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حمليات
لقاء لمخاتير ق�ضاء مرجعيون
على �أبواب االنتخابات البلدية

جديدة مرجعيون تودّ ع المر ّبي موري�س الدبغي في م�أتم مهيب وحا�شد

المطران كفوري :كان مدر�سة القيم والأخالق والكرم

(رانيا ّ
العشي)

مقدّم الحضور في الجنّاز

َح َملة األكاليل
شيّعت مرجعيون ومنطقتها المدير السابق لمدرسة
مرجعيون الوطنية (الكلّية) ،األستاذ الراحل موريس جرجس
وشعبي حاشد ،بعد ظهر أمس ،في
الدبغي ،في مأتم مهيب
ّ
مسقط رأسه في جديدة مرجعيون.
انطلق جثمان الفقيد ف��ي م��وك��ب س � ّي��ار م��ن مستشفى
مرجعيون الحكومي ،م��رورا ً بمدرسة مرجعيون الوطنية
التي قضى نصف عمره فيها تعليما ً وإدار ًة وتربية أجيال
من التالمذة منذ أكثر من أربعين سنة ،حتى س ّميت المدرسة
ِباسم «مدرسة األستاذ موريس» .وكان في انتطار الجثمان
أم��ام الكنيسة اإلنجيلية على بولفار مرجعيون ،حشد من
المواطنين والفاعليات ،وأُع ّد لموكبه استقبال حافل تقدّمه
حَ ملة األكاليل والورود وصوَر الراحل .ولحظة الوصولُ ،حمل
الجثمان على أكتاف المشيّعين وشاركهم تالمذة وخ ّريجو
مدرسة مرجعيون الوطنية ،سيرا ً على األق���دام ،واخترق
الموكب الشارع الرئيس في البلدة وصوال ً إلى كنيسة القديس
س ّجي
جاورجيوس للروم األرثوذكس في وسط البلدة ،حيث ُ
النعش في صالون الكنيسة إللقاء نظرة الوداع.
وت��رأس متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون وتوابعها
للروم األرث��وذك��س المطران الياس كفوري رتبة الجنازة،
عاونه فيها راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكر الله
القس فؤاد
نبيل الحاج وراعي الكنيسة المشيخية اإلنجيلية
ّ
أنطون ولفيف من الكهنة .وشارك في مراسم الجنازة ،منفذ
عام مرجعيون في الحزب السوري القومي االجتماعي سامر
النقفور ممثالً رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،النائب
الدكتور قاسم هاشم ،كمال أبو غيدا ممثالً النائب أنور الخليل،

الراحل موريس الدبغي
األمين العام السابق لوزارة الخارجية والمغتربين السفير
ويليم حبيب ،رئيس البلدية المهندس آمال الحوراني ،وعدد
من رؤس��اء بلديات ومخاتير المنطقة ،قائد اللواء التاسع

في الجيش العميد ج��وزف ع��ون ،قائد الكتيبة اإلسبانية
المقدّم أنطونيو فيريرا ،إضافة إلى شخصيات اجتماعية
ودينية وفاعليات سياسية وهيئات عسكرية وأمنية ،وعائلة
الفقيد وحشد من أبناء البلدة ومن مختلف مناطق الجنوب،
وإعالميين.
بعد قرأءة االنجيل ،ألقى كفوري كلمة ن ّوه فيها بمزايا الراحل
الذي ح ّول السجن إلى مدرسة إبّان الحرب عام  ،1978وقال:
موريس الدبغي ،هو مدرسة القيم واألخالق والكرم وشرف
الكلمة وبلبل المنابر ،كيفما تكلم تصمت لتسمع دُررا ً ونصائح
َ
والمواطنة ،كيف ال وهو
خيّرة .لقد ك��ان عنوان للوطنية
القائل :مرجعيون لم تكن تحت االحتالل الصهيوني ،بل هي
فوق االحتالل ،وأيّ احتالل بوجود رجالها ونسائها وشبابها؟
بعلمائها بشعرائها بأطبائها بأدبائها بمتعليميها بثقافة
أبنائها ورقيهم وحضارتهم الممتدة إلى أصقاع االرض.
وأضاف :إذا أردنا أن نختصر صفات فقيدنا الغالي نقول:
نقي القلب
كان مربيا ً كبيراً ،مؤمنا ً بال طائفية .كان متواضعا ً ّ
مح ّبا ً.
كما ألقيت كلمات لكل من األب بولس وهبي ِباسم العائلة،
والرئيس الفخري لمجلس أمناء الكلّية سيسيل حوراني ،ومدير
الكلّية األستاذ عماد الخوري ،والشيخ غالب سليقا ،واألستاذ
سمير عقل ،وأجمعت الكلمات على القيمة الفكرية التي تم ّتع
بها الراحل والقيم الوطنية التي زرعها في تالمذته.
وفي ختام الج ّناز ،ووري الجثمان في الثرى في مدافن
العائلة بعد رفع الصلوات لراحة نفسه .ث ّم تقبلت عائلة الفقيد
التعازي في باحة الكنيسة.

