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حزب اهلل :لو ا�ستمعنا لن�صائح � 14آذار
لكان «داع�ش» و«الن�صرة» في عمق لبنان
أكد حزب الله «أننا حاضرون في
ك��ل ساحة وف��ي ك��ل لحظة» للدفاع
ع��ن ال��م��ق��اوم��ة وإن��ج��ازات��ه��ا وع��ن
لبنان وفلسطين وس��وري��ة واليمن
والعراق» ،الفتا ً إلى أنه «لو استمعنا
لنصائح فريق  14آذار لكان «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» اآلن ف��ي عمق ال��داخ��ل
اللبناني».
وفي السياق رأى رئيس المجلس
التنفيذي السيد هاشم صفي الدين
م��م��ث�لاً األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصر الله ،في احتفال
أقامته المؤسسة اإلسالمية للتربية
والتعليم (مدارس المهدي) ،لمناسبة
والدة اإلم��ام المهدي والعام الثاني
والعشرين النطالقتها« ،أن أوج��ه
االس��ت��ك��ب��ار ه��و اإلره����اب التكفيري
وهو نتاج هذه السياسة األميركية
المدعومة بالمال من بعض ال��دول
العربية ،فهم من مولوه وصفقوا له»،
مح ّذرا ً من أن «هذا المشروع يسوق
هذه األمة إلى الضياع».
ولفت إلى «أن ما يجري في سورية
ولبنان والعراق واليمن هو مواجهة
بين االستكبار والمستضعفين .هذه
المعركة لم تكن محل تردد أو تشكيك،
ب��ل كانت واض��ح��ة ،ون��خ��وض فيها
تحمل المسؤولية والتكليف في كل
مكان» ،مشيرا ً إلى «إننا حاضرون في
كل ساحة وفي كل لحظة ،وكل قطرة
دم تسقط من شهيد في هذه المعركة
هي دف��اع عن المقاومة وإنجازاتها،
وعن لبنان وفلسطين وسورية واليمن
والعراق».
ون���دد ص��ف��ي ال��دي��ن ب��اس��ت��خ��دام
الخطاب المذهبي التحريضي من
قبل بعض السياسيين ،مشددا ً على
أن «المقاومة ستبقى قوية وجاهزة
وتشكل خطرا ً على «اإلسرائيلي» في
كل مراحل المواجهة معه ،لن ننجر إلى
فتنة تريدونها ويريدها أسيادكم».
واع��ت��ب��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق خالل االحتفال التكريمي الذي
أقامه الحزب لمناسبة مرور أسبوع
على استشهاد محمد حسين جوني

صفي الدين متحدثا ً في احتفال مدارس المهدي
ف��ي حسينية بلدة العباسية« ،أن
سكوت فريق  14آذار ومنذ أكثر من
ثالث سنوات عن احتالل التكفيريين
ل�لأراض��ي اللبنانية هو عمل مريب
وأكبر من خطيئة بحق الوطن ،ولو
كنا ن��ري��د أن نستمع لنصائح هذا
الفريق لكان «داعش والنصرة» اآلن
في عمق الداخل اللبناني ،ولبقيت
جرود عرسال مقرا ً وممرا ً للعصابات
التكفيرية».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د عضو كتلة
ال���وف���اء ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب ن��واف
الموسوي خالل رعايته اختتام دورة
لكرة القدم أقامها حزب الله في صور
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
«أننا نقف اليوم إلى جانب حليفنا
التيار الوطني الحر ،ونحن طالما
كنا أوف��ي��اء لحلفائنا وم��ع��روف عنا
أننا أهل الوفاء ،كما أن الموضوعية
الواقعية والعلمية تشير إلى أن من
يتحمل مسؤولية تعطيل المؤسسات
الدستورية لم يكن في أي وق��ت من
األوق����ات ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ،بل
لطالما كان هذا التيار مضحيا ً بالكثير
من حقوقه من أجل إطالق المؤسسات
الدستورية ،وقدم التضحيات من أجل
السماح باستقرار السلم األهلي ،ولكن
على ما يبدو أن هناك من يمارس على

