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ها�شمي التقى �سالم وتف ّقد جرحى المقاومة:
ّ
نتطلع �إلى التعاون في اال�ستثمار و�صناعة الأدوية

هاشمي مع طاقم الهالل األحمر
تابع وزير الصحة اإليراني حسن هاشمي جولته على
المسؤولين اللبنانيين ،وقد التقى أمس والوفد المرافق،
رئيس الحكومة تمام سالم بحضور السفير اإليراني محمد
فتحعلي.
وقال هاشمي بعد اللقاء« :كان لنا لقاء مفعم بالخير
والعطاء م��ع دول��ة رئيس مجلس ال���وزراء ف��ي لبنان،
وتحدثنا مع دولته حول التقدّم الذي ح ّققته إي��ران في
مختلف المجاالت ،وال سيّما المجاالت الطبية والتعليم
الطبي والبحوث الطبية والخدمات ذات الصلة بالطب
والصحة العامة ،وكذلك إنتاج األدوية والعقاقير الطبية».
أض��اف« :لقد قلنا لدولة الرئيس إ ّننا في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ننتج ما يربو على  95في المئة م ّما
نحتاجه من األدوية بكل أصنافها ،وكذلك نقوم بتصدير
الفائض م��ن األدوي���ة إل��ى ب��ل��دان مختلفة م��ن العالم،
واستطعنا أن نح ّقق المزيد من النجاحات في هذا المضمار.
كذلك شرحنا لدولة الرئيس أنّ هناك ما يزيد عن ثالثين
ألف مركز صحي يقدّم الخدمات العالجية واالستشفائية
بالمجان إلى المواطنين اإليرانيين».
أضاف« :تناول الحديث أيضا ً ضرورة العمل المشترك
بين الجانبين ،وال سيّما إنشاء المصانع ذات الصلة بإنتاج
األدوية في لبنان ،كذلك االستثمار المشترك بين الجانبين.

وهذا االستثمار بإمكانه أن يس ّد حاجة نحو  400مليون
نسمة من سكان المنطقة ،وأن يكون هناك تعاون ب ّناء
ومتين بين رجال األعمال من إيران ولبنان وتبادل خبرات
وتجارب بين الجانبين».
وأم��ل هاشمي «أن ينعم الشعب اللبناني العزيز
والنبيل بمثل هذا التعاون في المستقبل ،هناك عالقات
وطيدة وقديمة تربط الجانبين في مختلف المجاالت،
وخصوصا ً في مجال تعزيز العلم والمعرفة وال سيّما في
مضمار العلوم الطبية .ونحن نتطلّع إلى تعاون وثيق بين
القطاعات الحكومية والخاصة في كال البلدين ونتم ّنى
ألبناء هذا الشعب كل الرفاهية والرخاء».
وكان هاشمي زار برفقه السفير فتحعلي ،ممثليّة الهالل
األحمر اإليراني في لبنان ومستشفى الشيخ راغب حرب
في تول  -النبطية.
وك��ان ف��ي استقبالهما مم ّثل جمعية ال��ه�لال األحمر
والمدير العام للمستشفى الدكتور عادل مقصودي نجاد
والهيئة اإلدارية ،وعدد من األطباء .وبعد شرح إنجازات
المستشفى والتط ّور ال��ذي وصل إليه ،جال الوفد على
أقسام المستشفى وتف ّقد جرحى المقاومة اإلسالمية .وفي
ختام الجولة ،أشرف هاشمي على إجراء عملية جراحية
للعيون ألحد األطباء المتخ ّرجين من إيران.