ّ
العشي
مرجعيون ـ رانيا
عُ قد لقاء في مبنى بلدية جديدة مرجعيون ،في إطار
االستعدادات القائمة على غير صعيد إلجراء االنتخابات
البلدية ،ض ّم مخاتير قضاء مرجعيون ،وذلك بدعوة من
القائمقام وسام الحايك ،إلطالعهم على االستمارة الجديدة
لالستحصال على بطاقة الهوية ،وف��ق ق���رارات وزارة
الداخلية والبلديات وتوجهاتها ،والتقيّد بتعميم وزير
الداخلية نهاد المشنوق حيال بعض اإلجراءات المشدّدة
والتدابير الجديدة في ما يتعلق بإخراج القيد ،لجهة
حضور صاحب العالقة شخصيا ً للحصول على طلب
إخراج القيد ،إضافة إلى شؤون تتعلّق بمسح األراضي
والمشاعات ،داعيا ً إلى توخي الدقة واالنتباه في هذا
الخصوص.
شارك في االجتماع كل من مأمور النفوس في القضاء
فاديا شمعون ،ورئيس رابطة مخاتير قضاء مرجعيون
أحمد حمود.
وشرحت شمعون التدابير الصارمة لوزارة الداخلية
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في هذا الشأن ،واألمور التقنية وفق االستمارة الجديدة
إلعداد بطاقة الهوية ،لناحية البلد ومكان الوالدة ،واإلقامة
وفق سج ّل القيد ،ووضع المرأة المتزوجة أو المطلّقة ونقل
قيدها من دائ��رة إلى أخ��رى ،وعدم تكرار أسماء الشهود
عينهم في ك ّل استمارة ،إضافة إلى تقنية الصورة وشكلها
ولونها ،وذكر فئة الدم لك ّل طلب هوية حتى لو كان طفالً
ابن يومين ،وك ّل ذلك ضمن مهلة محدّدة تنتهي مع نهاية
آذار المقبل.
وعلى هامش االجتماع ،كان حديث مع المختار أحمد
حمود ،الذي شرح كيفية التعامل مع اإلجراءات الجديدة
والتدقيق في المعلومات الشخصية للحصول على بطاقة
هوية ،التي هي من مهام المختار كي يبعد المسؤولية
عنه ،خصوصا ً مع حصول تزوير في األوراق الثبوتية
وعلى المختار التركيز عليها.
وأشار حمود إلى أنّ قائمقام مرجعيون وسام الحايك
رك � ّز على ش��ؤون تتعلق بمسح األراض��ي والمشاعات،
والعلم والخبر ،داعيا ً إلى توخي الدقة واالنتباه في هذا
الخصوص.

�إطالق برنامج التدريب والتوعية
ّ
للحد من مخاطر الكوارث في ق�ضاء �صور

خلية �أزمة «�أونروا» :م�ستمرون في ّ
خطتنا الت�صعيدية!

محمد أبو سالم

المتحدثون في المؤتمر الصحافي أمام مكتب «أونروا» اإلقليمي في بيروت
عقدت خلية أزمة «أونروا» المنبثقة من القيادة
السياسية للفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية
الفلسطينية ،مؤتمرا ً صحافيا ً قبل ظهر أمس أمام
مكتب «أونروا» اإلقليمي في بيروت ،شارك فيه
قادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية
مهجري
وقوى األمن الوطني الفلسطيني ولجنة ّ
مخيم نهر البارد ونازحون من مخيمات سورية
وعدد من رجال الدين.
وألقى عضو خلية األزمة حسن زيدان بيان
المؤتمر الصحافي ،وقال فيه :إن سعينا إلى
دفع «أون��روا» للتراجع عن قراراتها األخيرة ال
يمنعنا من تذكير الدولة اللبنانية بمسؤوليتها
المباشرة ف��ي الضغط على إدارة «أون���روا»
لاللتزام بتعهداتها نحو الالجئين الفلسطينيين
ف��ي ل��ب��ن��ان ،إل��ى حين ع��ودت��ه��م إل��ى بيوتهم
وممتلكاتهم التي هُ ّجروا منها بالظلم والعدوان.
وأضاف :لقد بات واضحا ً أن إدارة «أونروا»
تتخلى تدريجيا ً عن مسؤولياتها اإلنسانية رغم
التطمينات التي يعلنها مسؤولوها ،وأن الدول
المانحة بدل الوفاء بالتزاماتها المالية تلجأ إلى
التضييق وقبول ما يس ّمونه اليوم بالتوطين
والوطن البديل.
ودع��ا الحكومة اللبنانية إلى تح ّرك جدّي
وفعّ ال نحو األم��م المتحدة وال��دول المانحة
لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته اإلنسانية
واألخ�ل�اق���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ن��ح��و ال�لاج��ئ��ي��ن

