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د ّبور عر�ض مع �شورتر الأو�ضاع المعي�ش ّية للفل�سطين ّيين

اعت�صامات احتجاج ًا على تقلي�صات «�أونروا»
وطلب لقاء عاجل مع �إبراهيم

التقى سفير دولة فلسطين أشرف
دب��ور أم��س سفير بريطانيا هيوغو
شورتر ،وك��ان ع��رض ،بحسب بيان
ل��ل��س��ف��ارة« ،ل�ل�أوض���اع المعيشيّة
والحياتيّة ألبناء شعبنا الفلسطيني في
لبنان ،وسبل التخفيف من معاناتهم.
وت ّم البحث في ضرورة توفير األموال
الالزمة الستكمال عملية إعادة اإلعمار
في مخيم نهر البارد».
كما استقبل د ّب���ور عضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين صالح زي��دان ،يرافقه عضو
المكتب السياسي علي فيصل وعضو
اللجنة المركزية سهيل الناطور.
وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء البحث في
«الوضع الفلسطيني الداخلي ،وتأكيد
أهمية إنهاء االنقسام لما يش ّكل من
إضعاف للمشروع الوطني وتحقيق
األه��داف بالحرية واالستقالل الكامل
والعودة» .كما «ت ّم البحث في األوضاع
المعيشيّة والحياتيّة الصعبة التي
يعاني منها أبناء شعبنا في لبنان،
وت��أك��ي��د ح ّقهم ف��ي العيش بكرامة
والحصول على تقديمات أون��روا إلى
حين عودتهم إلى أرضهم».
م��ن ج��ه� ٍة أخ���رىّ ،
نظمت الجبهة
اعتصاما ً تضامن ّيا ً مع األس��رى في
السجون «اإلسرائيلية» ودعما ً إلعمار
مخيّم نهر ال��ب��ارد وخطة ال��ط��وارئ،
لمناسبة الذكرى السنوية الستشهاد
أعضاء لجنتها المركزية (عمر القاسم،
خالد ن��� ّزال وبهيج ال��م��ج��ذوب) ،في
الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة،
بمشاركة محمد ضاهر عضو المكتب
السياسي للتنظيم الشعبي الناصري
مم ّثالً أس��ام��ة سعد ،ماهر شبايطة
أم��ي��ن س��ر فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية وحركة «فتح» في منطقة
صيدا ،تيسير ع ّمار أمين سر الجبهة
بعين الحلوة وعضو قيادتها في لبنان،
إضاف ًة إلى مم ّثلي الفصائل واللجان
الشعبية والمؤسسات وأعضاء الجبهة
وكوادرها.
بعد كلمة ترحيبية م��ن إبراهيم
شريم ،تحدّث ع ّمار فأ ّكد رفض الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة لسياسة اس��ت��ج��داء
المشاريع السياسيّة ،داعيا ً إلى «تغيير
االستراتيجيّات الفلسطينيّة بالمراكمة
على نقاط القوة ،خصوصا ً الوحدة
الوطنية ،وتطوير االنتفاضة الشبابية
نحو انتفاضة شاملة ض� ّد االحتالل
واالستيطان ،ورس��م خارطة طريق
ج��دي��دة ُتنهي مسيرة المفاوضات
العبثيّة وتعمل على وقف التنسيق
األمنيوإلغاءا ّتفاقباريساالقتصادي،
وأيضا ً العمل على بناء معادلة جديدة
ُتنهي االحتالل وتم ّكن شعبنا من نيل
حقوقه الوطنية في بناء دولة مستقلة
ذات سيادة كاملة على كامل أراضيها
المحتلّة وعاصمتها القدس ،وعودة
الالجئين وفق القرار .»194
وأدان «وجود «إسرائيل» في رئاسة
اللجنة القانونيّة لألمم المتحدة،
واعتبره وصمة ع��ار في جبين هذه
المنظمة ،خصوصا ً أنّ «إسرائيل» تم ّثل
ق ّمة اإلرهاب الدولي ،ويجب محاسبتها
على جرائمها ض ّد الشعب الفلسطيني
والشعوب العربية ووضعها أم��ام
العدالة الدولية».
وث ّمن كل الجهود التي ُتبذل من

