبقاء ال في حيز األشواق واألمنيات».
وقال يعقوب من جهته« :ال توجد خيارات في لبنان إال التوافق واالتفاق»،
مشيرا ً إلى «ان االبتعاد عن إجماع مجلس الوزراء هو حل مباشر الدارة األمور
بيسر» .ورأى أن «تشنج وتعنت بعض ال��وزراء االفراديين كان السبب في
تعطيل جلسات مجلس الوزراء وصل إلى حد التوقف عن انعقاد المجلس» .وقال
يعقوب« :علينا أن نمرر هذه المرحلة بأقل المشاكل والخسائر وبأيسر األمور
باعتبار ان الظروف المحيطة بلبنان في المنطقة في حالة تطور وانتظار».
ولفت إلى «أن االتفاق النووي االيراني  -الغربي هو النقطة المفصلية لمجمل
ملفات المنطقة وأن لبنان ال يستطيع أن يخرج عن واقع هذا االنتظار وإدارة
أموره بأيسرها وأبسطها وأسهلها».

النابلسي مستقبالً يعقوب

�سليمان :المجل�س الد�ستوري �سيبقى
بحكم القانون ال بقوة الأمر الواقع
خالل اجتماع األحزاب في البقاع

التقى لجنة �سكاف وعائلة المغربي

حزب اهلل :ق�ضية الأ�سرى
في وجدان المقاومة
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى س��ك��اف وع��ائ��ل��ة الشهيدة
دالل المغربي المجلس السياسي
لـ«حزب الله» ،والتقوا نائب رئيسه
محمود قماطي والشيخ عطا الله
حمود ،لمناسبة الذكرى السنوية
السابعة والثالثين لعملية كمال
عدوان البطولية التي قادها األسير
يحيى س��ك��اف ،وال��ش��ه��ي��دة دالل
المغربي ورفاقهما األبطال في داخل
فلسطين المحتلة .

ورح��ب قماطي بالوفد متوجها ً
ب��ال��ت��ح��ي��ة «ل��ع��م��ي��د االس����رى في
السجون الصهيونية يحيى سكاف،
والشهيدة دالل المغربي اللذين
أسسا خ�لال عمليتهما البطولية
أول جمهورية فلسطينية» ،مؤكداً:
«أن قضية األسرى وقضية األسير
يحيى سكاف في وجدان المقاومة،
وهي وفية للمقاومين الذين ضحوا
من أجل التحرير في مواجهة العدو
الصهيوني».

وت��ح��دث ج��م��ال س��ك��اف باسم
ال��وف��د ،م��ؤك��دا ً «البقاء على خطى
األسير يحيى سكاف ،والشهيدة
دالل المغربي اللذين ه��زا كيان
العدو الغاصب من خالل قبضاتهما
وقبضات المقاومين».
وح���ي���ا س���ك���اف «ال���م���ق���اوم���ة
ال��ب��اس��ل��ة ف��ي فلسطين ول��ب��ن��ان
ب��ق��ي��ادة ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر الله
ال��ذي قاد االنتصارات على العدو
الصهيوني».

أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان «ان ال فراغ في
المجلس الدستوري خالفا ً لما يجري في سائر المؤسسات ،اذ عندما تنتهي
والية األعضاء في  5حزيران المقبل سيستمرون في مهماتهم في شكل طبيعي
ألن قانون المجلس الدستوري ينص في المادة الرابعة من نظامه الداخلي
«عند انتهاء الوالية ،يستمر األعضاء الذين انتهت واليتهم في ممارسة
أعمالهم إلى حين تعيين بدالء عنهم وحلفهم اليمين أمام رئيس الجمهورية»،
األمر الذي يشير الى ان المجلس سيبقى بحكم القانون وليس بقوة األمر
الواقع ،وسيبقى الوضع على طبيعته إلى ان يتم إنتخاب أو تعيين أعضاء
جدد وقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية حيث األعضاء الجدد ال يستطيعون
ممارسة مهماتهم إال بعد حلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية».
وع��ن ع��دم اكتمال النصاب في جلسات المجلس الدستوري منذ إق��رار
التمديد للمجلس النيابي وتقديم الطعون به ،قال سليمان« :المعلومات
التي تتردد حول هذا األمر ،ان المجلس لم يتعطل مرة واحدة واليوم (أمس)
تحديدا ً عقد اجتماعا ً في حضور األعضاء كافة وبحث في أمور إدارية ألن ليس
لديه أي طعون في الوقت الراهن ،وفي عام  2014أصدر المجلس الدستوري
 7ق��رارات وهذا األمر لن يحصل في تاريخ المجلس منذ تأسيسه في عام
 ،»1994موضحاً« :ان المجلس لن يصدر قرارات إال في حال تلقى طعونا ً
بدستورية قوانين ش ّرعها مجلس النواب وراهنا ً لم يتم ذلك ألن المجلس
النيابي لم يش ّرع».
وع��دد القاضي سليمان بعض ال��ق��رارات التي أصدرها المجلس بطعن
قوانين :اإلي��ج��ارات وكتاب العدل وال��دف��اع المدني وتمديد والي��ة مجلس
النواب.
وعما إذا كان المجلس يتعرض لضغوط سياسية قال سليمان« :بالنسبة
إلي شخصيا ً ال أحد من السياسيين يتجرأ أن يتدخل معي ،إن التدخل السياسي
حصل فقط عند حصول تمديد والية مجلس النواب ،وغير ذلك لم يحصل أي
تدخل في شؤون المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة
التي تعمل في شكل طبيعي ومن دون تدخالت سياسية والدليل الى ذلك
الطعن بقانون اإليجارات».

