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زار المدر�سة البطريركية في زقاق البالط لقاء حواري في «اللبنانية» بمنا�سبة مولد �سعاده

تفاهم ووفد �إدارة الأعمال في طرابل�س على الحل

بو �صعب� :إعادة النظر في م�شروع تعيين المديرين
على م�ستوى الجامعة بما يحفظ الميثاقية

وقال« :لقد توافقنا مع الدكاترة الذين حضروا من طرابلس
على النقاط اآلتية:
 إعطاء مهلة شهر إلعادة النظر في مشروع تعيين المديرينعلى مستوى الجامعة ككل بما يحفظ الميثاقية والتمثيل
الصحيح.
 تتولى المديرة جميلة يمين مع العميد غسان شلوقالتوافق على موعد جديد لالمتحانات في الكلية.
 الطلب من رئيس الجامعة وعمدائها العمل على استبدالكل أعضاء مجالس الفروع المكلفين بأعضاء منتخبين.
 ابتداء من الخميس تعود الحياة طبيعية إلى كلية إدارةاألعمال وتتم معاودة التدريس.
ولفت بو صعب في رده على أسئلة اإلعالميين إل��ى أن
«تعيين المديرين هو من صالحيات رئيس الجامعة إال أن
الوزير كسلطة وصاية وبعد نشوء األزم��ة يمكن أن يتدخل
إليجاد حل يضع حدا ً لتفاقم األزمة» ،مشيرا ً إلى «أن «الوزير
ال ينطلق في الحل من تفكير مذهبي أو طائفي إنما من تفاهم
أكاديمي وتوافق سياسي يرضي الجميع».
وتعليقا ًعلى نتائج االجتماع ،رحبت رئيسة الهيئة التنفيذية
لرابطة األساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتورة
رشال حبيقة كالس ،بعودة طالب كلية إدارة األعمال  -الفرع
الثالث إلى صفوفهم ودعت إلى حل هذه المشكلة بأسرع ما
يمكن .كما طالبت المعنيين والمسؤولين عبر التواصل معهم
بالعمل على إنهاء هذه األزمة .وأكدت أن «الحل ال يمكن أن يكون
إال انطالقا ً من قوانين الجامعة وانظمتها بهذا الخصوص ،وذلك
بروحية وطنية وبعيدا ً من المساومات والمحاصصات ومن كل
ما يتعارض مع خصوصية الجامعة واستقالليتها».
وكان عدد من الطالب نصبوا خيمتين أمام مبنى كلية ادارة
االعمال في طرابلس احتجاجا ً على تعيين الدكتورة جميلة
يمين مديرة للكلية.

مجل�س �أ�ساقفة زحلة :موا�صلة االجتماعات
مع الفاعليات البقاعية في �سبيل �سالم المنطقة
أعلن مجلس أساقفة زحلة والبقاع في بيان أمس ،أنه
عقد اجتماعه الدوري في مطرانية السريان األرثوذكس
وعرض الشؤون الراعوية والتربوية والوطنية ،واستمع
إلى تقارير من األخت ايلين غزال عن التعليم المسيحي،
وم��ن األب نضال جبلي عن معهد م��ار يوحنا الحبيب
للتنشئة الالهوتية ،ومن ممثلي االح��زاب اللبنانية في
زحلة بشأن االح��ت��ف��االت ب��ذك��رى ضحايا زحلة بغية
التعاون والتنسيق.
وأشار البيان الى أن المجلس «أصدر القرارات اآلتية:
دع��وة المؤمنين والمؤمنات إلى استكمال زمن الصوم
بالتوبة والصالة وأعمال الرحمة والمحبة والتضامن
مع اإلخوة الذين يتألمون معنويا ً ومادياً ،دعوة الكهنة
والرهبان والراهبات إلى لقاء المعايدة الفصحي السنوي