جانب من اعتصام االجبهة الديمقراطية
قِبل جميع القوى لتعزيز حالة األمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي مخيم عين الحلوة
وتعزيز عالقاته مع الجوار» ،مشيرا ًإلى
أنّ «تحصين الحالة الفلسطينية في
لبنان يتطلّب إقرار الحقوق اإلنسانيّة،
خاصة حق العمل والتملّك».
ودع��ا ال��دول المانحة ،وم��ن بينها
الدول العربية ،إلى اإليفاء بالتزاماتها
الماليّة بما يضمن استكمال عمليات
اإلع���م���ار وإع������ادة خ��ط��ة ال���ط���وارئ
بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومنظمة
التحرير من أجل توفير األموال المطلوبة
الستكمال إعمار المخيّم والتعويض
على العائالت.
ودعا وكالة الغوث إلى االستجابة
لالحتياجات ال��م��ت��زاي��دة للاّ جئين،
وزي��ادة الموازنة ومضاعفة الجهود
اللتزام الدول المانحة بتعهّداتها بعد
أن تجاهلت الوكالة مواقف القيادة
السياسيّة با ّتخاذها خطوات آحادية،
م��ش �دّدا ً على «ض���رورة إنجاز ا ّتفاق
شامل يُرسي دعائم الشراكة الكاملة
بين وكالة الغوث والالجئين ومم ّثليهم
بما يضمن إيصال الخدمات بالشكل
األفضل».
م��ن جهته ،دع��ا ض��اه��ر الفصائل
الفلسطينية إل��ى توحيد صفوفها،
مشدّدا ً على أنّ «صيدا ستبقى دائما ً
إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله
م��ن أج��ل حقوقه ال��وط��ن��ي��ة» ،مث ّمنا ً
«الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى
الفلسطينية لتعزيز أمن مخيم عين
الحلوة وجواره».
ب����دوره ،أ ّك���د شبايطة «ض���رورة
تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة
ما يتع ّرض له الشعب الفلسطيني
من مشاريع «إسرائيليّة» تستهدف
القضية الفلسطينية» ،مشيرا ً إلى «أنّ
موحد
الشعب الفلسطيني في لبنان
ّ
في تح ّركاته المطلبيّة ض ّد تخفيض
موحد في
خدمات وكالة الغوث ،وأيضا ً ّ
التمسك
مواقفه الوطنية ،خاصة لجهة
ّ
بحق العودة ورفض التوطين إضافة
تمسكه باالستقرار في مخيم عين
إلى ّ
الحلوة ولبنان ،ورفضه أيّ عبث بهذا
األمن».
وك��ان��ت خ��ل� ّي��ة إدارة األزم����ة مع
«أون��روا» عقدت مؤتمرا ً صحافيا ً أمام
مق ّر الوكالة الرئيسي في بيروت .تحدّث
فيه نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس أحمد عبد ال��ه��ادي،
الذي ر ّد على المدير العام لـ«أونروا»
ماتيوس شمالي بأنّ «األزمة بين أونروا