اعت�صام �أمام ال�صليب الأحمر:
تحية للأ�سرى ووقفة وفاء لت�شافيز و�أبو العبا�س
لبى حشد من القيادات والوطنيين
اللبنانيين والفلسطينيين والسكرتير
األول ف��ي س��ف��ارة فنزويال انتونيو
جورياليا ،دع��وة اللجنة الوطنية
ل��ل��دف��اع ع��ن األس���رى والمعتقلين
أم��ام مقر الصليب االح��م��ر الدولي
ف���ي ب���ي���روت ف���ي إط�����ار «خ��م��ي��س
األسرى  »85التضامني مع األسرى
والمعتقلين في سجون االحتالل،
والذي تحول أيضا ً إلى «وقفة وفاء»
مع الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز
في ال��ذك��رى الثانية لرحيله ،ومع
القائد الفلسطيني الشهيد امين عام
جبهة التحرير الفلسطينية محمد
عباس (ابو العباس).
وق��د رفعت ف��ي االعتصام أع�لام
لبنان وفلسطين وفنزويال.

حمدان

قدم االحتفال عضو اللجنة الوطنية
ممثل «فتح االنتفاضة» جمال وهبي
ث��م ت��ح��دث أم��ي��ن الهيئة القيادية
ل��ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين
(المرابطون) العميد مصطفى حمدان
قائالً« :من على منبر أرى فلسطين
وفي ظل جموح وهيجان المشاريع
المذهبية والطائفية من محيط األمة
إلى خليجها نؤكد أننا سندافع عن
أمتنا العربية ( )...ولن نسمح لهم
على اإلط�لاق بتزوير عروبتنا ،لن
نسمح لهم اطالقا ً بتشويه قيمنا ...لن
نسمح لهم أبدا ً بتشويه تراثنا وإرثنا
اإلنساني».
وأكد منسق اللجنة الوطنية للدفاع
عن األس��رى والمعتقلين المحامي
عمر زين «اشتداد الظلم الصهيوني
ال��ذي يتعرض له األس��رى منذ أكثر
من عشرة أي��ام وال��ذي من الواجب
اإلنساني واألممي أن يصار إلى كل
اإلج��راءات المتاحة إلنقاذ هؤالء من
أي��دي جالديهم وإطالقهم في فضاء
الحرية» .ودعا «العالم وفي المقدمة
منهم األحرار والصليب األحمر الدولي
إل��ى مواكبة الخطوات التصعيدية
لألسرى التي ستبدأ في العاشر من
الشهر الجاري والتضامن معهم».
ووج����ه أم��ي��ن س���ر ح��رك��ة فتح
وفصائل منظمة التحرير في لبنان
ال��ح��اج فتحي اب��و ال��ع��ردات «من