حزب اهلل :واهم من ّ
يظن �أ ّنه يمكن تجاوز
الح�ضور الإيراني النبيل في المنطقة
دعا حزب الله إلى مد اليد إليران،
«فهذه مصلحة لكل المنطقة وليس
إلي��ران فقط» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «إذا كان
البعض يظنّ أنه يمكن أن يتجاوز
الحضور اإليراني النبيل والمؤ ّثر
والقوي في المنطقة ،فهو واهم».
وقال نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم ق��اس��م ف��ي احتفال
ت��ك��ري��م ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي جمعية
«التعليم الديني اإلسالمي» والذين
مضى على خدمتهم  20عاما ً في
الجمعية« :ال يمكن أن يكون الخالف
السياسي يوما ً مذهبياً ،وف��ي كل
المنطقة ال خالف مذهبياً ،الخالف
هو خالف سياسي بين مشروعين:
مشروع أميركا وإسرائيل ومشروع
المقاومة ،وال خالف سنيا ً  -شيعياً،
بل أق��ول أكثر من ه��ذا ،لقد نجحنا
في لبنان في وأد الفتنة السنية
 الشيعية ،بينما كان الكثيرونيتحدّثون عن خطر يمكن أن ينشأ
م��ن لبنان تحت ع��ن��وان الفتنة،
فتبيّن أنّ لبنان صمد في مواجهته
ولم تحصل فتنة على الرغم من كل
التعقيدات والصعوبات والظروف
الداخلية واإلقليمية المحيطة ،وإذ
بنا نرى أصوات ال ُمفتنين تتالشى
وت��ذه��ب أدراج ال��ري��اح وال تح ّقق
أهدافها وأبعادها».
وأض����اف« :ال��س��ع��ودي��ة ال��ي��وم
تلعب دور تخريب المنطقة وزعزعة
اس���ت���ق���راره���ا ،وه���ي ال��ت��ي رع��ت
اإلره���اب التكفيري فكرا ً وسلوكا ً
ودعما ً ماليا ً وسياسيا ً وعسكريا ً
ونشرت هؤالء في منطقتنا ،وو ّفرت
ل��ه��م منظومة ال��ح��م��اي��ة ال��دول��ي��ة
واإلقليمية وك ّل أشكال الدعم التي
يحتاج إليها هذا االتجاه اإلرهابي
التكفيري» .وتساءل «عندما نقول
إن السعودية ارتكبت هذه الجرائم
نحن نصفها ،ول��م��اذا تخشى من
هذا الوصف ما دامت تقوم به نهارا ً
وج��ه��اراً؟ إذا كنتم تعتبرون أنكم
تتص ّرفون بحكمة ف��ج��اه��روا وال
تخافوا ،ولكنهم يخافون الكلمة،
يخافون الشيخ المجاهد العالمة
نمر النمر أل ّن��ه وصفهم بأعمالهم
الشنيعة وقال كلمة الحق ،لكنهم
لم يتح ّملوا كلمة فأعدموه ،وهذا
اإلع����دام وص��م��ة ع���ار ال يمكن أن
ُتمحى عن هذا النظام السعودي .إذا

مو�سى :ال مخطط لتغيير ديموغرافي
يطاول مغدو�شة
أ ّكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى في تصريح «أن
ال مخطط للفرز يطاول مغدوشة ،كما أوحى بعض الجهات ،وأنّ هذه البلدة
ستبقى مكانا ً للعيش المشترك ،وال خطط ألي تغيير ديموغرافي فيها» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ما جعل األمور تستعر ،هو أن هناك أرضا ً قرب مقام سيدة المنطرة على
المنحدر ،وأرضا ً أخرى في الضهور ،بيعتا معاً .األولى استرجعها أحد أصهار
البلدة ،واألخرى قيد المتابعة من أجل إعادة شرائها».
وقال ،إنّ «عملية البيع تبدأ من البائع والسماسرة أبناء البلدة ،ث ّم الشاري.
وفي أكثر األحيان ،يكون البيع ليس للضرورة القصوى ،وإ ّنما لتحسين وهمي
ألوضاع البائع ،لكن هذا يؤذي البلدة ومفهوم العيش المشترك».
وأوضح أنّ «ما يجري العمل عليه منذ مدّة للح ّد من عمليات البيع ،هو سلّة
من اإلجراءات ،في اجتماعات بين األهالي والبلدية ،بمواكبة من السياسيين»،
مشدّدا ً على أنّ «مغدوشة وأخواتها تبقى إحدى قالع العيش المشترك ،والحفاظ
على األرض أساس فيها ،وهذا مطلوب من البائعين في البلدة ومن الشارين،
حس المسؤولية والعيش
ضمن مفهوم يذهب أبعد من القوانين والدستور ،إلى ّ
المشترك».
مشجعة لجهة عدم الشراء ،وإذا كان هناك
ولفتَ إلى أنّ «االتصاالت بالجوار
ّ
شا ٍر من البلدة فمن أجل تسهيل إعادتها».
وأ ّكد أنّ «ليس هناك من قضم مبرمج لألرض ،استنادا ً إلى اآلتي:
 عند وقوع أي حادث اعتداء ،نرى استنفارا ً على أعلى المستويات ،وا ّتخاذأقسى العقوبات بالسرعة القصوى في حق المعتدين.
 إنّ اليد التي ُمدّت إلينا يد المساعدة في األيام الصعبة والقاسية ،أيامالحروب والتهجير ،من أجل إرس��اء مناخ أمني وسياسي م��ؤات ،قبل دخول
الدولة والجيش إلى المنطقة ،وكذلك من أجل إعادة إعمار المنازل وإنشاء البُنى
التحتية ،سياستها لم تتغيّر ،وهذا ما نلمسه يومياً .ولدولة الرئيس نبيه بري
التوجه.
اليد الطولى في هذا
ّ
 أخيراً ،إذا كان من حلول سحرية عند بعض الغيارى ،فليقولوها لنا لنستفدمنها ،لئلاّ تكون المواضيع مدار سجاالت ،فنحن نريد أكل العنب وعدم تضييع
الموضوع في المتاهات والسجاالت».