والخليّة قد انتهت» ،مؤ ّكدا ً «رفضه
لهذه التصريحات األحادية الجانب،
وأنّ األزمة ما زالت قائمة بفعل تع ّنت
أون��روا ورفضها لكل الحلول ال ُمقدَّمة
من ِقبَل لجان الحوار والخليّة» ،كما
أ ّكد استمرار االحتجاجات حتى تحقيق
المطالب.
أض���اف« :مطالب الخليّة ال تقبل
التقسيم ،وإ ّنها رزم��ة واح��دة ال يمكن
التخلّي عن أيّ منها ،وأي اتفاق بين
أونروا والالجئين الفلسطينيين يجب
أن يكون تحت رعاية (المدير العام
لألمن العام) اللواء عباس إبراهيم»،
م��ؤ ّك��دا ً «ض����رورة أن ي��ك��ون االت��ف��اق
مكتوبا ً ومقبوال ً من ِقبَل الخليّة والقيادة
الفلسطينيّة ،وأنّ أي إعالن من طرف
واحد بشأن انتهاء األزمة هو كالم عار
ّ
من الصحة ،وما هو إلاّ ّ
وشق
لبث الفتنة
الصف».
وطالب عبد الهادي «اللواء عباس
إبراهيم إعالن موعد للقاء سريع وعاجل
مع القيادة السياسيّة الفلسطينيّة لكي
تتم ّكن م��ن إط�لاع��ه على مستجدّات
األزم���ة م��ع أون����روا» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
القيادة ستحدّد ،وبناء على االجتماع،
موقفها من الحوار مع الوكالة.
وشدّد على أنّ «الفصائل والقيادة
السياسيّة لم ولن تتنازل عن شعبها
الفلسطيني» ،مؤ ّكدا ًاستمرار التح ّركات
ّ
حتى تحقيق المطالب.
وفي مخيّم الرشيديّة ،ث ّمن عضو
القيادة السياسيّة لحركة «حماس» في
لبنان جهاد طه خالل إفطار في المخيّم،
الدور الذي تقوم به خليّة األزمة رغم
محاولة البعض فلسطين ّيا ً التقليل
من إنجازاتها ودوره��ا في التح ّركات
الشعبية السلمية ،وكشف أنّ «هناك
ضغوطا ً تما َرس من جهات فلسطينيّة
وغ��ي��ر فلسطينية م���ن أج���ل وق��ف
التح ّركات وإلغاء دور خليّة األزم��ة،
ّ
مخططات إقليميّة ودوليّة
انسجاما ً مع
تسعى إلض��ع��اف قضيّة الالجئين
وصوال ًلتصفيتها».
وش���دّد على أنّ «حركة حماس ال
ولن تتخلّى عن دوره��ا في التصدّي
لسياسة تقليص الخدمات ،ودعم كا ّفة
التحركات الشعبية السلمية من أجل
تحقيق كافة المطالب االستشفائية
والتربوية واالجتماعية التي ُرفعت،
وفي طليعتها ملف مخيم نهر البارد،
من أجل الوصول لتأمين حياة كريمة
ألبناء شعبنا في المخيمات إلى حين
العودة إلى أرض فلسطين المباركة».

الوفد الألماني يعر�ض ّ
وممثلي الكتل النيابية
الأو�ضاع المحل ّية و�إمكانات الم�ساعدة
شهد مجلس الن ّواب اللبناني أمس نهارا ً طويالً بدأ منذ التاسعة صباحا ً
وانتهى عند الرابعة بعد الظهر ،تخلّله لقاءات مع مم ّثل الحزب الديمقرطي
المسيحي األلماني وعضو في البرلمان االتحاد األوروبي النائب األلماني
توبياس جوزف ذايتش ،يرافقه سكرتير اللجنة السياسية في البرلمان
األلماني صوفي بكدروفيا والسكرتير األول للشؤون السياسية في السفارة
األلمانية آني كادورف.
استه ّل المسؤول األلماني لقاءاته مع األمين العام لمجلس الن ّواب عدنان
ضاهر ،ث ّم زار النائب قاسم هاشم ،الذي قال بعد اللقاء إنّ «البحث تناول
ظروف األزمة السياسيّة الراهنة وأسبابها ،وإطالة أمد الشغور الرئاسي
المؤسسات الدستوريّة».
وانعكاساته على تعطيل وشلل عمل
ّ
وأب��دى الوفد «استعداد البرلمان األوروب��ي وكذلك األلماني لمساعدة
البرلمان اللبناني واللبنانيّين ،حيث أمكن ،لإلسراع في الخروج من دائرة
المراوحة ألنّ لبنان سيبقى في دائ��رة االهتمام األوروب��ي نظرا ً للعالقات
التاريخية التي نحرص عليها ولموقع وتركيبة لبنان ودوره الفاعل
واألساسي في المنطقة».
بعد ذلك ،زار المسؤول األلماني النائب سامر سعادة مم ّثل كتلة ن ّواب
الكتائب ،ث ّم النائب باسم الشاب عن كتلة المستقبل ،النائب آالن عون عن
تك ّتل التغيير واإلصالح ،النائب علي بزي عن كتلة التنمية والتحرير ،النائب
علي فياض عن كتلة الوفاء للمقاومة ،وأُفيد أنّ اللقاء مع فياض تناول
مجمل التط ّورات اللبنانية وأسباب الشغور الرئاسي وتأثيرات األوضاع
التي تشهدها المنطقة على الوضع اللبناني ،كما جرى تقييم للدور األلماني
في هذه المرحلة .وقد أبدى النائب األلماني رغبة في استمرار العالقات
واللقاءات بهدف التشاور وتبادل اآلراء.
كما التقى النائب األلماني للغاية نفسها على التوالي ،الن ّواب :جوزف
المعلوف ،مروان حماده ،أغوب بقرادونيان وإميل رحمة.