زار بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام قبل ظهر أمس ،المدرسة البطريركية في بيروت -
زقاق البالط ،حيث استقبله رئيس المدرسة األب الدكتور ميشال سبع ،والتقى
الهيئتين التعليمية واإلدارية.
واطلع لحام على أوض��اع التالمذة وتحدث إليهم منوها ً بـ«وجودهم في
هذه المدرسة التي خ ّرجت أجياال ً من األدباء والعلماء وأهل السياسة والقلم
وأصحاب الفكر الالمع ،على مستوى العالم العربي».
واعتبر في لقاء مع األساتذة واإلعالميين أن «دور هذه المدرسة سيزداد
زخما ً ونشاطا ً بفعل تضافر جهود المخلصين من أبناء الطائفة واالصدقاء،
الذين يحرصون على استمرارية دور هذا الصرح العلمي وريادته خدمة للعلم
والتربية ،وحفاظا ً على رسالتنا الحضارية في تدعيم ركائز الحوار المشترك
بين اللبنانيين».
وأوض��ح األب سبع ،ب��دوره ،أن «وج��ود ه��ذه المدرسة في ه��ذه المنطقة
من بيروت هو شهادة بحد ذاتها على رغم التحديات المادية واالجتماعية
القاسية ،التي تتطلب من جميع الغيورين على حضور هذا الصرح ودوره أن
يبذلوا جهودهم ويوظفوا عالقاتهم في سبيل تمكين المدرسة البطريركية من
تطوير رسالتها وتعزيز قدراتها وإعادة بناء جسور التواصل والتالقي بين
األجيال وبين أبناء مكونات المجتمع اللبناني ،ألن الحفاظ على التنوع الديني
بين تالمذة المدرسة هو مسوؤلية مشتركة بين أهل بيروت والمسؤولين في
المدرسة وهذا ما يحرص عليه غبطة البطريرك لحام».
وشدد على «استمرار المدرسة في تأدية دورها الحضاري واألكاديمي وفق
سياسة تربوية وضعها ويشرف عليها مباشرة السيد البطريرك».

في المطرانية المارونية  -كساره يوم السبت  11نيسان
 2015عند الساعة الثالثة بعد الظهر ،مناشدة مسؤولي
األح���زاب االل��ت��زام بتوجيهات تسلموها ح��ول تنظيم
القداسات التي سيقيمونها تكريما ً للشهداء واعتبار القداس
مناسبة للصالة والتالقي وتعزيز الوحدة واالنتماء الوطني
واإلمتناع عن الخطابات والشعارات الحزبية والسياسية
في الكنيسة وجوارها ،متابعة مسألة التعليم الديني في
المدارس الرسمية ومواصلة االهتمام بإنجاحه ودعمه
بالدورات التدريبية وباألشخاص والسهر على أن يكون
تعزيزا ً لخدمة كلمة الله وللتنشئة على اإليمان وعلى
فرح االنجيل ،ومواصلة االجتماع مع الفاعليات الزحلية
والبقاعية لمزيد من التشاور في سبيل سالم المنطقة
وحماية ابنائها وبناتها».