التيار الوطني لعبة االحراج والحشر
في الزاوية».
على صعيد آخ��ر ،رد عضو كتلة
ال��وف��اء ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب حسين
ال��م��وس��وي ف��ي تصريح على نشر
صحافي أميركي عن الوليد بن طالل
قوله« :عدوتنا إي��ران و«إسرائيل»
صديقتنا» .وق��ال الموسوي« :نحن
ن��ع��ل��م ه���ذا م���ن ق��ب��ل ول��ك��ن بعض
الناس كانوا ال يصدقون .ولمزيد من
التوضيح نذكر بقول الله تعالى:
«لتجدن أش��د ال��ن��اس ع���داوة للذين
آمنوا اليهود والذين أش��رك��وا» .لمن
ع��داوة اليهود الشديدة المعلنة في
هذا الزمن؟ أليس للمقاومة وشعبها
وأمتها».
وأضاف« :لقد حصحص الحق وال
مبرر للتفرج والحياد والسكوت ألن
الساكت عن الحق والنطق بالحق
والوقوف مع الحق شيطان أخرس.
أيها المسلمون ،يا كل العرب ،يا أيها
الناس االحياء غير االم��وات ،انطقوا،
خ��ذوا مكانكم في الدفاع عن دينكم
وت��اري��خ��ك��م وم��ص��ي��رك��م وآخ��رت��ك��م.
ح��ذار من ع��ار الدنيا واآلخ���رة ،ومن
غضب الله ولعنة األجيال على عمالء
الصهاينة والساكتين عنهم ،رهبا ً أو
رغباً».

اعت�صام في البداوي تزامن ًا
مع زيارة مدير «�أونروا»

الم�شنوق طلب في بوداب�ست
ت�سهيل دخول اللبنانيين

رئيس الحكومة الهنغارية مستقبال المشنوق
عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا ً أمس في بودابست
مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة
العربية الوزير السابق عدنان القصار ،وقد دام االجتماع حوالى الساعة تحدث
خاللها الوزير المشنوق عن العالقات بين البلدين.
وطالب المشنوق بتسهيل حصول اللبنانيين على تأشيرة الدخول الى
هنغاريا ،فيما أكد رئيس الوزراء الهنغاري اهتمامه بالعالقات مع لبنان ،محمالً
المشنوق دعوة مفتوحة لرئيس الحكومة تمام سالم لزيارة بودابست.
كما اجتمع المشنوق مع نظيره الهنغاري بنتر ساندور ،وتم البحث في
مجاالت التعاون األمني بين البلدين.
وكان المشنوق وصل أول من أمس الى العاصمة الهنغارية للمشاركة في
مؤتمر مصرفي يناقش سبل تجفيف المنابع المالية لالرهاب.

المنتشرين حاليا ً في  1700موقع في مختلف أنحاء
لبنان.
ولفت التقرير إلى أن «مع بداية فصل الصيف ،تتزايد
حوادث الحرائق في مخيمات الالجئين السوريين وهذا من
شأنه رفع مستوى األخطار ،والتعرض لسالمة الالجئين
وحياتهم».
وتناول التقرير المسح الذي أجري عن قطاع اإليواء في
شهر آذار  ،2015موضحا ً أن « 55في المئة من النازحين
يعيشون في ظل ظ��روف غير آمنة ،وهم يتوزعون بين
مرائب للسيارات أو مستودعات أو محالت تجارية (37
في المئة) أو مخيمات عشوائية ( 18في المئة) ،وهم
يضطرون أكثر من أي وقت مضى إلى تشارك المساكن
مع عائالت أخرى للتمكن من تسديد اإليجار» .وأضاف
التقرير إن «حوالى  82في المئة من عائالت النازحين في
لبنان ،تسدد بدالت إيجار ،في حين تعمل نسبة الـ 18في
المئة المتبقية لدى المالكين ،أو تعتمد على المساعدات
اإلنسانية لتغطية رسوم اإليجار ،في حين تدفع عائالت
النازحين في المتوسط  200دوالر أميركي في الشهر كبدل
لإليجار».
وأشار المسح أيضا ً إلى أن « 25في المئة من عائالت
النازحين ق��د بدلت مساكنها منذ وصولها ،ف��ي حين
تخطط  13في المئة لالنتقال من مساكنها في المستقبل
القريب ،وغالبا ً ما تنتقل هذه العائالت للسكن مع عائالت
أخرى بقصد التوفير ،أو كمالذ أخير ،للعيش في مخيمات
عشوائية».

