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«لدعم الجي�ش في معركته الوطن ّية»

«التحرير والتنمية» :رئا�سة الجمهورية
هي مفتاح الحل المتكامل
أ ّكد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم بعد زيارته أمس
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ،ف��ي دار الفتوى« ،ض��رورة
االستمرار في الحوار بين اللبنانيّين
ليثمر بشكل سريع عودة المؤسسات
إلى عملها ،ألنّ االستمرار في التعطيل
وال��ش��ل��ل ل��ه م��ا ل��ه م��ن انعكاسات
سلبيّة على أمور الدولة وعلى حياة
اللبنانيّين بأبعادها االقتصاديّة
واالج��ت��م��اع � ّي��ة وال��ح��ي��ات � ّي��ة ،ألنّ
اللبنانيّين ملّوا االنتظار وسياسات
التعطيل والشلل التي أصابتهم في
الصميم ،وانعكست على كل حياتهم
اليوميّة م��ن الناحية االقتصاديّة
واالجتماعية ،وهم ينتظرون الحلول
بشكل سريع».
وق���ال« :م��ن ح��ق اللبنانيّين أن
يرفعوا الصوت والصرخة في وجه
الجميع من أجل اإلس��راع في إيجاد
الحلول ألزماتهم ،وخصوصا ً األزمة
السياسيّة وأوالها الشغور الرئاسي،
ألنّ هذا الموضوع هو مفتاح للح ّل
المتكامل».
ب��دوره ،رأى عضو الكتلة النائب
علي خريس ،أنّ «الملفات االجتماعيّة
واإلنسانيّة التي يرزح تحت كاهلها
المواطن ،ال يحلّها إلاّ نتائج الحوار
الوطني بعيدا ً عن الكيد السياسي،
وانتخاب رئيس للجمهورية وسير
المؤسسات الدستوريّة».
وقال خريس خالل احتفال تأبيني
أقامه أهالي بلديّتي طربيخا وبرج
رح��ال« :نجتمع أهالي بلدة واحدة
وليس قريتين ،بل أبناء وطن واحد
نعيش فيه الهموم والشجون ،وكما
نفرح معا ً ونحزن معا ً ونحذر معا ً
العدو «اإلسرائيلي» ال��ذي استطاع
أن يقتطع جزءا ً غاليا ً من أرض بلدة
طربيخا بسبب ف��ش��ل ال��ع��رب في
حماية لبنان وفلسطين .وأنّ الشهيد
القائد داود داود الذي يجمع بمواقفه
ج��ه��اد طربيخا وب���رج رح���ال وكل
الشرفاء في هذا الوطن ،ونحن الذين
تصدّينا للعدو واالح��ت�لال وال نزال

دريان مستقبالً هاشم
نحمي القضيّة ون��داف��ع عن أرضنا
وبيوتنا ،وأنّ الكيان الصهيوني
الغاصب هو الش ّر المطلق والتعامل
معه حرام ،وأ ّننا لن نضيِّع البوصلة
ولن نض ّل الطريق ،وستبقى فلسطين
القضيّة األساس والقضيّة المقدّسة
ومواجهة العدوان واالحتالل».
وأشار إلى أنّ «األيام والشهور وكل
مس ّمياتها تحمل سجلاّ ً حافالً أسود
لمجازرها بحق المدنيين».
وتم ّنى أن «نصل من خالل الحوار
إلى نتائج ،وغير ذلك نحن نسير إلى
الفراغ الصعب والمتاهات ،وعلينا أن
نحل مشكلتنا بأنفسنا» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«الرئيس نبيه ب ّري لم يترك أسلوبا ً
سياس ّيا ً وضغطا ً إلاّ وق��ام به لكي
نصل إلى نتائج ،لكن نريد نتائج،
والخامس من أيلول فرصة لن تتك ّرر،
وعلى الجميع أن يكونوا على مستوى
المسؤوليّة».
واعتبر عضو الكتلة النائب عبد
المجيد ص��ال��ح ف��ي ت��ص��ري��ح ،أنّ
«المؤسسة العسكريّة لكل مك ّونات
الشعب اللبناني ،وع��ل��ى الجميع
الوقوف وقفة تضامنيّة مع الجيش
ال��ذي ي��داف��ع وي��خ��وض م��ع��ارك في
عرسال ،ض ّد اإلرهاب بامتياز».
َ
تتوان
وقال« :إنّ حركة «أمل» لم