من االعتصام
بيروت فلسطينيين ولبنانيين ،ومن
األحزاب كافة ،تحية إلى كل االسرى
والمعتقلين االمناء العامين واعضاء
المجلس التشريعي والمناضلين
ونقول لهم نحن معكم انتم لستم
وح��دك��م ك��ل األح���رار ف��ي ه��ذه األم��ة
معكم ،انتم ال��ي��وم ف��ي معتقالتكم
االحرار والمنطقة كلها داخل سجن
كبير ونحن نتعلم منكم الصمود
والتضحية ونطالب بأن تلغى كافة
االج�����راءات الصهيونية م��ن ع��زل
وإب��ع��اد وتعذيب التي طالب فيها
االسرى اثناء معركة األمعاء الخاوية
ان تستكمل هذه االنجازات وان نصل
في النهاية إلى اطالق سراحكم».
وق��ال عضو المجلس السياسي
لحزب الله الشيخ عطا الله حمود:
«ف���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء اق���ول ل��ك��م باسم
اخوتكم في المقاومة بأننا ما زلنا
على العهد نالزم طيفكم شبرا ً بشبر
ول��ح��ظ��ة بلحظة نحضر لمعركة
التحرير الكبرى».
وأل��ق��ى عضو المكتب السياسي
لجبهة التحرير الفلسطينية عباس
الجمعة كلمة «رف��اق ابو العباس»
الذين شاركوا بكثافة في االعتصام
وف��ي مقدمهم ن��ائ��ب األم��ي��ن العام
لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم
اليوسف .وقال جمعة« :إن مدرسة
جبهة التحرير ال تثنيها الصعاب
وال الشدائد ،وحقا ً ستصل لتحقيق
األه��داف التي ولدت من أجلها ،وفي

مقدمها ال��ح��ري��ة وال��ع��ودة وإق��ام��ة
دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة
السيادة على كامل ترابنا الوطني».
وأوضح منسق عام الحملة األهلية
لنصرة فلسطين وقضايا األمة معن
بشور أن «العناوين التي نجتمع
حولها اليوم في اعتصام «خميس
االس������رى» ال��ت��ض��ام��ن��ي ال��خ��ام��س
والثمانين تجمعها قضية واحدة هي
قضية الحرية والنضال ضد الهيمنة
االستعمارية وال��ك��ي��ان العنصري
الصهيوني ،فالرئيس الفنزويلي
ال��راح��ل قبل عامين أمضى حياته
مناضالً صلبا ً من أجل الحرية وبات
رمزا ً ثوريا ً أمميا ً لكل احرار العالم ال
سيّما في فلسطين التي مضى وهو
ممسك بشعلتها .وكذلك الشهيد ابو
العباس رمز وحدة النضال العربي
الفلسطيني إلى العراق والى كل قطر
عربي».
وأض����اف ب��ش��ور« :ص��ح��ي��ح ان
اعتصامكم اليوم ،كما في كل شهر،
هو اعتصام رمزي في حجمه وعدد
المشاركين فيه ،لكنه كبير في دالالته
ومعانيه إذ يكفي ان ي��درك اسرانا
االبطال في سجون االحتالل ان هناك
من يحمل قضيتهم بتصميم ومثابرة
في لبنان وخارج لبنان حتى يدركوا
ان قضيتهم منتصرة ال محالة».
في نهاية اإلعتصام جرى تسليم
م��ذك��رة إل��ى ممثل الصليب االحمر
الدولي باسم المعتصمين.

اللقاء الروحي ال�صيداوي:
ال�ستمرار الحوار حتى تحقيق الإنفراج
عقد اللقاء ال��روح��ي الصيداوي
اجتماعه ال���دوري بدعوة من مفتي
صيدا ال��زه��ران��ي الجعفري الشيخ
محمد عسيران في دار اإلفتاء الجعفري
في المدينة ،في حضور مفتي صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان
والمطارنة إيلي حداد والياس كفوري
والياس نصار.
وع��رض المجتمعون خالل اللقاء
مجمل األوض��اع ،وأوضحوا في بيان
أنهم توقفوا عند ال��ذك��رى العاشرة
الستشهاد الرئيس رفيق الحريري
وذك��رى استشهاد المناضل معروف
سعد «ص��اح��ب ال��م��واق��ف الوطنية
وداعم الطبقة الفقيرة في مطالبها»،
مطالبين «جميع اللبنانيين بالعودة
إل��ى تغليب لغة ال��ح��وار على لغة
العنف ونهج البناء واإلعمار على نهج
التخريب والتدمير».
وأث��ن��وا على ل��ق��اءات المرجعيات
السياسية الصيداوية و«ما ينتج منه
من استقرار سياسي ينعكس على أمن
المدينة ومشاريعها بالخير واألمان».
واعتبروا ان «الحوار الذي يدور اليوم
بين مختلف االفرقاء هو بداية الطريق
للوصول الى مفهوم الدولة وترسيخ
أسسها لدى الجميع مع تشديد الدعوة
الى االستمرار في الحوار والوصول
ال��ى نتائج تحقق انفراجا ً سياسيا ً
وع��دم استمرار الحوار ألجل الحوار
وتقطيع الوقت».
وأبدى المجتمعون قلقهم «الكبير
من استمرار الشغور في موقع رئاسة
الجمهورية اللبنانية وما يرتبه من
اختالل في التوافق الوطني وتدمير