مزيد من الوفود اللبنانية والعربية في مليتا
استقبل معلم مليتا السياحي الجهادي في منطقة اقليم
التفاح (النبطية) ،وفي أجواء عيد المقاومة والتحرير،
وف��ودا ً من مختلف المناطق اللبنانية إضافة الى وفود
عربية من مصر ومن فلسطين المحتلة ،ومن الهيئات
النسائية والجامعة اللبنانية  -كلية األداب  -بيروت.
كذلك زار المعلم وفد من جبهة العمل اإلسالمي وحركة
األمة والهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة اإلحتالل
وفاعاليات بيروتية وجالوا في أرجائه.
وتحدث المسؤول اإلعالمي في جبهة العمل الشيخ
وليد عالمة وقال :تجولنا وكان الطيران «اإلسرائيلي»
يحلق فوقنا ولكنه يرتعب من ارتكاب أي عمل أحمق ألن
السيد قال لهم إذا قصفتم قصفنا .فمع المقاومة نشعر
ب��األم��ان وال��ق��وة كمواطنين لبنانيين وتشعر بالفخر
والعزة في لبنان».

كما تحدث باسم الهيئة الوطنية لدعم الوحدة
ومقاومة اإلحتالل سمير حيدر وحيا المشرفين على هذا
المعلم وأعرب عن مدى سعادتهم وسرورهم بالزيارة
إلى مليتا.
ث��م ت��ح��دث عضو ل��ق��اء الجمعيات والشخصيات
اإلسالمية في بيروت الشيخ عبدالله السالم وق��ال:
«بلسان مسلم فلسطيني أتكلم بكل صدق وإخالص بعيدا ً
من الطائفية نحيي المقاومة اإلسالمية في حزب الله على
جهودها المبذولة نحو القضية الفلسطينية ومواجهة
العدو الصهيوني ،ومليتا هي شاهد عيان على ذلك وتذكر
بالتاريخ الذي نفتخر به وباإلنتصارات المشرقة لكل
شخص صادق».
وطلب من حزب الله «إعادة توحيد الصفوف ضد العدو
الصهيوني» ومن العرب «تجديد البيعة نحو فلسطين».

