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« الريا�ض تفت�ش عن نجاح قبل الذهاب �إلى الحوار مع طهران»
الراعي يبحث مع يازجي في بكركي
ن�صراهلل� :آن الأوان لأن يقول الم�سلمون والعرب والعالم لل�سعودية كفى ...العالقات بين الكني�ستين والأو�ضاع الراهنة
في خطاب ومواقف غير مسبوقة تجاه
السعودية ،من حيث الشكل والمضمون،
رأى األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله أنه آن األوان ألن يقف المسلمون
والعرب والعالم اإلسالمي للقول للسعودية
كفى .وأك��د «فشل الحرب على اليمن بعد
نضوب بنك أه��داف عاصفة الحزم» ،داعيا ً
بعض الناس في لبنان إلى عدم االحتفال
بنصر عاصفة الحزم ولفت إلى «أن هناك
خطرا ً على السعودية من داخلها ومن داخل
الفكر الوهابي والثقافة الوهابية».
وخ�لال كلمة له في «مهرجان التضامن
والوفاء وصرخة الحق في وجه السلطان
الجائر» ،اعتبر السيد نصرالله «أن من واجبنا
اإلنساني واألخ�لاق��ي والجهادي أن نتخذ
هذا الموقف ،ولن يمنعنا شيء ال تهويل وال
تهديد من أن نواصل إعالننا ،موقف التنديد
بالعدوان السعودي األميركي على اليمن وأن
نواصل تأييد موقف شعب اليمن».

أهداف العدوان

وأوض���ح السيد نصر ال��ل��ه «أن الهدف
الحقيقي للعدوان السعودي على اليمن هو
إعادة الهيمنة والوصاية على هذا البلد بعد
أن استعاد شعبه االستقالل والسيادة»،
مضيفاً« :يقولون إنها ح��رب ال��ع��رب فهل
الشعوب العربية فوضت هؤالء بشن الحرب
وهي حرب العرب على شعب اليمن»؟ وقال:
«انظروا إلى نخوتهم وشهامتهم وعروبتهم
وكرمهم (اليمنيين) ،وإذا لم يكن الشعب
اليمني من العرب فمن الذي هو من العرب»؟
وشدد السيد نصر الله «على أن الشعب
اليمني ليس بحاجة إلى شهادة على عروبته
وإسالمه» ،معتبرا ً أن «أكثر عنوان مضحك
ومحزن في آن هو عنوان الدفاع عن الحرمين

هناك خطر
على ال�سعودية
من داخلها ومن
الفكر الوهابي
الشريفين في مكة المكرمة وف��ي المدينة
المنورة» ،وتساءل« :فمن الذي يهدد الحرمين
الشريفين؟ هل الشعب اليمني أو «أنصار
الله» أو أي مكون من الشعب اليمني؟ نعم
هناك تهديد للحرمين الشريفين من «داعش»
التي قالت إنها ستأتي إلى السعودية وتهدم
الكعبة والحرم النبوي الشريف ،وهناك خطر
من داخل السعودية ومن داخل الفكر الوهابي
والثقافة الوهابية» ،الفتا ً إلى أنه «بعد أن
سيطر الملك عبد العزيز آل سعود على بالد
الحجاز ه��دم أتباعه الوهابيون ،انطالقا ً
من فكرهم ،كل اآلث��ار الدينية والتاريخية

تحية لكل ف�صائل
المقاومة
ذ ّكر السيد حسن نصرالله بالحرب التي
شنتها «إسرائيل» على لبنان في نيسان
عام  1996تحت عنوان «عناقيد الغضب»
وانتهت بهزيمة العدوان .ووج��ه السيد
نصرالله «التحية لشعب لبنان األبي»،
وقال« :إننا نقف بإجالل أمام كل الشهداء
الذين سقطوا في عدوان نيسان على لبنان
وأمام الذين قدموا التضحيات ،كما نقف
بإجالل وإك��ب��ار أم��ام بطوالت مجاهدي
المقاومة من حزب الله وحركة أمل وكل
فصائل المقاومة فهذه االنتصارات مهدت
لالنتصار والتحرير عام .»2000