الفلسطينيين .مطالبا ً القيادة الفلسطينية داخل
الوطن وف��ي ال��خ��ارج لتكثيف اتصاالتها مع
الدول المانحة والمؤثرة لالفراج عن مساهماتها
المالية لـ«أونروا».
كما دعا إدارة «أونروا» في لبنان إلى التراجع
عن قراراتها خصوصا ً تلك المتعلقة باالستشفاء
والبحث عن مصادر إضافية لتغطية عجزها
المالي الناجم أس��اس �ا ً ع��ن الفساد اإلداري
والهدر المالي داخل مؤسساتها ،ودعا «أونروا»
إلى االلتزام بالتفاهمات مع أهلنا أبناء مخيم
نهر ال��ب��ارد وال��ع��ودة إل��ى خطة ال��ط��وارئ إلى
حين االنتهاء من عملية إعادة االعمار .مطالبا ً
بتحسين التقديمات إلخواننا النازحين من
مخيمات سورية وإعادة مبلغ االيواء الذي كانت
تقدّمه «أونروا» لهم.
وقال :نقدّر عاليا ً تضامن شعبنا الفلسطيني
ف��ي غ��زة وال��ض��ف��ة الغربية م��ع تح ّركنا في
مواجهة السياسة الظالمة ل��ـ«أون��روا» ،ودعا
إلى أوسع مشاركة فلسطينية إلجبار «أونروا»
على التراجع عن قراراتها وتجنيب المجتمع
الفلسطيني في لبنان أيّ تقليصات الحقة.
وشكر زيدان قوى األمن اللبنانية واإلعالميين
على تعاونهم ومواكبتهم الدائمة لنا وتفهمهم
ت��ح � ّرك��ات��ن��ا ،م��ؤ ّك��دا االس��ت��م��رار ف��ي الخطة
التصعيدية ما لم تتراجع إدارة «أون��روا» عن
قراراتها األخيرة وتضع ح ّدا ً لسياسة التلقيص

المشاركون في اللقاء اإلعالمي في الجنوب
المعتمدة.
من جهته ،حيّا عضو المكتب السياسي في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي
فيصل ِباسم القيادة السياسية للفصائل والقوى
االسالمية الفلسطينية الموقف الفلسطيني
الموحدة في مواجهة
والتح ّركات الشعبية
ّ
القرارات المجحفة التي اتخذتها «أونروا» .وك ّل
مك ّونات الشعب الفلسطيني واتحاداته ولجانه
وحراكاته الشعبية والشبابية ،وق �دّر جهود
خلية األزمة التي تتابع التح ّركات وتديرها.
وأك���د فيصل ع��ل��ى م��واص��ل��ة ال��ت��ح� ّرك��ات
وتصعيدها بما يشمل الضغط على ال��دول
المانحة األجنبية والعربية ،لتلبية احتياجات
الالجئين ،وتوفير الموازنة الكافية لذلك ،وشدّد
على أن ال تراجع عن الحراك إال إذا تراجعت
«أونروا» عن قراراتها.
وخ��ت��م ف��ي��ص��ل م���ؤك���دا ً وح����دة ال��م��ط��ال��ب
الفلسطينية ،ورفض أيّ تجزئة لها والتعاطي
ّ
ّ
الملف
الملف الصحي إلى
معها رزمة واحدة ،من
ّ
وملف إعمار نهر البارد
التعليمي واإلغ��اث��ي،
وحقوق الالجئين الفلسطينيين من سورية،
ألن تحقيقها يشكل دعما ً لنضال الالجئين من
أجل حق عودتهم ،وإحباط مشاريع التهجير
والتوطين.
كما شهد المؤتمر كلمات ومداخالت لممثلين
عن مخيم نهر البارد ،شرحت معاناة منكوبي

المخيم ،وش���دّدت على التمسك بالمطالب
الفلسطينية وعدم التراجع عنها ،وتوعّ دت مدير
«أونروا» في لبنان ماثيوس شمالي بالتصعيد.