� أهالي �شبعا وكفر�شوبا يقتحمون
ال�سياج «الإ�سرائيلي» في ال�سدانة
اقتحم أهالي شبعا وكفرشوبا برفقة النائب قاسم هاشم
السياج المعدني ال��ذي وضعه العدو «اإلسرائيلي» في
جبل السدانة ،وغرسوا العلم اللبناني فيه مطالبين األمم
المتحدة بإزالة السياج.
واعتصم العديد من أبناء شبعا والعرقوب وأصحاب
م��زارع شبعا ،عند الخط الحدودي للمزارع المحتلة مع
المناطق المحررة المحاذية ،احتجاجا ً على قيام العدو
بتغيير معالم األرض في المنطقة ،في ظل انتشار لجيش
العدو وقوات «يونيفيل» والجيش اللبناني.
وعقد النائب هاشم مؤتمرا ً صحافيا ً استنكر خالله
االعتداء «اإلسرائيلي» الجديد ضد السيادة اللبنانية ،مح ّمالً
المنظمة الدولية المتم ّثلة بقوات «يونيفيل» مسؤولية هذا
االعتداء ،وطالبها بالتح ّرك سريعا ً إلزالته ،والذي يُش ّكل
خرقا ً فاضحا ً للسيادة اللبنانية وللقرار .1701
وكشف هاشم عن اتصاالت كثيفة تجري على أعلى
المستويات لبنانياً ،وان رئيس مجلس النواب نبيه بري
اتصل بقائد ق��وات «يونيفيل» طالبا ً إليه معالجة هذه
المشكلة وإزالة هذا االعتداء ،ول ّوح هاشم باتخاذ خطوات
تصعيدية في حال لم تبادر قوات «يونيفيل» إلى إزالة هذا
االعتداء.
وقال إنه «اعتداء «اسرائيلي» جديد عنوانه ّ
شق طريق
بمثابة أوتوستراد والبدء بتسييجه وهو دليل على النيات
العدوانية «اإلسرائيلية» تجاه وطننا وبلدنا .نحن من هنا
نقول إن كل هذه األرض محتلة من قبل العدو «اإلسرائيلي»
الذي ينتهك كل المواثيق واألعراف الدولية لتغيير معالم
المناطق المحتلة».
ومنح هاشم مهلة أيام معدودة إلزالة الشريط ،وقال:
«من ح ّقنا الوصول إلى كل أرضنا ،وسنعمل على إزالة
الشريط الشائك إن لم تكن هناك إرادة دولية إلزالته
وسحبه في أسرع وقت».

وانتشرت في الصباح ،قوة مشاة «إسرائيلية» مدعّ مة
بآليات مدرعة بينها دبابات نوع «ميركافا» ،على طول
الخط الحدودي لمزارع شبعا مع المناطق المحررة،
والممتد من موقع رويسة العلم وحتى مرتفعات جبل
سدانة ،وتحسبا ً ألي تطورات ميدانية.
وأعرب أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين» (المرابطون) العميد مصطفى حمدان عن
تأييده ودعمه للتحرك الذي قام به أهالي شبعا وكفرشوبا
في اقتحامهم السياج «اإلسرائيلي» ،ورفع العلم اللبناني
فوق األراضي اللبنانية.
وق���دّر خ�لال اتصاله بالنائب هاشم ل��ه «وأله��ال��ي
شبعا وكفرشوبا هذه المقاومة المدنية التي تؤكد حق
لبنان في تحرير أراضيه كافة المحتلة في مزارع شبعا
وكفرشوبا».
واستنكر رئيس هيئة أبناء العرقوب وم��زارع شبعا
محمد حمدان في بيان «التمادي الصهيوني في اإلعتداءات
على األراضي اللبنانية المحررة ،وتوسيع السياج الشائك
في منطقة السدانة على حدود مزارع شبعا المحتلة على
مرأى القوة الدولية ،وأمام أعين جنود يونيفيل المكلفين
بتطبيق مندرجات القرار  1701الذي يمنع تغيير المعالم
في منطقة مزارع شبعا بانتظار البت بوضعها وتحريرها
من االحتالل».
وت��س��اءل« :أي��ن أصبح ال��ق��رار  1701وه��ل أن األمم
المتحدة تتحدث عن خرقه من الجانب اللبناني فقط وال
تتجرأ بالتحرك تجاه االعتداءات اإلسرائيلية؟ وأين هي
الحكومة اللبنانية من هذه االعتداءات؟ وماذا فعل رئيس
الحكومة تمام سالم وقد طالبناه بالتحرك وتقديم شكوى
لألمم المتحدة؟ وأين وزير خارجية لبنان جبران باسيل
من هذه اإلعتداءات أال تستحق منه هذه القضية جزءا ً من
االهتمام في زياراته وجوالته الخارجية»؟.