السيد نصر الله خالل القائه كلمته

اليمنيون حتى الآن لم يذهبوا
�إلى خياراتهم الحقيقية
ل��رس��ول ال��ل��ه وال��م��ن��ازل وآث���ار الصحابة
واألضرحة والقبور واآلثار التاريخية».
وأش����ار ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه إل���ى أن «آل
سعود كانوا يريدون هدم قبر النبي وبعد
الضغوطات التي حصلت ،من باكستان التي
كانت تضم الهند آنذاك ومن األزهر الشريف،
اضطر الملك السعودي أن يتنازل وقد تمت
مهاجمته من قبل الوهابيين وبقي قبر النبي
لكن يمنع االقتراب منه ،معتبرا ً «أن هناك
خطرا ً إذ أننا ال نعرف في أي لحظة تأتي
مجموعة طالب ممن يتعلمون في مدارس
الوهابية في السعودية ويقومون بتفجير
قبر النبي».
وأردف« :يقولون إن الحرب للدفاع عن
الشعب اليمني ف��ي حين أن��ه��م يفرضون
حصارا ً عليه ويقتلونه ويرتكبون المجازر
بحق المدنيين والنساء واألطفال» ،الفتا ً «إلى
أن فضائيات عاصفة الحزم لم تعرض هذه
المشاهد وكل تلفزيون يخاف على نفسه لم
يعرض هذه المشاهد».

كما في حرب تموز

وشبه السيد نصرالله الحرب التي تجري
في اليمن كالحرب التي شنتها «إسرائيل»
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ع���ام  2006م��ت��س��ائ�لاً« :ع��ن
الهدف الذي تحقق بعد كل الغارات وإطالق
الصواريخ وتقديم كل أشكال الدعم الذي
يقدمه األميركيون وكل أشكال الدعم الذي
تقدمه السعودية للقاعدة في اليمن؟».
وجزم السيد نصر الله أنه ال يمكن بأيّة
تسوية سياسية إع���ادة عبد رب��ه منصور
ه���ادي ،وق��د ب���دأت ال��س��ع��ودي��ة بالتراجع
عبر اق��ت��راح ال��ت��ف��اوض م��ع خ��ال��د البحاح
كنائب للرئيس اليمني ،الفتا ً إلى أن أغلب
المحافظات أصبحت م��ع الجيش اليمني

واللجان الشعبية وسط تراجع «القاعدة».
وتابع السيد نصر الله« :كانوا يريدون
إخضاع الشعب اليمني لكن الذي حصل أنه
زاد صبرا ً وتحمالً وإرادة ،وال يبدو عليه أية
عالمة انكسار ال على المستوى السياسي وال
الشعبي وال الميداني».
وأضاف السيد نصر الله أن من األهداف
المفترضة والهامة للسعودية إنهاء التهديد
المحتمل لها في اليمن فماذا فعلت؟ لقد حولت
التهديد من محتمل إلى قطعي على مستوى
كل الشعب اليمني وقيادة أنصار الله والقائد
الحكيم السيد عبد الملك الحوثي ،وإذا كان
هؤالء يشكلون تهديدا ً للسعودية فهي اآلن
فرصتهم والشعب والقبائل تطالب بالرد
ولكن هذا اسمه الصبر االستراتيجي».
وإذ شدد السيد نصر الله على «أن هناك
فشالً معنويا ً وتهيبا ً من االستحقاقات القادمة
ل��دى ال��س��ع��ودي��ة» ،أش��ار إل��ى أن «الحرب
الجوية ال يمكن أن تشكل ردع��اً» ،الفتاً ،في
الوقت عينه ،إلى أن الجيش السعودي أنفق
عليه مليارات ال��دوالرات وعندما أتى وقت
الجد في مقابل شعب معروف في إمكاناته
وظروفه ،شعر بالخوف من الدخول في حرب
ضد هذا الشعب».
وأكد السيد نصرالله أن «اليمنيين حتى
اآلن لم يذهبوا إلى خياراتهم الحقيقية ولم
يقوموا بأية خطوة بعد ،والشعب اليمني
يرتب أم��وره الداخلية من دون أن يتحرك
أمام السعودية التي وصلت إلى آخر الخط
وبقيت العملية البرية ،فهل لدى السعودية
القدرة على ذلك؟».
لكن السيد نصرالله لفت إلى «أن األمور في
حاجة إلى بعض الوقت لكي يفهم السعودي
أنه فشل ويتم إنزاله عن الشجرة ،ولكن حتى
اآلن ليس هناك انتباه لألصوات التي تدعو