عر�ض مو�ضوع النفايات مع «الطا�شناق»

ً
ر�سميا ل�سالم
الجم ّيل� :سنب ّلغ اال�ستقالة

كشف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،أنّ «الحزب سيبلِّغ
استقالته رسميا ً إلى رئيس الحكومة تمام سالم ،وبعدها سنصبح خارج
وزاراته والحكومة».
ورأى في دردشة مع اإلعالميّين في البيت المركزي في الصيفي ،أنّ
«هذه الحكومة انتهت صالحيّتها وانتقلت من العجز إلى الضرر ،ولذلك
دعونا سالم إلى االستقالة لوضع الجميع أمام مسؤوليّاته».
وأش��ار إل��ى أنّ «االستقالة بداية لمسار تغييري شامل في النمط
المبني على الصفقات والمحاصصة والتواطؤ على
السياسي السائد
ّ
مصالح الشعب اللبناني».
كتائبي مق ّر حزب الطاشناق
من جه ٍة أخرى ،زار الجميّل على رأس وفد
ّ
في برج حمود ،واجتمع مع أمين عام الحزب النائب أغوب بقرادونيان
ونائب األمين العام أواديس كيدانيان.
ودار البحث ،بحسب بيان لـ«الطاشناق» «ح��ول المستجدّات على
الساحة اللبنانية وال سيّما موضوع النفايات ،حيث ت ّم االتفاق على
االستمرار في التواصل ألجل إيجاد الحلول الممكنة والصالحة لمنع
األخطاء التي قد تحصل في تنفيذ مشروع الحكومة حول إزال��ة جبل
النفايات في برج حمود ،وإنشاء المطمر وضرورة تحسين عمليّة الفرز
والتسبيخ ،وإيجاد السبيل للعودة إلى مشروع «لينور» األساسي لساحل
المتن الشمالي».
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جانب من اجتماع المجلس
ش �دّد المجلس األعلى لطائفة ال��روم الكاثوليك على
ض��رورة انتخاب رئيس للجمهورية ،إلع��ادة الحياة إلى
المؤسسات الدستوريّة ،وتحصين ساحة لبنان الداخلية
من تداعيات الحرائق المشتعلة في المنطقة .وأمل في
التوصل إلى قانون انتخابي يؤ ّمن صحة التمثيل وعدالته
ّ
تطبيقا ً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والمادة الرابعة
والعشرين من الدستور ،وطالب الحكومة بمعالجة
ملفات جهاز أمن الدولة واحترام األنظمة المعمول بها في
التعاطي مع الجهاز لتمكينه من القيام بمهامه ،وخصوصا ً
مواجهة اإلرهاب.
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس اجتماعا ً برئاسة
لحام وحضور نائب
البطريرك غريغوريوس الثالث ّ
الرئيس ال��وزي��ر ميشال فرعون واألم��ي��ن العام العميد
شارل عطا وأمين الصندوق إيلي أبو حال ،والوزير آالن
حكيم والنائب مروان فارس والوزيران السابقان سليم
جريصاتي وسليمان طرابلسي واألعضاء .ودرست جدول
أعمالها وأق � ّرت بنوده ،وفي نهاية االجتماع صدر بيان
توجه فيه ،بمناسبة إنجاز استحقاق االنتخابات البلدية
ّ
واالختيارية ،وبعد قراءة النتائج في عدد من المناطق،
بال ّتهانئ للفائزين في االنتخابات التي ج��رت ،وين ّوه
بجهود وزارة الداخلية والبلديات وإصرار الحكومة على
إجرائها في موعدها القانوني بعيدا ً عن أي تأجيل أو
محصنا ً خصوصية لبنان وثقافته الديمقراطيّة
تمديد،
ّ
والحضاريّة والميثاقيّة في وق��ت تجتاح المنطقة آفة
العنصريّة والعنف والدكتاتوريّة واألصوليّة.
وأم��ل المجلس «ف��ي أن ينسحب إج��راء االنتخابات
البلديّة واالختياريّة على االنتخابات النيابيّة في أقرب
التوصل إلى قانون
وقت ممكن ،مع تأكيده على ضرورة
ّ
انتخابي يؤ ّمن صحة التمثيل وعدالته تطبيقا ً لما ورد
في وثيقة الوفاق الوطني والمادة الرابعة والعشرين من
الدستور».
ودعا إلى «انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بتأييد
مسيحي ووطني ،إذ ال يجوز االستمرار في الفراغ الرئاسي