دربا�س :الم�ساعدات للنازحين �شحيحة
عقدت وزارة الشؤون اإلجتماعية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي والدول المانحة «من أجل دعم استقرار لبنان» ،االجتماع الثالث للجنة
التوجيهية لمشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة في فندق «سمالفيل»،
في حضور وزير الشؤون اإلجتماعية رشيد درباس ،الممثل المقيم لبرنامج
الدول المانحة والوزارات المعنية روس ماونتن ،وممثلين لرئاسة الحكومة.
بعد كلمة عريفة اإلحتفال سهير الغالي ،ألقى درباس كلمة قال فيها« :ان
هذه الكارثة تترك أثرها المباشر على لبنان ولم نكن شركاء في حدوثها ،ونحن
نتحمل مشاكلها المتفاقمة ،وربما لو بقي لبنان وحده في هذه المعمعات لسقط
دولة وكياناً ،لكننا نعترف بأن المجتمع الدولي واألشقاء العرب كانوا عناصر
مساعدة لصمودنا وإن كانت هذه المساعدة ال ترقى الى إلمستوى الخطر الذي
نعيشه في لبنان».
وأكد أن «وزارة الشؤون اإلجتماعية لها ثقة بالدول المانحة وبالدول
واألشقاء العرب ،خصوصا ً أن الوزارة تقوم بعمل مزدوج ولست أدري كيف
تم هذا ،ولكننا اآلن أمام هذا األمر الواقع الوزارة مسؤولة عن اللجوء السوري،
مع هذا قلت في مرات عدة اعتقد كوزير للشؤون مسؤوليتي مسؤولية ورقية
وسياسية ألن الوزارة على كثرة البرامج الموجودة لديها والتي تؤهلها أن
تكون متدخلة بفاعلية في معالجة أزمة تأثير اللجوء السوري على المجتمع
اللبناني األكثر بؤسا ً فهي برامج شحيحة وخالية من المساعدة».
وأعلن عن إنشاء برنامج مشروع منبثق من وزارة الشؤون وهو البرنامج
الوطني لرصد ط��وارئ السكان ،ه��ذا البرنامج يبدأ بإعادة مسح دقيق
اجتماعي وجغرافي واقتصادي لتوزع السوريين وتأثيره على المجتمع
اللبناني ،ويستهدف أن يكون قادرا ً على تدخل مباشر في كل مناسبة وكلما
دعت الحاجة وربما يجب أن تكون له مخططات ال تنفصل عن المؤسسات
الدولية.
وق��ال ماونتن في كلمته« :إن أهمية اجتماعنا اليوم مجددا ً هو لنقول
وبصوت واحد أننا نلتزم معا ً دعم استقرار لبنان ومجتمعاته األكثر تأثرا ً
بتداعيات األزمة السورية».
وأضاف« :ان اإلنجازات المحققة هي نتيجة اتباع منهجية تشاركية لتحديد
األولويات المحلية التي تبلورت مشاريع حيوية ،وقد تم إنجاز العديد من هذه
المشاريع منذ بداية األزمة السورية وتداعياتها على لبنان ،ولكن االعتقاد أن
العمل قد أنجز بالكامل هو اعتقاد خاطئ».
ثم عرض مدير برنامج التنمية اإلجتماعية والمحلية في  UNDPراغد
عاصي اإلنجازات خالل عام  2014بحيث تم تنفيذ  173مشروعا ً تعنى
بتحسين األح��وال المعيشية والخدمات األساسية في  65بلدة لبنانية
مضيفة.
واختتم مستشار وزير الشؤون االجتماعية أديب نعمة بعرض للتوجهات
االستراتيجية للمرحلة المقبلة والتوصيات.
على صعيد آخر ،استنكر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان،
إثر جلسته أمس وباإلجماع «ما قام به البعض من تعرض لوزير الشوؤن
االجتماعية نقيب المحامين السابق رشيد درباس ،بأسلوب أقل ما يوصف
بأنه غير حضاري».
وأك��د المجلس أن «ال��خ�لاف الحاصل م��ؤخ��را ً ح��ول بعض المشاريع
اإلنمائية الخاصة بمدينة طرابلس ،ال يحل بواسطة الشتائم على مواقع
التواصل االجتماعي ،وال بالشعارات الفضفاضة ،بل بالنقاش العملي الهادئ
الذي يتواله ذوو اختصاص ،يقدمون حصيلة نقاشاتهم الى المرجعيات
الحكومية والرسمية والمدنية إلجراء المقتضى» .وأعلن المجلس أنه «لن
يتأخر عن اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة في شأن التعرض لنقيب سابق
للمحامين».

رحيل المنا�ضل القومي �أنطون داوود
توفي منذ أيام في مدينة سدني  -أستراليا المناضل القومي االجتماعي
�ج�لاه داوود
أنطون داوود عن عمر ناهز  87سنة .وقد ودّع��ه رفقاؤه و َن� ْ
وتيودور (زوجته أولغا متو ّفاة) .وكان الراحل المتحدّر من قضاء زغرتا -
لبنان ،أول منفذ عام لمنفذية سدني يعَ يّنه عام  1973األمين عبود عبود بعد
تسلّمه مسؤولية المعتمد المركزي لقارة أستراليا ونيوزيالندا ،وذلك بعد
اقتناعه بكفاءة داوود وبوجدانه القومي...
غياب الفقيد ،تتقدّم من أسرته ورفقائه في الوطن
«البناء» إذ آ َل َم أسر َتها
ُ
وعبر الحدود بأصدق التعازي ،والبقاء لألمة.