إلى الحل السياسي وإيقاف الحرب».
وردا ً على منتقدي موقفه من السعودية
ق��ال السيد نصرالله »:ال ن��ري��د أن نفتح
ملفات ح��ول ما قدمت السعودية للبنان
وك��ن��ا ال نتحدث ع��ن ش��يء علما ً أن��ه كان
لدينا معلومات عن أن سورية وكل المنطقة
مستهدفة» ،متسائالً« :لو سقطت سورية
بيد ال��ق��اع��دة أي��ن ك��ان لبنان ومسلموه
ومسيحيوه والمساجد والكنائس؟».
واس��ت��غ��رب السيد نصر ال��ل��ه كيف أن
السعودية هي التي أعلنت الحرب وتقصف
وتقتل وه��ن��اك البعض يس ّميها «مملكة
الخير» ،معتبرا ً أن��ه «آن األوان ألن يقف
المسلمون والعرب والعالم اإلسالمي للقول
للسعودية كفى».
وكما فعل في  8آذار ع��ام  ،2005شكر
السيد نصر الله «سورية اليوم لصمودها
وعدم خضوعها أمام الجماعات التكفيرية».
ول��ف��ت إل��ى أن «اإلي��ران��ي��ي��ن س��ع��وا منذ
س��ن��وات ل��ل��ح��وار م��ع ال��س��ع��ودي��ة ولكن
السعودية هي التي تكابر ألنها تعتبر حالها
فشلت في سورية والعراق ولبنان وتريد
البحث عن نجاح قبل الذهاب نحو التفاوض
وذلك عبر قتل الشعب اليمني وسحق عظام
المدنيين».
وأشار السيد نصرالله إلى «أن هذا الفكر
تنشره السعودية وتعلمه في المدارس من
أموال األمة اإلسالمية».

ال إلزام ألحد من الحلفاء

وعن تأثير مواقف حزب الله على حلفائه
أكد السيد نصرالله أننا «ال نلزم أح��دا ً وال
نطلب من أح��د االل��ت��زام موقفنا ،لكن نحن
وصلنا إلى أن مصلحة لبنان الكبرى التي
قدمنا من أجلها الشهداء في وج��ه العدو

دعا بع�ض اللبنانيين
�إلى عدم االحتفال
بن�صر عا�صفة الحزم
لأنها ف�شلت
الصهيوني ،ومصلحة شعوب األمة أن نقول
للحكام في السعودية كفى ألنكم تدمرون
األمة والخاسر األكبر هو فلسطين والرابح
األكبر هو الكيان اإلسرائيلي».
ونصح السيد نصر الله «بعض الناس
في لبنان أن ال يحتفلوا بنصر عاصفة الحزم
من اآلن وأن ال يتسرعوا في الحسابات بل
أن ينتظروا وقد راهنوا على سقوط النظام
في سورية بعد شهرين من ب��دء األح��داث
فيها ،وهذه هي السنة الخامسة ،وفي نهاية
المطاف كما في المسألة السورية أيضا ً في
المسألة اليمنية على كل منا أن يحتفظ
برأيه مع المحافظة على األخالق وأن نعمل
سويا ً على تحييد لبنان وعدم نقل الصراع
إليه في الموضوع اليمني».