ال��ذي ت��ج��اوز السنتين ،فانتخاب رئيس ه��و األس��اس
المؤسسات الدستوريّة،
والمنطلق إلع��ادة الحياة إلى
ّ
الصعد،
والمدخل إلى معالجة ما يعانيه لبنان على كل ُّ
وتحصين ساحته من تداعيات الحرائق المشتعلة في
المنطقة».
وأسف المجلس «الستقالة وزيري حزب الكتائب من
الحكومة ومن بينهم الوزير آالن حكيم عضو المجلس
األعلى ،وتم ّنى عليهما استكمال مها ّمهما بغياب رئيس
المؤسسات الدستورية
الجمهورية تالفيا ً إلضعاف
ّ
ً
ّ
والحضور المسيحي فيها ،متمنيا معالجة األسباب التي
دفعتهم إلى االستقالة».
ون ّوه «بعمل األجهزة األمنيّة والعسكريّة في الكشف
وإلقاء القبض على الشبكات اإلرهابيّة وحماية سيادة
األراضي اللبنانيّة ومواجهة المخططات المدّبرة» ،وطالب
الحكومة بـ«القيام بمها ّمها ومعالجة مل ّفات جهاز أمن
الدولة ،واحترام األنظمة المعمول بها في التعاطي مع
األخص مواجهة
الجهاز لتمكينه من القيام بمهامه وعلى
ّ
اإلرهاب».
وأدان التفجير الذي استهدف مصرف لبنان والمهجر في
منطقة فردان ،ودعا الجميع «إلى اليقظة اتجاه األيدي التي
تسعى للعبث بأمن الوطن واستقراره األمني واالقتصادي
المصرفي الذي يُعتبر
والمالي ،مع ضرورة حماية القطاع
ّ
الوطني».
ركيزة أساسيّة في االقتصاد
ّ
وبمناسبة العيد المئة وخمس وخمسين لقوى األمن
توجه المجلس «بالتحيّة والتهنئة إلى مديريّة
الداخليّ ،
قوى األم��ن الداخلي ،وعلى رأسها مديرها العام اللواء
إبراهيم بصبوص ،وإلى ضباطها ورتبائها وأفرادها»،
مث ّمنا ً «التضحيات التي تقوم بها لحفظ أمن المواطن
وكرامته».
كما ه ّنأ المجلس المسلمين واللبنانيّين عموما ً بحلول
شهر رمضان المبارك ،آمالً في أن يُعيده الله وقد تعافى
لبنان من أزماته.