�شربل :االنتخابات البلدية
تفوق �أهمية �أي ا�ستحقاقات
لفتَ وزي��ر الداخلية السابق م��روان شربل إل��ى أنّ من المفترض إج��راء
االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدها ،معتبرا ً أنّ هذه االنتخابات «تفوق
أهمية أيّ استحقاقات أخ��رى ،وال سيّما أ ّنها مرتبطة بإنماء المدن والقرى،
خصوصا ً بالنظر إلى الظروف التي نم ّر بها لجهة غياب جلسات مجلس النواب
والوزراء ،حيث الناس «تتن ّفس» من خالل البلديات».
وأشار شربل في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» إلى أنّ «العديد من المجالس
البلدية منحلّة ،وهناك مجالس أخرى ال تقوم بواجباتها ،وبالتالي ال ب ّد من
إنجاز هذا االستحقاق في موعده الدستوري ،بعيدا ً من التجاذبات السياسية
الحاصلة».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما إذا كان هناك ما يُعيق إجراء االنتخابات البلدية ،أجاب
شربل «الوضع األمني هو النقطة األصعب ،لكن في الواقع األجهزة األمنية تقوم
بواجباتها كما يجب ،وبالتالي حتى اللحظة ال شيء يمنع إجراءها».
ولفتَ إلى أنّ «هناك ُمهلة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة ،يجب االلتزام
بها من أجل تحديد موعد االنتخابات» ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك إمكانية إلجراء
االنتخابات في عدّة أيام ،إذ يمكن تقسيم ذلك وفق المحافظات».
وأشار إلى ضرورة إجراء االنتخابات الفرعية في جزين بعد شغور مقعد
نيابي بوفاة النائب ميشال حلو ،وأفاد أنّ «التمديد للمجلس النيابي قد ُب ّرر
بالعوامل األمنية» ،مشدّدا ً على أنّ القرار يعود لوزير الداخلية إذا كان بإمكانه
إجراء االستحقاق ،بعد سلسلة من االجتماعات األمنية».
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بحث الو�ضع الفل�سطيني مع رئي�س الحكومة ووزير الداخلية والراعي