تهديد ووعيد الحريري
سارع الرئيس سعد الحريري إلى الرد على خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،
وقال ،في تغريدات على موقع «تويتر»« :ما سمعناه حفلة منسقة من االفتراءات التاريخية ونبش في
قبور األحقاد وانكشاف مفضوح لما في الصدور من ضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقيادتها» ،محذرا ً
من أن «تناول الملك الراحل عبد العزيز باإلساءة أمر يضع المتطاولين في المرمى المضاد ،من أكبر مقام
في طهران إلى أصغرهم في الضاحية».
وقال« :التوتر السياسي لن ينجح في تشويه صورة السعودية ودورها ومكانتها» ،الفتا ً إلى أن «حشد
األتباع في حلبات التحريض على المملكة لن يعطي الوكيل المحلي للنفوذ اإليراني شهادة حسن سلوك
بأدواره العبثية».
وجزم بأن «التصعيد المتواصل لحزب الله لن يستدرجنا إلى مواقف تخل بقواعد الحوار والسلم
األهلي» ،متابعاً« :إذا كانت وظيفتهم تدفعهم للتضحية بمصالح لبنان كرمى ألهداف الحوثي ،فإن
المسؤولية تفرض علينا عدم اإلنجرار وراء ردود أفعال مماثلة».
وختم سائالً« :لماذا كل هذا الجنون في الكالم؟ إنها عاصفة الحزم يا عزيزي».

مقدّم الحضور

من االحتفال

�شكر باك�ستان وتنديد
بقرار مجل�س الأمن
شكر السيد حسن نصرالله الشعب
والبرلمان والحكومة في باكستان
على موقفهم من عدم المشاركة في
ال��ح��رب على اليمن ،مطالبا ً مصر
وباكستان بمنع ه��دم بلد من بالد
رسول الله.
كما ن��دد السيد نصر الله بقرار
مجلس األمن الدولي الذي قبل اقتراح
الجالد وجلد الضحية مع هذا الجالد.

{ غ��ادرب��ط��ري��رك ال��س��ري��ان الكاثوليك
األنطاكي م��ار أغناطيوس يوسف الثالث
يونان ،روما متوجها ً إلى مدريد  -إسبانيا،
يرافقه أمين سر البطريركية األب حبيب
مراد ،للمشاركة في مؤتمر بعنوان «الحضور
المسيحي في الشرق».
وف���ي م��ط��ار م���دري���د ،استقبله م��ط��ران
الكنيسة السريانية األرث��وذك��س��ي��ة مار
نيقوالوس متى عبد األحد ،سفير الجمهورية
العربية السورية في اسبانيا ميالد عطية
ووفد من أعضاء مجلس الرعية السريانية
األرثوذكسية في مدريد.
{ أقيم مساء أول من أم��س حفل عشاء
تكريمي لنائب رئيس المجلس الشرعي
اإلس�ل�ام���ي األع��ل��ى ال���وزي���ر ال��س��اب��ق عمر
مسقاوي ،بدعوة من أمين عام مؤتمر الخير
العربي محمد بركات في دارته ،في حضور
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،

استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشاره ال��راع��ي مساء
أمس في بكركي ،بطريرك أنطاكيا
وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي ،يرافقه عدد
من المطارنة واآلب���اء ،في حضور
الكاردينال نصرالله بطرس صفير
وع��دد من مطارنة وكهنة الطائفة
المارونية ،وجرى عرض العالقات
بين الكنيستين واألوضاع الراهنة
محليا ً وإقليمياً.
وك����ان ال���راع���ي اس��ت��ق��ب��ل وف��د
المجلس األع��ل��ى لطائفة ال���روم
الكاثوليك برئاسة وزير السياحة
ميشال فرعون الذي أكد بعد اللقاء
أن��ه ع��رض م��ع البطريرك الراعي
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي وأوض���اع
مسيحيي الشرق ،وق��ال« :اطلعت
أي��ض��ا ً على أج���واء اجتماعه مع
ال��س��ف��راء وه���واج���س ال��ب��ط��ري��رك