الأ�سعد يدين ت�شويه دور المقاومة

مجلس اساقفة زحلة مجتمعا ً بحضور مسؤولي األحزاب

الجامعة الدول ّية تكرم الأمهات العامالت
ك ّرمت «الجامعة اللبنانية الدولية» فرع البقاع -
الخيارة بمناسبة عيد األم ،األمهات العامالت تحت شعار
«الجنة تحت أقدام االمهات» ،في حضور المدير اإلداري
باسم هزيمة واألكاديمي أحمد فرج ،إضافة الى الهيئتين
اإلدارية والتعلمية وحشد من الطالب.
وتحدث رئيس قسم اإلعالم أسعد صدقة قائالً« :وقفنا
اليوم لنحاول أن نرد لهن بعضا ً من الجميل ولو بكلمات،
فهن األمهات العامالت بتفانٍ وصمت ،وفضلهن علينا
كثير وأجرهن عند الله كبير».
وألقت الدكتورة رش��ا ح��االت كلمة باسم الجامعة

متم�سكون بخيار المقاومة
«القومي» وحزب اهللّ :
ودعم الجي�ش في �سورية ولبنان والعراق

اجتماع لدعم المجتمعات الم�ضيفة

بوصعب مجتمعا ً مع وفد إدارة األعمال في طرابلس
ركز وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اهتمامه
أمس على أوضاع الجامعة اللبنانية ،ولهذه الغاية ،ترأس
اجتماعا ً ضم ممثلي الجهات السياسية المختلفة ذات العالقة
باألزمة في كلية االقتصاد وإدارة األعمال في طرابلس ،في
حضور عميد الكلية الدكتور غسان شلوق والمديرة الدكتورة
جميلة يمين وحشد من األس��ات��ذة الذين يمثلون مختلف
التوجهات السياسية في طرابلس والشمال ،وتناول البحث
ض��رورة إيجاد حل لمشكلة الكلية التي تضم نحو 1300
طالب وهي مقفلة منذ أكثر من شهر ألسباب طائفية ومذهبية
وسياسية.
وق��ال بو صعب« :إن الجامعة اللبنانية هي الجامعة
الوطنية ،وعلينا المحافظة عليها ،ألننا عندما نتعامل معها
كجامعة طائفية ال تعود جامعة لبنانية .فلنتفق على أن ال
منطقة مقفلة أمام أي طائفة».
واستمر االجتماع ألكثر من ساعتين تخلله نقاش في تفاصيل
األزم��ة ووضع بو صعب المجتمعين في «أج��واء اإلتصاالت
السياسية من جانب جميع المعنيين بالوضع» ،طالبا ً منهم
«وضع الحل الذي يوافق عليه الجميع».
وفي نهاية االجتماع أعلن بو صعب في مؤتمر صحافي
«التوافق مع المجتمعين والتفاهم على أربع نقاط إليجاد حل
لمشكلة كلية إدارة األعمال في طرابلس ومن خاللها للعديد من
مشاكل الجامعة».
وأشار إلى أنه «تواصل مع كل القيمين والسياسيين في
الشمال بشأن كلية إدارة األعمال لتفادي أي مشكلة مستقبالً»،
الفتا ً إلى أن «رئيس الجامعة لم يتخذ قرار تعيين المدير بقصد
افتعال مشاكل» .وأك��د أنه تواصل أمس مع رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم ووضعهما في
األجواء وأخذ التطمينات بأن جميع السياسيين موافقون على
الحلول األكاديمية إلنهاء المشكل.

لحام� :سيزداد دورها زخم ًا ون�شاط ًا

اعتبرت فيها انه «منذ دخول المرأة واألم معترك العمل،
أضافت لمسة من الحب والحنين على أي وظيفة أو
مهنة شغلتها ،فكان لها الدور الكبير في إنجاح العمل
وتطويره».
وأضافت« :بوركتن ايتها األمهات العامالت ،وبوركت
جهودكن لما فيه خير لهذه الجامعة التي استمدت وبكل
فخر من األمهات معنى الحب والتعاون ،وكل معاني
التضحية والعطاء».
وألقى عدد من الطالب كلمات تحدثت عن «دور األم في
التضيحة والوفاء وبناء المجتمع».

اعتبر االمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد أن «المحاوالت
المكشوفة لبعض الدول العربية إلدانة المقاومة بسبب تدخلها في سورية ،هو
استهداف لها وتشويه لدورها الوطني والجهادي ولتضحياتها في مواجهة
االرهاب التكفيري».
ودان األسعد في تصريح أمس إدراج اسم المقاومة بتهمة انتهاك حقوق االنسان
لدى مجلس حقوق االنسان التابع لألمم ،سائالً هذه الدول ،عن اإلرهاب التكفيري
والجرائم والفظائع التي يقوم بها االرهابيون بحيث ان العالم بأسره لم يشهد
مثيالً لها ،الفتا ً الى أن «الدول التي تمثلهم وتدعمهم والتي تدعي التزامها بحقوق
اإلنسان هي أبعد ما تكون عنها حتى في داخل دولها وتعاطيها مع شعوبها؟
وأشار إلى أن «ما يحصل هو حلقة جديدة من سلسلة طويلة من االستهدافات
والتصويب على المقاومة» ،داعيا ً اللبنانيين «على اختالف انتماءاتهم السياسية
ومواقفهم ،إلى مواجهة اإلره��اب في كل أنواعه وأشكاله ،وعدم االنجرار خلف
مشاريع سياسية مشبوهة لتوريط لبنان في مزيد من الصراعات واالنقسامات
تنفيذا ً ألجندات ومخططات أجنبية».