الأحمد :هدوء المخيمات دليل نجاح التن�سيق والتعاون
ت��اب��ع ع��ض��و اللجنة المركزية
لحركة «فتح» المشرف على الساحة
الفلسطينية في لبنان ع��زام األحمد
جولته على المسؤولين ،فزار أمس،
يرافقه السفير الفلسطيني أشرف
دبور وأمين سر حركة فتح في لبنان
فتحي أبو العردات ،رئيس الحكومة
تمام س�لام في السراي الحكومية،
حيث جرى عرض األوض��اع العامة
ف��ي لبنان والمنطقة ،إض��اف � ًة إلى
الوضع الفلسطيني.
ك��م��ا زار األح���م���د ،ب��رف��ق��ة دب��ور
والعردات ورئيس الصندوق القومي
الفلسطيني رم��زي ال��خ��وري ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
ونقل عنه «ارتياحه الشديد وارتياح
الدولة اللبنانية إل��ى حالة الهدوء
واالستقرار واالنضباط التي تعيشها
المخيمات الفلسطينية منذ فترة».
وق����ال« :إنّ ال��ه��دوء دل��ي��ل على
نجاح التنسيق والتعاون المشترك
الفلسطيني ـ اللبناني على مختلف
المستويات من أجل عدم استغالل
المخيمات لضرب األمن واالستقرار
والسلم األهلي في لبنان».
كذلك نقل األحمد عن المشنوق،
«اس��ت��م��رار دع��م ال��دول��ة اللبنانية
ل��ل��خ��ط��وات ال��ت��ي ت� ّت��خ��ذه��ا منظمة
ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية م��ن أج��ل
تثبيت األمن والهدوء في المخيمات
والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة
لبنان وفلسطين».
أضاف« :أطلعنا من جانبنا معالي
الوزير على األوض��اع في فلسطين
ف��ي ظ��� ّل ت��ص��اع��د ال��ه � ّب��ة الشعبية
الفلسطينية في مواجهة االحتالل
وق��ط��ع��ان المستوطنين ،وال��دف��اع
ع��ن المسجد األق��ص��ى والمقدّسات
اإلسالمية والمسيحية التي تتع ّرض
ل��ه��ج��م��ة م��ت��واص��ل��ة م���ن ق��ط��ع��ان
المستوطنين والمنظمات اليهودية
المتعصبة التي تحاول تغيير الوضع
القائم في فلسطين».

سالم مستقبالً الوفد الفلسطيني
وتابع األحمد« :كما جرى عرض
األوض�����اع ف��ي المنطقة العربية
والتنسيق والتشاور بين القيادتين
الفلسطينية واللبنانية لما فيه
مصلحة االس��ت��ق��رار ف��ي المنطقة
العربية وقطع الطريق على محاوالت
تأجيج الصراعات في مختلف البلدان
العربية ،حتى تستطيع األمة العربية
تجنيد طاقاتها المادية والسياسية
أمس
للتصدّي لألعباء التي هي في
ّ
الحاجة إليها ،وذل��ك للحفاظ على
مقدراتها واس��ت��ق��راره��ا واستعادة
حقوقها ،وخصوصا ً في ما يتعلّق
باستعادة األراض���ي المحتلة في
فلسطين أو في بقية األراضي العربية
المحتلة بما فيها مزارع شبعا ،وا ّتفقنا
على استمرار التواصل والتنسيق لما
فيه خدمة الطرفين».

في بكركي

ك��م��ا زار األح��م��د ي��راف��ق��ه دب��ور
وال���خ���وري ،ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي.
ب��ع��د ال��ل��ق��اء ،أع��ل��ن األح��م��د أ ّن��ه

نقل إل��ى الراعي تحية من الرئيس
الفلسطيني “أبو مازن” وعموم
الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد
الميالد المجيد.
وت��اب��ع األح��م��د “ :ل��ق��د وضعنا
صاحب الغبطة في أجواء المعاناة
التي ي��رزح تحت وطأتها الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ج����� ّراء االع���ت���داءات
الصهيونية عليه ،والتي يقوم بها
م��ت��ط � ّرف��ون وم��س��ت��وط��ن��ون ،وه��ي
اع��ت��داءات متواصلة تطال الشعب
الفلسطيني واألم���اك���ن المقدّسة
اإلسالمية والمسيحية في فلسطين”.
وخ��ت��م“ :كما نقلنا إل���ى نيافة
الكردينال تقدير الرئيس أبو مازن
والقيادة الفلسطينية له ،على الحيّز
ال���ذي ت� ّت��خ��ذه فلسطين والقضية
الفلسطينية في كلماته ،وتأييده الدائم
لدعم نضال الشعب الفلسطيني ،وال
سيّما ما ورد في كالمه أخيرا ً بمناسبة
عيد الميالد ،من تأكيد أنّ القضية
لب قضايا الشرق
الفلسطينية هي ّ
األوسط والقضايا العربية ،وال ب ّد من
حلّها بإيجاد دولة فلسطينية مستقلة
للشعب الفلسطيني”.