لقاء إعالمي

بحضور حشد من اإلعالميين من منطق َتي
ص���ور وص��ي��دا ،ن� ّ
�ظ��م��ت «م��ج��م��وع��ة ت��واص��ل
ً
اإلعالمية» ،لقا ًء إعالميا تحت عنوان «دور
اإلع�لام في دعم الحراك ض ّد تقليص خدمات
أونروا» ،حاضر فيه هيثم أبو الغزالن ،وذلك في
مركز موقع «مخيم البرج الشمالي» االخباري
في صور.
وق �دّم أب��و الغزالن خ�لال المحاضرة س��ردا ً
تاريخيا ً عن تقليصات «أون���روا» ،وأش��ار إلى
مخاطر التوطين والتهجير.
وتحدّث عن اإلع�لام الفلسطيني وتغطيته
االحتجاجات ض� ّد «أون���روا» ،واق��ت��رح بعض
التوصيات لتصويب التغطية اإلعالمية لها.
وتخلل اللقاء منبر تفاعلي ت ّم خالله النقاش
حول طرق مواجهة تداعيات تقليص خدمات
«أونروا» في مجا َلي التربية والصحة ،وأهمية
تطوير قدرات المواجهة وتوحيد الجهود.
وتميّز اللقاء بحوار بين اإلعالميين ،خصوصا ً
الشباب منهم والناشطين على وسائل التواصل
االجتماعي ،وتقديم اقتراحات لتفعيل دور
اإلع�ل�ام لمواكبة األح���داث ،وتسليط الضوء
أكثر على الوضع اإلنساني المتردّي لالجئين
الفلسطينيين نتيجة إج����راءات «أون����روا»
األخيرة.

عكار

عائلة علي عوض معتصم ًة داخل العيادة الطبية التابعة لـ«أونروا» في مخيم البارد

وفي عكار ،ن ّفذت عائلة علي عوض المك ّونة
من ستة أشخاص ،اعتصاما ً داخ��ل العيادة
الطبية التابعة لـ«أونروا» في مخيم نهر البارد،
احتجاجا ً على مماطلة «أون��روا» وإهمال طلب
كانت العائلة قد تقدّمت به منذ ستة أشهر
لتأمين مأوى لها في براكسات المخيم ،إذ لم
يعد بمقدور العائلة دفع بدل إيجار المسكن
ال���ذي ك��ان��ت تقطن فيه ن��ظ��را ً إل��ى األوض���اع
المعيشية الصعبة.
وهدّد أفراد العائلة بمكوثهم على هذه الحال
داخل العيادة لحين االستجابة لطلبهم الذي هو
ّ
حق لهم ،م ّتهمين إدارة «أونروا» بإدارة الظهر
لهم ولمعاناة أبناء المخيم.
والحقاً ،انض ّمت عائالت أخرى إلى االعتصام،
حتى وصل عددها إلى عشر عائالت ،أتوا رجاال ً
ونسا ًء وأطفاال ً حاملين أفرشتهم وأغطيتهم
للمبيت في عيادة «أون���روا» ،وأك��دوا أنهم لن
تلب «أون��روا» مطالب
يغادروا العيادة ما لم ّ
عائلة عوض بتامين مالذ آمن لها.

أطلقت وحدة إدارة الكوارث والح ّد من مخاطرها في
اتحاد بلديات قضاء ص��ور ،مشروع برنامج التدريب
والتوعية للمجتمع المحلي حول إدارة الكوارث والح ّد من
مخاطرها مع الصليب األحمر اللبناني ،بتمويل من وكالة
التنمية والتعاون السويسرية ،والذي يستهدف  24بلدة
من بلدات قضاء صور ،وذلك في احتفال أقيم في مبنى
بلدية صريفا ،بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد المحسن الحسيني ،مدير عمليات الصليب األحمر
اللبناني محمد مكي ،مدير مشروع الح ّد من المخاطر
والكوارث في الصليب األحمر اللبناني قاسم شعالن ،مدير
وحدة إدارة الكوراث في قضاء صور مرتضى مهنا ،رئيس
بلدية صريفا الدكتور محمد نزال ،مفوض كشافة الرسالة
اإلسالمية في جبل عامل محمد كرشت ،وفاعليات بلدية
واختيارية وأعضاء من لجنة إدارة الكوارث في قضاء
ومنسقي القرى.
صور
ّ
وألقى عضو مجلس بلدية صريفا الدكتور حسن نجدي
كلمة شكر فيها التحاد بلديات قضاء صور اختيار بلدة
صريفا إلطالق مشروع التدريب ،ألن صريفا من القرى التي
تع ّرضت لعدد من اله ّزات األرضية في السنين الماضية،
ما يضعها على الئحة القرى التي تتع ّرض للمخاطر
الطبيعية.
بدوره ،ن ّوه الحسيني بدور الجمعيات وهيئات الدفاع
المدني والصليب األح��م��ر اللبناني التي ساهمت في
بلسمة جراح المواطنين في عدد من المناسبات الصعبة
والحوادث الطبيعية والحروب ،شاكرا ً لعناصرها تعاونهم
لما فيه مصلحة أبناء المجتمع المحلي ،مستعرضا ً
حيثيات المشروع الذي أطلِق منذ أربع سنوات بتمويل من
وكالة التنمية السويسرية التي جدّد شكره لها ولحكومة