الراعي كبيرة لجهة ع��دم المضي
قدما ً بانتخاب رئيس للجمهورية».
وش���دد ع��ل��ى «ض����رورة تطبيق
الدستور ألن��ه يحترم التوازنات
وه��و صيغة فريدة تعكس صورة
لبنان الرسالة في العالم».
والتقى الراعي الوزير السابق
مخايل الضاهر الذي قال بعد اللقاء:
«إن أهم ما يقلق البطريرك الراعي
اليوم هو التمادي في ه��ذا الخلل
الجسيم في مواقع الحكم في لبنان
وهو ال يتحرك قط من موقع طائفي
بل من موقع وطني بحت ،إذ يدرك
أن أي تهميش أو غياب ألي مكون
أساسي مسيء للهيئة الحاكمة وهو
بمثابة إلغاء للميثاقية التي تميز
لبنان ،وبالتالي إلغاء مبرر وجوده
واستمراره كوطن نموذجي».
وأض��اف« :إن البطريرك ضنين
بحماسة ال ح��دود لها للمحافظة

على اإلرث العظيم ال��ذي تركه له
سلفه البطريرك ال��راح��ل الياس
الحويك منذ ما يقارب المئة عام،
هذا اإلرث الذي اسمه لبنان الكبير،
وال يمكن لسيد بكركي اليوم وهو
المؤتمن الشريف على هذه الوديعة
ال��ف��ري��دة أن يسمح ب��أن تتعرض
للزوال ،ال سمح الله ،إذا ما فقدت
إحدى مكوناتها األساسية وجودها
ومساهمتها ف��ي إدارة مؤسسات
الدولة الرئيسية».
وخ��ت��م« :م���ا ي��ه��م البطريركية
المارونية اليوم هو بقاء لبنان،
ول��ب��ن��ان ل��ن يبقى م��ن دون روح،
وروح��ه هي الشراكة التي جعلها
شعارا ً لعهده».
ث���م اس��ت��ق��ب��ل ال���دك���ت���ور ن���زار
ي��ون��س ال���ذي أطلعه على أج��واء
جولته الخارجية ولقاءاته بعض
المسؤولين.

با�سيل جال في زحلة� :سورية لن تبقى مدمرة
وكما كنا في جوارها في الحرب �سنكون في ال�سلم
جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس في
قرى قضاء زحلة ،منطلقا من بلدة تربل في سهل زحلة ،يرافقه
الوزير السابق كابي ليون والنائب السابق سليم عون ،حيث
كان في استقباله رئيس كتلة «نواب زحلة» النائب طوني أبو
خاطر ورئيس البلدية فادي الخوري ومختارا البلدة بطرس
صغبين وجورج فرج وحشد من أبناء البلدة.
وعقد لقاء في قاعة البلدية ،تحدثت خالله نتالي عيسى
حميدون معرفة ،ثم ألقى أبو خاطر كلمة شكر فيها لوزير
الخارجية زيارته بلدات المنطقة لتفقد أوضاعها.
وكان لباسيل استقبال شعبي في باحة كنيسة مار تقال،
تحدث فيه ابو خاطر فقال« :نشكر للوزير جبران باسيل هذه
البادرة ،وأقول له اننا بحاجة اليوم الى موقف لبناني جامع،
فحيدوا لبنان عن االضطرابات التي تعم المنطقة».
وقال باسيل ،بدوره« :،سمعت من الكلمات تساؤالت عن
أسباب قيام وزير الخارجية اآلن بجوالت داخلية في المناطق.
نقول لكم ،إننا ال نتكلم بل نعمل على األرض لالطالع على ما
يعانيه المواطن ،ونأخذ منكم الروح والقوة ،نعرف معاناتكم
أنتم الذين تدافعون عنا في بيروت ،في صمودكم ببلداتكم
وأنتم سياج الوطن».
اضاف« :نحن وإياكم واحد ،نريد أن نعيش مع بعضنا
بالمساواة ،سواء كنا أبناء طائفة محمدية أو ابناء طائفة
مسيحية ،فكلنا أبناء وطن واحد ونريد أن نعيش مع بعضنا
وال يربحنا أحد جميال انه يساعدنا فنحن نساعد كل العالم
بصمودنا هنا حيث نحافظ على منطقة ووطن وشرق أوسط
بتنوع أطيافه وأقلياته ،والذي إذا فقد منه تنوعه ،أي أقلياته
وهم المسيحيون ،فالعالم يفقد أغنى منطقة حضارية ودينية
تتميز بتعايش أديانها مع بعضها بعضاً».
ثم انتقل باسيل الى بلدة رياق ،حيث استقبلته فاعليات
البلدة وأهاليها في كنيسة مار روكز ،تقدمهم رئيس البلدية
جان معكرون ،وتال كاهن الرعية األب فادي الحاج موسى
صالة.