وفد من «القومي» يه ّنئ
«فتح ـ االنتفا�ضة» بذكرى االنطالقة

النابل�سي :الحلف ال�سعودي الأميركي
ي�ض ِّلل الر�أي العام

رعد مستقبالً أبو سعيد وعالمة
كان هذا النظام يعتبر نفسه حاميا ً
للمسلمين فليظهر لنا كيف يواجه
االحتالل «اإلسرائيلي» وكيف ينقذ
الفلسطينيين».
وأشار إلى «لقاءات بين مسؤولين
«إسرائيليين» وسعوديين تجري
ف��ي الخفاء وف��ي العلن بعناوين
مختلفة لتثبيت التطبيع مع الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي .أل��ي��س األج����دى أن
تتعاون السعودية مع إي��ران؟ ما
الذي فعلته إيران مع السعودية؟
منذ نشأت الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة حتى اآلن وه��ي تتل ّقى
الضربات من السعودية وغيرها
في المنطقة».
ودعا إلى م ّد اليد إليران« ،فهذه
مصلحة لكل المنطقة وليس إليران
فقط ،وإذا ك��ان البعض يظنّ أنه
يمكن أن يتجاوز الحضور اإليراني
النبيل والمؤ ّثر والقوي في المنطقة،
فهو واهم».
من جهته ،دعا الوكيل الشرعي
ال��ع��ام للسيد علي الخامنئي في
لبنان الشيخ محمد يزبك ،األمة إلى
أن «تتدبّر أمرها دفاعا ً عن وحدتها،
وال ت��ن��س��ى ق��ض� ّي��ت��ه��ا فلسطين،
وأنّ عد ّوها هو المحتل الغاصب
وم��ن يدعمه م��ن ق��وى االستكبار
العالمي».
وأشار إلى أنّ «لبنان يتأ ّثر بخلط
األوراق السياسية في المنطقة،
وال ي��ج��وز أن ت��ت��غ� ّذى الخالفات
بخطابات ومواقف متش ّنجة ،فإنّ

ذلك ال يخدم الوطن وال يج ّنبه النار
التي تحيط به ،بل على اللبنانيين
أن يحافظوا على وطنهم وسيادته
واستقالله ،ويحافظوا على األمن
واالس��ت��ق��رار بدعم ال��ق��وى األمنية
والعسكرية ،وأن يبادروا إلى إحياء
مؤسسات الدولة وتفعيلها أكثر
فأكثر ،ف��ذاك هو ضمانة وحدتهم
وسيادتهم وق ّوتهم».
إل���ى ذل���ك ال��ت��ق��ى رئ��ي��س كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
في مكتبه المف ّوض األعلى لشؤون
الخارجية في البرلمان األميركي
ال��دول��ي واألم��ي��ن ال��ع��ام للمنظمة
األوروب���ي���ة ل�لأم��ن وال��م��ع��ل��وم��ات
السفير الدكتور هيثم أبو سعيد،
بحضور رئيس الهيئة االستشارية
للمنظمة الدولية المحامي سعيد
عالمة.
بداية تقدّم أب��و سعيد من رعد
ب��ال��ت��ع��ازي ب��ال��ش��ه��ي��دي��ن سمير
القنطار والشيخ نمر باقر النمر ،ثم
بحث الجانبان في األوضاع العامة
والسورية خصوصاً ،وما وصلت
إليه األمور على مستوى المعطيات
في المنطقة.
وأف���اد المكتب اإلع�لام��ي ألبو
س��ع��ي��د أنّ األخ���ي���ر ت���خ��� ّوف من
م��ع��ل��وم��ات وص��ل��ت المنظمة عن
نيّة البحرين إص��دار ق��رار بإعدام
أمين ع��ام جمعية الوفاق الشيخ
علي سلمان على غرار ما قامت به
السعودية أخيرا ً مع الشيخ النمر.