دريان :بيروت ال يه ّزها �أي تفجير
و�ستبقى نموذج ًا للعي�ش الم�شترك
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اعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،أنّ «األوض���اع األمنية
في العالم تسير نحو التدهور بسبب انتقال موجات التفجير اإلرهابي
التكفيري إلى أوروبا والواليات المتحدة األميركية ،وهذا ما ك ّنا قد ح ّذرنا
منه منذ بداية األزمة في سورية ،إذ إنّ هذا الوحش الذي صنعته الواليات
المتحدة األميركية والكيان الصهيوني لن يظل إلى مدى طويل تحت سيطرة
من صنعه ،بل سيفلت في فترة تطول أو تقصر من عقاله ،ويلتهم حتى
صانعيه .وهذا ما حصل في الواليات المتحدة األميركية وفي فرنسا ،وقد
يحدث في أيّ بلد من بلدان العالم».
النهائي للوحش التكفيري اإلرهابي،
ودعا التج ّمع إلى «االستئصال
ّ
وذلك بضربه بأماكن نفوذه في سورية والعراق واليمن وليبيا ومالحقة
الدول المموِّلة له ،خاصة السعودية وقطر واإلمارات ،على قاعدة القضاء
النهائي عليه ال احتوائه ،إذ ال مجال لهذا االحتواء».
كما دعا إلى «تجفيف المنابع المادية والفكرية لهذا الوحش اإلرهابي،
وذل��ك عبر منع انتقالهم عبر ال��دول وإغ�لاق الحدود خاصة التركية -
السورية في وجههم».
واستنكر التج ّمع «قرار إغالق مكاتب حركة الوفاق في البحرين» ،واعتبر
أ ّنه «يأتي في سياق الحرب «الداعشية» على الحركات اإلسالمية الوسطية
المعتدلة ،والتي ستؤدّي حتما ً إلى فوضى داخلية ليست في مصلحة
الشعب البحريني» ،داعيا ً إلى «طاولة حوار بين الحركة والدولة على
أساس ضمان التمثيل الحقيقي للشعب البحريني والمشاركة الحقيقية في
السلطة».

أقامت «مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية»،
حفل إفطار تحت شعار «برعايتكم نستمر» في «بيال»،
برعاية ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،الذي
ألقى كلمة قال فيها « :بيروت أ ّم العواصم العربية ،ال يه ّزها
أيّ تفجير ،وستبقى د ّرة العواصم مهما حاول اإلرهابيّون
ضحوا وال
النيل منها ،ومن أبنائها الشرفاء األوادم ،الذين
ّ
يزالون من أجلها ،لكي تبقى كرامتها وكرامة أهلها مصانة
شامخة .ول ّما كانت بيروت هي األم ،ظلّت تجهد في سبيل
جمع كلمة أبناء الوطن الواحد ،غير هيّابة من أي عمل
إجرامي .لذا علينا أن نكون واعين لما يُحاك لنا ،مدركين أنّ
وحدتنا هي األساس في مواجهة هذا اإلجرام الذي يضرب
في ش ّتى أنحاء العالم .بيروت ،ستبقى نموذجا ً للعيش
المشترك ،وهذا ما أثبتته نتائج انتخابات المجلس البلدي
لمدينة بيروت».
وتابع« :أ ّننا ال نخفي خشيتنا على لبنان من فلتان أمني
يعمل على نشره كل مصطاد في الماء العكر ،لكن يبقى
األمل في الجيش اللبناني والقوى األمنيّة ،اللذين يعمل
كل منهما على حماية الوطن بعين ساهرة ،وه ّمة متيقظة
عالية .فلنؤازر مؤسساتنا العسكرية ،ولندعمها بكل ما
نستطيع ،كي تبقى قائمة بواجباتها الوطنية واإلنسانية،