ثم توجه الجميع إلى صالون الكنيسة ،حيث ألقى باسيل
كلمة قال فيها« :هنا نموذج عن التعايش المسيحي  -االسالمي
اللبناني ،فأنتم تعطون النموذج عنه ،هنا في بلدتكم ويجب
ان تحافظوا عليه .هذه تربيتنا الوطنية التي تجعلنا نتمسك
بلبنان ونحافظ على وجودنا الحر في لبنان بتنوعنا .رغم
أننا استعملنا أكثريتنا خطأ في الماضي ،واستعملنا أقليتنا
خطأ أيضا .ومهما كان العدد ،ال يمكن ألحد أن يستقوي على
اآلخ��ر ،فنحن أقوياء ببعضنا وبمفهومنا للبنان المناصفة
والعيش الواحد ،الذي إذا غاب يذهب معه لبنان».
أضاف« :سورية لن تبقى مدمرة في المستقبل فسيعاد
إعمارها .وكما كنا في جوارها بزمن الحرب سنكون بجوارها
في وقت السلم ،وكما نأوي شعبها اليوم ،استقبلنا هو يوم كنا
بحاجة .نحن نريد ان نمد لهم يدنا ومساعدتنا لنبني سورية
بحجرها ،ولنساعد بقدر امكاناتنا لنبقيها برسالتها العلمانية،
التي كانت تقدمها ،حتى جاءت يد االرهاب لتدمرها .إن أخطر
أمر في سورية».
وقال »:ليس النظام وال االشخاص وال السلطة وال الحكم،
بل قدرة الشعب على أن يعيش مع بعضه بفكرة دولة مدنية،
ال أن ينقسم إلى طوائف ويتناحر مع بعضه بعضا ً وينعكس
هذا التناحر على كل المنطقة ،وهو مشروع ليس غريبا علينا،
فنحن الشعب الوحيد في العالم الذي فهم هذا االمر وانتصر
عليه».
وختم« :هذا التحدي الذي أمامنا هو أن نعيش في وحدتنا
كلبنانيين ،ونتعالى عن خالفاتنا حتى نواجه االخطار
الحقيقية المحدقة بنا ،والتي هي ارهاب تكفيري ،ويده قادرة
على أن تطال كل العالم ،ويماثله إرهاب تكفيري اسرائيلي يده
قادرة على أن تطال كل العالم ايضا ،ويريد أن يدمر كل الذين
حوله .فالنموذج اللبناني هو نقيض «داع��ش» وإسرائيل،
ونحن نقدمه إلى البشرية».
ثم انتقل باسيل الى بلدة أبلح الفرزل ،واختتم جولته
بالفرزل.