انتقد الشيخ عفيف النابلسي في تصريح ،ما س ّماه «الحلف التركي السعودي
القطري اإلسرائيلي األميركي» ،مؤ ّكدا ً «أنّ هذا الحلف غير قادر على حسم الحرب
المفروضة على سورية منذ خمس سنوات ،فلجأ إلى تضليل الرأي العام مجدّدا ً
في قضية مضايا».
وقال« :لقد دأب هذا الحلف وإعالمه على الكذب منذ بداية األزمة السورية،
وتبيّن أنّ ما ت ّم ترويجه من مواد إعالمية لتأليب ال��رأي العام على الجيش
السوري أو إيران أو المقاومة ما هو إال تزوير للحقائق» ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا
الحلف لديه إع�لام قوي ويستطيع أن يح ِّرك ال��رأي العام ولكن نهاية هذا
التضليل محكومة بالفشل».
الوفد القومي مع قيادة «فتح ـ االنتفاضة»

حبلي :جمع الأموال با�سم م�ضايا
هو لت�سفير متورطين بالإرهاب في طرابل�س
أبدى الشيخ صهيب حبلي أسفه «أن تتو ّرط دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة
لدار اإلفتاء في مسرحية حصار بلدة مضايا بريف دمشق ،خصوصا ً أ ّنه ت ّم،
وباألدلة القاطعة ،دحض كل اإلشاعات التي يت ّم ترويجها عن تو ّرط المقاومة
بحصار مضايا» .وسأل حبلي عن «سبب هذه الحماسة التي ُتبديها بعض
الجهات لجمع التبرعات وزعم إرسالها إلى مضايا طالما يعلنون أنّ الغذاء
ال يمكن إدخاله فكيف سيت ّم إدخال المال ،أم أ ّنهم سيرسلونه إلى الجماعات
المسلحة لكي تفرج عن المساعدات الغذائية التي ت ّم إرسالها منذ أشهر وتقوم
جماعات اإلرهاب المدعومة سعوديا ً وقطريا ً باحتجاز هذه المساعدات وابتزاز
األهالي من خالل عرضها للبيع بأسعار خيالية ،فمن هو المجرم في هذه
الحالة؟».
وتابع حبلي في خطبة الجمعة «يبدو أنّ آل سعود أوعزوا لمن يمتطوهم
بأن يش ّنوا هذه الحملة بهدف تشويه صورة المقاومة ودوره��ا في سورية،
وتصويرها بأ ّنها تج ّوع أهالي مضايا .لكن هذه المحاولة البائسة لن تنجح في
مسح عار جريمة إعدام الشيخ الشهيد نمر النمر عن جبين جلاّ دي آل سعود،
كذلك فإنّ المقاومة التي تدفع الدماء في مواجهة اإلرهابيين ،ال يمكن أن تقوم
بمحاصرة وتجويع أبناء الشعب السوري ،فهي تدفع الغالي والنفيس لطرد
اإلرهابيين من سورية وعودة أهلها إليها ،ولماذا ال تقوم السعودية بإرسال
الغذاء بدل الصواريخ واألسلحة التي تقتل السوريين إن كانت حقا ً تزعم
حرصها على الشعب السوري؟».
وختم حبلي مشيرا ً إلى «ما يت ّم تداوله عن سعي بعض الجهات المتأسلمة
في لبنان إلى جمع األموال الطائلة بذريعة إرسالها إلى المحاصرين في مضايا،
بينما الهدف الحقيقي يتم َّثل في تأمين سفر بعض الشخصيات المتورطة بدعم
اإلرهاب في طرابلس سابقا ً إلى إحدى الدول األوروبية ،وال سيّما أنّ تلك الجهات
الداعية إلى جمع األموال رفضت قبول المساعدات العينية ،وأص ّرت على قبض
المال فقط».

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم عميد
اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية وعضو المكتب السياسي
وهيب وهبة ،مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني
«فتح ـ االنتفاضة» في بيروت ،والتقى أمين س ّر الحركة في
لبنان حسن زيدان وبعض أعضاء القيادة.
وقدّم الوفد القومي التهنئة بمناسبة ذكرى االنطالقة،
وأ ّكد أنّ شعلة الكفاح المسلح يجب أن تظ ّل م ّتقدة حتى
التحرير والعودة .معتبرا ً أنّ األحداث التي تشهدها بالدنا
مرتبطة بالمخطط الصهيوني العنصري الذي يرمي إلى
تصفية المسألة الفلسطينية.
التمسك بخيار المقاومة
وش��دّد الوفد القومي على
ّ
وثوابت الصراع ،لمواجهة مخططات التهويد واالستيطان