سويسرا وشعبها لما قدّموه من مساعدات ألبناء الجنوب
إذ ساهموا في تعزيز قدراته.
وت��ح �دّث ع��ن إن��ج��از المرحلة األول���ى م��ن المشروع
والوصول إلى المرحلة الثانية «والتي نحن في صدد
إطالق مشروع التدريب والتوعية ألبناء قرى قضاء صور
من خ�لال توقيع اتفاقية مع الصليب األحمر اللبناني
والحقا ً جمعية الرسالة لالسعاف الصحي والدفاع المدني
اللبناني».
وتم ّنى الحسيني التوفيق للجميع واستمرار التعاون،
معتبرا ً أنّ هذا المشروع الذي أطلقه االتحاد بالتعاون
مع وكالة التنمية السويسرية كان األول من نوعه على
مستوى لبنان في إنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث.
ثم قدّم مهنا عرضا ً موجزا ً عن المراحل التي م ّر فيها
المشروع وصوال ً إلى حمالت التوعية التي سوف تبدأ في
قرى القضاء كافة.
من ناحيته ،أكد شعالن أهمية مشروع التدريب والفائدة
التي تعود بااليجابية على المجتمع المحلي ليكون قادرا ً
على مواجهة الحوادث اليومية من خالل تعزيز قدراته.
وتحدّث عن التعاون ما بين اتحاد بلديات قضاء صور
(وح���دة إدارة المخاطر وال��ح � ّد م��ن ال��ك��وارث) وتالقي
المشروع القائم مع الصليب األحمر اللبناني الذي قام
بتدريب عدد من أبناء القرى بتمويل من الصليب األحمر
األلماني .مضيفاً« :م��ا نحن بصدد إطالقه ال��ي��وم ،هو
استكمال المشروع الذي يستهدف  24قرية من قرى قضاء
والمنسقين إلى التعاون
صور وتفعيله» .داعيا ً البلديات
ّ
للوصول إلى األهداف المرج ّوة.
وفي الختام ،تم توقيع االتفاقية بين اتحاد بلديات
ق��ض��اء ص��ور ممثالً برئيسه عبد المحسن الحسيني
والصليب األحمر اللبناني ممثالً بمدير عمليات الصليب
األحمر اللبناني محمد مكي.

م�صابيح لإنارة الطرق
من الكتيبة الإ�سبانية لبلدية الخيام
ّ
دش���ن ق��ائ��د الكتيبة اإلس��ب��ان��ي��ة في
«يونيفيل» المقدّم أنطونيو فيريرا مشروع
إنارة الطرق ،وذلك في مبنى بلدية الخيام
بحضور نائب رئيس البلدية محمد عبد
الله والمخاتير وفاعليات من البلدة وعدد
م��ن ضباط الكتيبة وممثلين ع��ن قسم
الشؤون المدنية في «يونيفيل».
وس�لّ��م فيريرا اللمبات الـ 265التي
بلغت كلفتها نحو  18ألف دوالر إلى عبد
الله وهي مم ّولة من المملكة اإلسبانية.
وأشار إلى أنّ الكتيبة تعمل ما في وسعها
من أجل مساعدة أبناء المنطقة وتوفير
ظروف حياة أفضل لهم.
من ناحيته ،شكر عبد الله للكتيبة
اإلسبانية هذا المشروع الحيوي .وقال:
«نأمل مزيدا ً من التعاون من أجل تعزيز
ال��ع�لاق��ات بين أه��ال��ي البلدة وعناصر
الكتيبة».