(ت ّموز)
باسيل خالل جولته

�أخبار متفرقة
الرئيس فؤاد السنيورة ،ووزراء وشخصيات
سياسية ودي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وأع��ض��اء
المجلس الشرعي.
زارت النائب بهية الحريري ،متروبوليت
صيدا وصور ومرجعيون وتوابعها للروم
األرث��وذك��س المطران ال��ي��اس ك��ف��وري ،في
كاتدرائية القديس نيقوالوس ف��ي صيدا
القديمة ،وقدمت له التهاني بالفصح .وكان
اللقاء مناسبة ل��ت��داول األوض���اع العامة
الداخلية واإلقليمية ،وال��وض��ع في صيدا
ومنطقتها.
كذلك استقبل كفوري عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي عسيران مهنئاً.
{ زار السفير ال��ب��رازي��ل��ي ال��ج��دي��د في
لبنان ج���ورج ج��ي��رال��دو ق���ادري م��ن أصل
زحلي مدينة زحلة ،والتقى ع��ددا ً من أفراد
عائلة ق��ادري بدعوة من القنصل الفخري
البرازيلي في لبنان سهام الحاراتي ،التي

الراعي مستقبالً يازجي

حمدان :لفر�ض انتخاب رئي�س للجمهورية
أقامت على شرفه حفل تكريم واستقبال
في القنصلية الفخرية لدولة البرازيل في
قب الياس .وحضر الحفل محافظ البقاع
القاضي أنطوان سليمان ،مدير عام وزارة
الخارجية السفير وفيق رحيمي ،مفتي زحلة
والبقاع الشيخ خليل الميس ،مطران الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران
ع��ص��ام دروي����ش ،م��ط��ران زح��ل��ة وال��ب��ق��اع
للموارنة جوزف معوض ،وحشد من القضاة
واألمنيين ورؤساء البلديات ومغتربين.
أستقبل معلم مليتا الجهادي السياحي
في منطقة إقليم التفاح النبطية شخصيات
ووفودا ً عربية ولبنانية جالت في أرجائه.
وأبدى أعضاء الوفود «إعجابهم وتقديرهم
لما أنجزته المقاومة في لبنان ،خالل حربها
ال��ض��روس م��ع ال��ع��دو الصهيوني للبنان،
مثمنين «تضحيات المقاومين ،آملين «أن
يتم تحرير باقي األرض المحتلة».

كما زار المعلم رئيس راب��ط��ة العروبة
والتقدم الدكتور سمير صباغ ،وأكد في ختام
جولته «ضرورة حماية انجازات المقاومة
ألنها فخر وعز هذه األمة».
زار وفد من مكتب المرجع الديني الشيخ
محمد اليعقوبي برئاسة مدير المكتب في
لبنان الشيخ حسين التميمي ،تجمع العلماء
المسلمين ،حيث كان في استقباله رئيس
الهيئة اإلداري���ة الشيخ حسان عبد الله
وأعضاء الهيئة .وجرى البحث في «الوضع
اإلس�لام��ي ف��ي ال��ع��ال��م ف��ي شكل ع��ام وفي
العراق خصوصاً».
{ نظمت الهيئة الصحية اإلسالمية،
بالتعاون مع بلدية النميرية يوما ً صحيا ً
مجانياً ،تخللته زي��ارات لمنازل المسنين
ف��ي ال��ب��ل��دة ،ب��م��واك��ب��ة ف��ري��ق م��ن األط��ب��اء
والممرضين الذين قاموا بمعاينتهم ،وتقديم
األدوية وإجراء الفحوصات الالزمة.

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون،
ال��ع��م��ي��د مصطفى ح���م���دان ،خ�لال
استقباله وف��دا ً من المركز الثقافي
اللبناني ال��ع��رب��ي ب��رئ��اس��ة محمد
عيتاني ،انه «ال يمكن أن نرضخ بتاتا ً
للمشروع المذهبي الطائفي الهادف
إل��ى تفتيتنا وتشتيتنا وتقسيمنا
م��ن أج��ل إع�لاء ش��أن يهودية دول��ة
إسرائيل» ،ودع��ا «جميع الوطنيين
اللبنانيين المسلمين والمسيحيين
إلى الوحدة واللحمة من أجل مواجهة
هذه المشاريع» ،الفتا ً إلى أن «أولى
الخطوات من أج��ل إفشال مشروع
التقسيم والفدرلة في لبنان هو أن
نسعى جميعا ً إل��ى ف��رض انتخاب
رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد».

متوسطا ً وفد المركز الثقافي
حمدان
ّ