جريج وبدر الدين وفضل الله
ن��ظ��م��ت م���دي���ري���ة ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ن��ش��اط��ات
ثقافية حوارية عدة في عدد من
كليات الجامعة اللبنانية الفرع
األول ،وذل��ك بمناسبة عيد مولد
باعث النهضة ان��ط��ون سعاده،
وف��ي ه��ذا اإلط���ار وتحت عنوان:
«تحديات المشهد اإلقليمي وآفاقه
وأبعاد الصراع» (قراءة من منظور
المقاومة) ،أقيم لقاء ح��واري في
كلية إدارة األعمال الفرع األول،
ش��ارك فيه ع��ن ال��ح��زب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي د .ج��ورج
ج��ري��ج ،وع��ن ح��زب ال��ل��ه د .عبد
الحليم فضل الله ،وأدارت الحوار
د .رنا بدر الدين ،بحضور جمع
من طالب الكلية.
وأكدت المداخالت أنّ المرحلة
ت��ش��ه��د ت���ح���دّي���ات ج���دي���ة على
المستوى ال��وج��ودي ،والمنطقة
مستهدفة بمخطط إع��ادة تقسيم
ج��غ��راف��ي��ت��ه��ا وت��ف��ت��ي��ت نسيجها

جانب من الحضور

الأجرا�س تالقت مع الأذان في دير قنوبين
نظم لقاء مسيحي إسالمي في دير سيدة قنوبين،
بعنوان «م��ن أع��م��اق قاديشا إل��ى أح��ض��ان مريم»،
لمناسبة عيد البشارة وبرعاية النائب البطريركي
على الجبة وزغرتا المطران م��ارون العمار ،ادارت��ه
راهبات الدير االنطونيات برئاسة االخت لينا الخوند،
وحضره الشيخ بالل المال من طرابلس ،الشيخ أحمد
اللقيس من جبيل ،الخوري هاني طوق ،رئيس بلدية
بشري انطوان الخوري طوق الذي كانت له شهادة
حياة حول العالقة مع مريم.
وافتتح اللقاء ب��ق��رع مشترك ل�لأج��راس ولرفع
األذان ،فتالوة الفاتحة واألبانا ،فكلمة األخت الخوند
في مفاهيم التالقي الروحي واالنساني المتجذرة في
رسالة قنوبين وتراثها .ثم ترانيم وتراتيل تناوبت
عليها جوقتان إسالمية من طرابلس ومسيحية من
ديري مار اليشاع وقنوبين ،تبع ذلك عرض وثائقي
«قودشو» من سلسلة أفالم ال��وادي المقدس لرابطة
قنوبين للرسالة والتراث.

المال

ثم القى المال كلمة ق��ال فيها« :إن عالقة المسلم
بالمسيحي ،هي عالقة السماء ب��االرض ،ومن عالقة
ال��وح��ي بالرسالة ،وه��ي م��ن عالقة أخ��وة األنبياء
لألنبياء وما يجمعنا مع المسيحيين في هذا الشرق،

فتح تحقيق في وفاة طفل

األمهات المكرمات مع إداريي الجامعة

(أحمد موسى)

فتح وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ،تحقيقا ً في وفاة الطفل إيليو سلوم
( 4أشهر) في حضانة  clarinette et zoeفي عجلتون.
وكشف فريق من الوزارة على الحضانة ،الموجودة داخل حرم مدرسة من
دون ترخيص ،على ان تستكمل التحقيقات لمعرفة أسباب وفاة الطفل الذي
وصل ميتا ً إلى مستشفى السان جورج في عجلتون ،بحسب تقرير الطبيب
المعاين.
من جهة أخرى ،عُ ثر على الطفل السوري علي وليد حلوم ،الذي فقد أول من
أمس ،جثة على جانب النهر في بلدة الكويخات في عكار.
وكان حلوم (مواليد ُ )2001فقد منذ السادسة من مساء أول من أمس ،بينما
كان ذاهبا ً من دارته في بلدة الكويخات -عكار ،لتعبئة خطه الخليوي من أحد
المحال ،والتي تبعد عن مكان سكنه حوالى  150متراً.