«التغيير والإ�صالح» :لن ن�سمح
للحكومة بمخالفة الد�ستور
أكد تكتل التغيير واإلصالح ان «مطلبنا انعقاد مجلس ال��وزراء ليمارس
صالحياته لكن أن يقال إننا نعطل فتعطيل التعطيل ال يعد تعطيالً» ،مشددا ً
على أننا لن نسمح «أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل أمس برئاسة
النائب ميشال عون في دارته في الرابية« :أوالً ،إن فصل التعيينات العسكرية
عن الملف الرئاسي هو مؤشر يجب المراكمة عليه .إذ نشد على أيدي من
يسعى إلى إنتهاج مثل هذا المسلك ،الذي يتوافق مع الدستور والقانون ،ذلك
أن سلطة التعيين موجودة وعليها أن تمارس صالحياتها كي ال تعطل نفسها
بنفسها».
وأضاف« :ثانياً ،سمعنا كالما ً مفاده أن قوة الرئيس المسيحي من المك ّون
المسلّم ،وأن مكو َنين من الحكومة ال يعطالنها .تصحيح ومحاكاة ،فالتصحيح
هو أن مكونات تكتل التغيير واإلص�لاح والحليف المقاوم هم أربعة ،هذا
إضافة إلى مكونات أخرى لم تبد رأيها بعد .أما المحاكاة ،فهي أن المعادلة
بالمبادلة ،حيث أن قوة رئيس مجلس الوزراء برضا المكون المسيحي عنه.
كفى مزايدات كالمية ال تفيد .في معرض األمور الميثاقية والدستورية ،إن
الوطن يسعى الجميع طالما أننا نحترم الميثاق والدستور».
وتابع« :ثالثاً ،التناقض في الموقف والكالم .وزير يحتج على بند لم يدرج،
وعلى قرار ال يتخذ ،ويمارس هذا النهج ألشهر .ثم يعود ويطالب بتطبيق
المادة  65من الدستور ،أي النصف  1 +والثلثان في المواضيع األساسية.
هنا أيضاً ،اإلستنسابية في الميثاق والدستور مرفوضة .يتباكون على موقع
رئيس الجمهورية ويختزلون غيابه بالنصف  1 +نصابا ً لالنتخاب في
مجلس النواب ووكالة في ممارسة صالحياته ،في مجلس الوزراء .من قال
لهؤالء إن شعبنا غافل؟».
وأكد «أننا نطلب أن تنعقد الحكومة في هيئة مجلس الوزراء كي تمارس
صالحياتها الدستورية وال تنكفئ أو تفسح المجال ل��وزراء فيها باختزال
صالحياتها» ،مشددا ً على أننا لن نسمح «أن تجتمع الحكومة لتخالف
الدستور والقانون».
وقال« :في الخالصة السياسية ،إن مبادرة العماد عون قائمة وسائرة إلى
بدايات التنفيذ في بنودها التسووية ،بانتظار الحل الدستوري األمثل المتمثل
بإقرار قانون انتخاب يراعي المناصفة الفعلية ،ومن ثم االنتخاب ،ومن ثم
انتخاب الرئيس».
وردا ً على سؤال قال جريصاتي« :نحن نطالب بانعقاد مجلس الوزراء في
كل حين ليمارس صالحياته كاملة عمالً بالنص الدستوري .أما أن يقال بأننا
نعطل ،فأذ ّكر بأن تعطيل التعطيل ال يعد تعطيالً».