اللقاء الروحي
معالم الدولة وانحالل المؤسسات
بفعل الشغور وال��ف��راغ» ،وناشدوا
القوىالسياسيةوالنوابالى«االسراع
في انجاز هذا االستحقاق الوطني».
كما طالبوا الحكومة «باإلستمرار في
عملها وتحقيق مصالح الناس بعيدا ً
من اإلعتبارات الشخصية الضيقة
ألن سقوط الحكومة في هذه المرحلة
يعني س��ق��وط م��ا تبقى م��ن معالم
الدولة».
وأثنوا على «البطوالت والتضحيات
ال��ت��ي يسطرها ال��ج��ي��ش اللبناني
والقوى األمنية في الدفاع عن الحدود
ومجابهة اإلرهابيين التكفيريين الذين
يستهدفون جميع اللبنانيين على
اختالف طوائفهم فاالسالم منهم براء
وهم أع��داء المسلمين والمسيحيين
على السواء».

واستنكر المجتمعون «ما يتعرض
له المسيحيون في سورية والعراق
م��ن قتل وخ��ط��ف وتهجير على يد
العصابات التي ترفع راي��ة االسالم
وهي عصابات مجرمة حاقدة وفاقدة
للروح االنسانية والبشرية».
كذلك ،استنكروا «ما تبثه بعض
محطات وأقنية التلفزيون من برامج
تسيء الى اإلسالم تحت ذرائع وحجج
مختلفة».
وع � ّب��ر المجتمعون ع��ن خوفهم
«ن��ت��ي��ج��ة االوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية الصعبة التي تمر بها
معظم فئات الشعب اللبناني في ظل
تراجع الخدمات العامة االساسية ما
قد ينذر بانفجار اجتماعي كبير في
المستقبل القريب في حال استمرار
التراجع واالنكماش».

جائزة �أف�ضل جمعية خيرية لعام 2015
أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية
للسنة التالية على التوالي بالشراكة
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ،UNDPوبالتعاون مع مؤسسة
محمد شعيب و QSIباريس جائزة
«أف��ض��ل جمعية خ��ي��ري��ة متميزة
للعام  .»2015جاءت هذه المبادرة
خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد
في مقر وزارة الشؤون االجتماعية
أمس بحضور كبار الموظفين.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني
اللبناني تاله كلمة للدكتورة نادية
شعيب رئيسة MCFو QSIثم
المدير العام للشؤون السياسية
وال�لاج��ئ��ي��ن ف��ي وزارة الداخلية
والبلديات فاتن يونس ،واختتم
المؤتمر بكلمة لممثل وزيرالشؤون
االجتماعية فهمي كرامي.
وأثنى المتحدثون على أهمية
هذه الجائزة لجهة تقدير الجمعيات
األه��ل��ي��ة ال��ن��اش��ط��ة وال��ع��ام��ل��ة في
م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت ال��ص��ح��ي��ة
واالجتماعية وغيرها ،كما ش��ددّوا
على ض��رورة العمل على تحسين
أنظمة جودة العمل في الجمعيات

من المؤتمر الصحافي
األهلية وتطوير الكفاءة المهنية
للعاملين في ه��ذه الجمعيات مع
التشديد على عاملي الشفافية
والصدقية.
وت��خ��ل��ل ال��م��ؤت��م��ر م���داخ�ل�ات
للفائزين بجائزة أف��ض��ل جمعية
خيرية متميزة للعام  .2014فئة
الرعاية الصحية «، »First Kids

فئة رعاية المسنين «كبارنا» وفئة
توعية الشباب وسالمة الطرقات
«كن هادي» ،حيث عرض ك ّل منهم
قصة نجاحه وأهمية هذه المبادرة.
وف��ي نهاية المؤتمر الصحافي
أق���ام���ت م��ؤس��س��ة م��ح��م��د شعيب
الخيرية حفل كوكتيل م��ن إع��داد
برنامج تمكين المرأة في المؤسسة.