والتصفية ،ومحيّيا ً انتفاضة شعبنا في فلسطين التي
الحي غطرسة وجبروت االحتالل.
تواجه باللحم
ّ
من جهته أ ّكد زيدان ،أنّ الشعلة التي أُضيئت وش ّكلت
بداية مسيرة الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين ،لن
تنطفئ ،وأنّ جذوة الصراع لن تخبو ،حتى تحقيق هدف
التحرير والعودة.
ولفتَ زيدان إلى أنّ العدو «اإلسرائيلي» هو المستفيد
األوح��د من األح��داث التي تشهدها الساحات العربية،
أل ّنها ُتضعف الدول العربية وتمنح العدو فرصة مواصلة
قتل الفلسطينيين وعمليات االستيطان والتهويد ،لذلك
ف��إنّ ال��دول العربية مطالبة بتح ّمل مسؤولياتها تجاه
الفلسطينيين وتجاه فلسطين المهدّدة بالتصفية.

 ...ولجنة الأ�سير �سكاف تبارك للفتحاويين

دعوة لل�صالة من �أجل الوحدة وال�سالم
زحلة -أحمد موسى
عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الدوري أمس في مطرانية السريان األرثوذكس بحضور
المطارنة :جوزف مع ّوض ،أنطونيوس الصوري ،يوسينوس بولس سفر واألرشمندريت نقوال حكيم،
مم ّثالً المطران عصام يوحنا درويش لوجوده خارج لبنان.
وبعد الصالة افتتاحاً ،ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول األعمال ق ّرروا اآلتي:
أوالً ،تعزيز التعليم المسيحي في المدارس الرسمية وتشكيل لجنة خاصة من العلمانيين لتأمين
الدعم المادي والمالي.
ثانياً ،دعوة أبناء األبرشيات إلحياء أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحيين ،وإقامة احتفال
مشترك في كاتدرائية مار نقوال للروم األرثوذكس ،وذلك عند الساعة السادسة والنصف من يوم األحد
 24كانون الثاني الجاري ،وتشكيل لجنة مشتركة إلعداد هذا االحتفال.
ثالثاً ،دعوة ذوي اإلرادة الصالحة للصالة من أجل السالم في جميع الدول والتضامن مع جميع
الذين تع ّرضوا ويتع ّرضون لش ّتى أشكال العنف ،واستنكار التعدّي على حياة الناس ،خصوصا ً ما
جرى أخيرا ً في القامشلي حيث سقط شهداء وجرحى ،وأدّى إلى مخاوف جديدة وإلى تهجير جديد.

جمال سكاف متوسطا ً أبو ياسر و حمدان

اجتماع مجلس أساقفة زحلة والبقاع

زار جمال سكاف أمين سر لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف مكتب «حركة التحرر الوطني الفلسطيني – فتح»
في مخيم البداوي ،والتقى مسؤولها في الشمال أبو جهاد
فياض للتهنئة والمباركة بالذكرى السنوية الـ 51النطالقة
حركة فتح والثورة الفلسطينية.
كما زار للمناسبة مكتب حركة «فتح ـ االنتفاضة» ،والتقى
عضو المجلس الثوري للحركة ومسؤولها في الشمال أبو
ياسر ديب ،والعميد يوسف حمدان.
وتوجه أبو ياسر بالتحية إلى «عميد األسرى في السجون
ّ
الصهيونية عميد الصبر والصمود يحيى سكاف» ،مؤ ّكدا ً
«الوفاء له ولكافة األسرى والشهداء الذين قاوموا العدو».

واعتبر أنّ يحيى سكاف رمز من رموز المقاومة والنضال،
وطالب «بضرورة العمل على إنصافه واعتماده من قِبل
الثورة الفلسطينية كعميد لألسرى ،وذلك وفا ًء لما قدّمه
المناضل يحيى سكاف في صفوف الثورة الفلسطينية».
وشكر جمال سكاف لـ»أبو ياسر» «موقفه المش ّرف
والداعم لقضية األسير يحيى سكاف» ،م��ؤ ّك��دا ً «الوفاء
لفلسطين وثورتها المباركة ،وحيّا شباب االنتفاضة
الفلسطينية «الذين يستبسلون في مواجهة قوات االحتالل
ودفاعهم عن األرض الفلسطينية والمقدّسات» ،معتبرا ً «أنّ
الخيار المقاوم الذي ينتهجه الشباب الفلسطيني هو الطريق
الصحيح لتحرير فلسطين».