االجتماعي بما يتالءم مع مذهبة
الصراع الجاري ،إلنشاء دويالت
دينية تب ّرر وج��ود دول��ة يهودية
عنصرية ،وذلك استكماال ً للخطة
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة،
وت���ه���دف إل���ى اس��ت��ي��ط��ان أرض
فلسطين تحقيقا ً للحلم التوراتي
المزعوم بأنّ فلسطين «أرض بال
شعب لشعب بال أرض».
وأكد المشاركون التمسك بخيار
المقاومة والنضال جنبا ً إلى جنب
م��ع الجيش ف��ي س��وري��ة ولبنان
وال���ع���راق ،وال��ت��م��س��ك ب��ال��وح��دة
ف��ي م��واج��ه��ة الخطر التقسيمي
وفي مواجهة اإلره��اب ،والتأكيد
على أهمية ال��ح��وار بين الفرقاء
لتحصين وحدة المجتمع وتزويده
ب����أدوات ال��ص��م��ود ف��ي وج���ه من
يريد تمزيق الجغرافيا ،وتفتيت
النسيج االجتماعي لهذا الشعب
الموحد.
ورأى المشاركون أنّ االستيطان
اليهودي في فلسطين ومنذ انطالق

الحركة الصهيونية حتى اليوم،
ه��و السبب المباشر والمنطلق
الحقيقي لكل اإلشكاليات التي
تصيب المنطقة ،وال يمكن فهم أبعاد
الصراع القائم إال بالوعي لخطر
المشروع اليهودي ،والمواجهة
ت���ك���ون ب���ال���وح���دة وت��ح��ص��ي��ن
الوعي المجتمعي لقضية وجود
المجتمع ،وهذا ما أكد عليه أنطون
سعاده مؤسس الحزب السوري
القومي االجتماعي.
وأكد جريج أنّ القوميين ليسوا
محايدين في الصراع ،فهم يقاتلون
بالسالح والفكر والقلم إلى جانب
ك ّل القوى الحية والفاعلة للدفاع
عن األمة وقضيتها المحقة.
واستبعد فضل الله من جهته،
أن تشنّ «إسرائيل» عدوانا ً جديدا ً
على لبنان ،ألنّ ذلك يحتاج إلى
غطاء أميركي ،وه��ذا الغطاء غير
متوافر حالياً ،في ظ ّل سعي إدارة
أوباما الى توقيع االتفاق النووي
مع ايران.

من اللقاء قي دير سيدة قنوبين

هو الشرق نفسه».
ورأى أن «ارتباط المسيحيين بالواقع العربي لهو
ارتباط وثيق ،وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا».

اللقيس

وقال اللقيس« :بالنسبة إلي ،ان السيدة مريم كمثل
الغذاء للجسد ،يتعلم منها االنسان كيفية التعامل
مع ربه والصبر على الشدائد من غير وقوع الفتنة.
وأذك��ر ما حدث منذ أي��ام قليلة في منطقة جبيل من
تجربة إلشعال نار الفتنة الطائفية ،وكانت توجيهات
مفتي الجمهورية بعدم الرد على هذه االبواق تداركا ً
للفتنة».
ورحب العمار بالحضور وقال« :تعالوا معا ً نصلي،
ونتأمل ،وننسى ما يفرقنا ونتوحد على من يجمعنا
بمحبته وعطفه ،وال يريد لنا اال الخير والصالح
والسالم ،انه الله .تعالوا نقر بأن االرض تتسع لنا
جميعا ً بشرط ان نعيش فيها بأمان وسالم ومحافظين
على بعضنا بعضا ً ك��ل ف��ي معتقده وف��ي ايمانه
وتطلعاته».
واختتم اللقاء بدعاء روح��ي مشترك ت�لاه جميع
الحاضرين ،فهدايا ثقافية تراثية من اتحاد بلديات
قضاء بشري وراب��ط��ة قنوبين للرسالة وال��ت��راث،
فمشاركة في خبز المائدة.