االعتصام في البداوي
نفذ المهجرون الفلسطينيون من مخيمات سورية
ونازحو مخيم نهر البارد وأبناء مخيم البداوي ،اعتصاما ً
جماهيريا ً أمام مدرسة الرملة في مخيم البداوي ،تزامنا ً
مع زيارة المدير العام لوكالة «أون��روا» ماتياس شمالي
إلى مخيمي البداوي والبارد.
وألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين أرك��ان ب��در كلمة طالب فيها شمالي
بـ«التراجع عن إجراءاته التعسفية الظالمة التي طاولت
حق السكن للمهجرين من سورية وحق التعليم لالجئين
عموما ً وحق استكمال إعمار البارد بجزأيه واستمرار خطة
الطوارئ اإلغاثية الشاملة حتى اإلنتهاء من إعادة اإلعمار»،
مناشدا ً ال��دول المانحة «توفير األم��وال لبرامج أون��روا
واستمرارها لما تمثله من مسؤولية دولية عن الالجئين
إلى جانب ما تقدمه من خدمات نرفض المساس بها».
بدوره ،شدد أمين السر الدوري للفصائل عاطف خليل
على أن «استمرار تجاهل أون��روا للمطالب سيؤدي إلى
تصعيد وتيرة التحركات وتوسيعها ،وس��وف تتحمل
إدارة أونروا تداعيات هذه اإلجراءات المرفوضة بإجماع
الالجئين».
يذكر أن اعتصام المهجرين من سورية دخ��ل يومه
العشرين في مدرسة التركيب في البداوي ،ودخل يومه
الثاني والستين في خيمة نهر البارد ام��ام مكتب مدير
وحدة اإلعمار.
إل��ى ذل��ك ،أص��درت مفوضية األم��م المتحدة لشؤون
الالجئين تقريرا ً شددت فيه على مسألة تعزيز السالمة
العامة باعتبارها من األولويات الرئيسية بالنسبة إلى
المنظمات العاملة لتوفير الحماية والمساعدة للنازحين
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مخزومي التقى دريان:
لعدم تجميد العمل الحكومي

(رانيا العشي)

هاشم واألهالي يرفعون العلم اللبناني على الشريط الشائك

مواجهات عنيفة بين حزب اهلل و«داع�ش»
في جرود ر�أ�س بعلبك والقاع
بدأ حزب الله أولى معاركه مع تنظيم «داعش» أمس
إثر هجوم شنه مسلحو التنظيم فجرا ً على مراكز للحزب
في ج��رود رأس بعلبك ،ودارت مواجهات عنيفة بين
الطرفين تكبّد فيها المهاجمون خسائر بشرية كبيرة.
وفي التفاصيل أن المسلحين انطلقوا من منطقة الكهف
شرق جرد رأس بعلبك وشنوا هجوما ً على نقاط عدة تابعة
للمقاومة في قرنة السمرمر وقرنة المذبحة في جرود رأس
بعلبك على الحدود اللبنانية  -السورية .وأدّت االشتباكات
إلى تدمير آليتين عسكريتين للمسلحين وجرافة وسقوط
قتلى وجرحى في صفوفه .كما دارت اشتباكات عنيفة في
منطقة النعمات في جرود القاع استخدمت فيها أسلحة
ثقيلة ومتوسطة ،معلنة ان «عناصر الحزب يواصلون
مطاردة المسلحين في المنطقة» .واستهدف الحزب 5
محموالت لـ«داعش» في الزويتينه وجب الجراد ود ّمر
مربض صواريخ للتنظيم في قرنة الكاف .كما تم رصد
نداءات استغاثة لقيادتهم بنفاد ذخيرة بعض االسلحة.
وفي وقت تردد صدى عمليات القصف واالشتباكات في
القرى البقاعية ،أفيد عن سقوط أكثر من عشرة قتلى في
صفوف «داعش» من بينهم ابي الوليد السعودي أحد أبرز
قادة التنظيم في القلمون.