متصدّية لكل من يريد بنا ش ّراً».
المؤسسات الشيخ أحمد دندن،
وكانت كلمة لمدير عام
ّ
الذي أ ّكد أنّ «مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية
تقوم بواجبها اإلنساني والديني والوطني ،بالربط بين
أهل الخير حيثما وج��دوا ،وبين أبنائها وبناتها ،لتقديم
المؤسسات
الرعاية والصحة والتعليم والحنان ألبناء
ّ
إلكمال مسيرتهم على مدار العام».
المؤسسات
ث ّم عُ ��رض فيلم وثائقي عن تاريخ ودور
ّ
ونشاطاتها منذ نشأتها حتى اليوم.
بعده تحدّث رئيس مجلس عمدة مؤسسات محمد خالد
االجتماعية وسيم الو ّزان ،الذي قال« :نتطلّع خالل العام
المؤسسات
المقبل وما يليه ،إلى إقامة مشاريع على أمالك
ّ
خارج بيروت ،خاصة في منطقتي عرمون وسبلين ،إلفادة
أهالي تلك المناطق من خدماتنا».
وفي ختام الحفل ك ّرمت المؤسسات ثالثة من العاملين
األوائل إلى جانب المرحوم الدكتور محمد خالد ،حيث قدّم
المفتي دريان والدكتور و ّزان درع المؤسسات للدكتور
هشام ب��ارودي والدكتور مختار بحصلي والسيدة هند
الخليلي.

ّ
ّ
القطان
وعزى
عر�ض الأو�ضاع مع مراد

ح ّمود :للبحث عن م�شترك يق ّرب بين النا�س

النابل�سي �أدان الإجراءات
ّ
�ضد «جمعية الوفاق»
أدان الشيخ عفيف النابلسي في تصريح« ،اإلج���راءات التي تقوم بها
السلطات الملكية في البحرين في حق جمعية الوفاق اإلسالمية ،وكذلك بحق
شخصيات علمائية بارزة ،ومواصلتها حمالت االعتقال في حق المعارضين
السياسيّين والمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة» ،واصفا ً إياّها
بـ«التعسفية».
ّ
أضاف« :أنّ النظام في البحرين ُمص ّر على تجاوز األعراف والقِيم اإلنسانيّة
واألخالقيّة والدوليّة التي ترعى حرية التعبير عن الرأي والممارسة السلمية
في انتقاد النظام السياسي» ،معتبرا ً أنّ هذه «اإلج��راءات الجديدة تضرب
بعرض الحائط كل المبادرات التي تقدّمت بها جهات دولية لضمان حل
الخالفات مع السلطة الممعنة في زجّ المعارضين في السجون ،ومنع أيّ
مواطن في التعبير عن رأيه».
ودعا النابلسي «الشعب البحريني إلى مواصلة احتجاجاته السلميّة حتى
رفع الظلم بنحو كامل» .

ح ّمود معزيا ً القطان
ا ّتصل الشيخ ماهر حمود برئيس
ح��زب االت��ح��اد النائب السابق عبد
الرحيم مراد ،وعرض معه مرحلة ما
بعد االنتخابات البلديّة وما أفرزته
من متغيِّرات.
كما زار ح ّمود بلدة برالياس في
البقاع ،مع ّزيا ً رئيس جمعية «قولنا
ّ
القطان بوفاة
والعمل» الشيخ أحمد
والده متعب إبراهيم القطان.
وكان ح ّمود ألقى كلمة خالل إفطار

جمعية «لنا المستقبل» في استراحة
صيدا ،بحضور رئيس الجمعية جان
م� ّ
�خ��ول وال��م��ط��ران ال��ي��اس الخوري
وأمين سر حركة «فتح» في لبنان
فتحي أبو العردات ،قال فيها« :يجب
أن نبحث عن المشترك ال��ذي يق ِّرب
بين ال��ن��اس لكي نتعاون ف��ي عمل
الخير ،وخاصة بموضوع أصحاب
الحاجات الخاصة».
وح � ّي��ا «ال��ج��ه��ات األم��ن � ّي��ة التي

تحافظ على األمن وتكتشف الشبكات
اإلره��اب��ي��ة ق��ب��ل أن ت��ق��وم بتنفيذ
إجرامها ،وذل��ك رغم االضطراب في
الحياة السياسية اللبنانية بعدم
انتخاب رئيس جمهورية ،وفي ظل
حكومة شبه ّ
متفجرة
معطلة وأوضاع
ّ
في المنطقة».
وقال« :ليست العصبيّة أن تحب
قومك ،لكن العصبية أن ترى شرار
قومك خيرا ً من خِ يار اآلخرين».