من جهتها ،استهدفت مدفعية الجيش اللبناني تحركات
المسلحين ف��ي ج��رود رأس بعلبك وال��ق��اع ،وشاركت
مروحياته في قصف مسلحي «داعش» ،في موازاة انتشار
كثيف لعناصره في بلدة القاع وحتى جرود رأس بعلبك.
على صعيد آخر ،هدد أمير «جبهة النصرة» في منطقة
القلمون أبو مالك التلي حزب الله «بأنه لن يدخل محيط
بلدة عرسال إال على أجساد عناصر الجبهة والعسكريين
المخطوفين».
وف��ي تسجيل مصور نشرته «النصرة» ،ه � ّول التلي
بالعسكريين المخطوفين قائالً« :طالما هم عندنا فهم
ب��أم��ان ،ونحن نحفظهم كما نحفظ شبابنا وأوالدن���ا»،
مشيرا ً الى أنه «إن قدر الله أن تصبح ساحة المعركة في
مكان وجودهم فيكون األمر قد خرج من يدنا ويسوؤهم ما
يسوؤنا».
وأكد أنه «على يقين أنهم سيخرجون إن شاء الله ،ولكن
كيف؟ ال نعرف».
إلى ذلك ،التقت عائلة العسكري المخطوف لدى «جبهة
النصرة» وائل ح ّمص ابنها امس في جرود عرسال بعدما
كانت عائلة زميله ج��ورج خ��وري زارت ايضا ً ابنها في
المكان نفسه أول من أمس.

دريان ومخزومي
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى،
رئيس ح��زب الحوار الوطني ف��ؤاد مخزومي وج��رى البحث في الوضعين
السياسي واالقتصادي في البلد.
وتمنى مخزومي «على جميع األطراف السياسية عدم تجميد عمل الحكومة
وإطالق عمل المؤسسة التشريعية في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية
والتعيينات في المواقع األمنية».
ولفت إلى انتخابات المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى التي أجريت أخيراً،
مؤكدا ً «أن هذا المجلس للجميع بغض النظر عن الجهات المعترضة التي
تعتبره محسوبا ً على بعض األطراف».
وشدد على «أن منتدى الحوار اإلسالمي يعتبر المجلس لجميع المسلمين»،
الفتا ً إلى ضرورة «توافر النية الصافية لدى الجميع لدعم توجه سماحته في
تحسين وضع دار الفتوى والمسلمين عموماً».
ونقل عن المفتي تأكيده «أن أي تعديل يمكن أن يطرأ على المرسوم
االشتراعي  55/18يجب أن يكون متوافقا ً عليه من الجميع» ،مبديا ً ثقته «في
إدارة سماحته لشؤون الدار والمسلمين».
واستقبل دريان أعضاء المجلس اإلداري ألوقاف عكار بحضور رئيس الدائرة
الشيخ مالك جديدة ،وش��دد المفتي دري��ان على «أهمية الوقف في اإلسالم
وتنميته» ،وأكد «رسالة دار الفتوى اإلسالمية والوطنية والخطاب الجامع
واحترام اآلخر» .كما أكد أنه «إلى جانب عكار في رعاية الدولة لهذه المنطقة
المحرومة منذ زمن».
وعقد المجلس جلسة تم فيها انتخاب محمد عبدالقادر الحسن نائبا ً
للرئيس.

مقاتلو حزب الله في جرود رأس بعلبك

يوم لـ«�أن�صار الوطن»
في فرع مكافحة الإرهاب والتج�س�س
نظمت جمعية «أنصار الوطن» بالتعاون والتنسيق
مع قيادة الجيش ن��ه��ارا ً لناشطيها مع ف��رع مكافحة
االره��اب والتجسس في الجيش اللبناني ،حيث كانت
محاضرة ألحد ضباط الفرع شرح فيها بعض المهمات
التي يقوم بها الفرع مع باقي القطع في الجيش اللبناني
وكيف يصبح الفرد احد عناصر هذا الفوج وتم عرض
فيلم وثاقي.

وذ ّك��ر رئيس الجمعية ميشال الحاج «بضرورة أن
يكون كل الشباب اللبناني على اختالف انتمائه السياسي
والمذهبي يدا ً واح��دة خلف الجيش اللبناني وال سيما
في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب من الجميع وعيا ً
لمحاربة الخطر االرهابي والتنظيمات التكفيرية».
وج��ال ناشطو الجمعية بجولة على مشاغل الفوج
وشاركوا مع العناصر العسكرية في بعض التدريبات.