يوما ً عن الوقوف إلى جانب الجيش
والمؤسسات العسكريّة واألمنيّة
ّ
الرائدة».
وأشار الى أنّ «اإلرهاب التكفيري
ستدفع أغ��ل��ى أثمانه ال���دول التي
صنعته ودعمته ورع��ت��ه ،وال تزال
ترعاه ،ظ ّنا ً منها بغبائها السياسي
أنّ مصالحها أو بعضها تلتقي مع
ما يُس ّمى دول��ة «داع���ش» ،علما ً أنّ
التجارب التاريخيّة تؤ ّكد أنّ نشوء
دول��ة بخارطة جغرافية جديدة ،ال
ُب ّد من قيام دول أخرى إلى جانبها أو
ما يقابلها ،وهذا ما حصل بالفعل في
المنطقة من محاوالت رسم خرائط
جديدة ل��دول عنصريّة تتناغم مع
الكيان الصهيوني الغاصب اقتصاديا ً
وأمنياً».
ودع��ا جميع القوى إلى «تشكيل
ق��وة ت��ؤازر من مواقعها السياسيّة
واالجتماعية ،الجيش وتدعمه في
معركته الوطنيّة».
وعبّر صالح عن اعتزازه «بالدور
الكبير للجيش وللمقاومة في الدفاع
عن لبنان ،أرض��ا ً وق��ي��اد ًة وشعباً،
وع��ل��ي��ن��ا ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال��وط��ن��ي
ومتابعة مظاهر التقدّم والحذر من
األحداث المحليّة والعربيّة واإلقليميّة
والدوليّة».

قبالن التقى وفد ًا من ال�سا واتّ�صل بالراعي:
ال نقبل �سلب حقوق الم�سيح ّيين وال حقوقنا
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،في مق ّر المجلس ،وفدا ً من أهالي
بلدة السا الذين شرحوا له الخالفات العقاريّة والمشاكل
ّ
التدخل لدى المعنيّين
التي يعانون منها ،متم ّنين عليه
لتصحيح المسح وعدم االعتداء على األوقاف واألمالك
الخاصة للبلدة.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ،ق��ال أم��ي��ن ع��ام األوق����اف اإلس�لام� ّي��ة
الشيعيّة الشيخ حسن شريفة« :تش ّرفت دائرة األوقاف
في المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى بلقاء وفد من كل
أطياف بلدة السا ،وكان ذلك برعاية سماحة اإلمام قبالن،
وكانت النقاط التالية :أوالً :تأليف لجنة للمتابعة بكل
التفاصيل ،ثانيا ً النقاط المهمة أنّ سياسة األمر الواقع
خالل الحرب اللبنانيّة المشؤومة في سنة  1975وفي
حرب تموز  ،2006أدّت إلى حصول بعض المتغيّرات
في سياسات األمر الواقع ،وهذا ال يُنتج قانوناً ،ونقطة
أخرى ت ّم التطرق إليها ،وهي أنّ الخالف الجغرافي أو
العقاري يجب أن يبقى في محلّه ضمن األ ُ ُطر القانونيّة
وال يتعدّى ذل��ك إل��ى بعض المستفيدين من المسائل
السياسيّة والدينيّة ،فأهل السا يحبون من هم بجوارهم
ويتعاملون معهم كأخوة ،سواء من الديانة المسيحية أو
من غيرها ،وأيضا ً يحبّون كل من هم في هذه األرض وهم
يدافعون عنها ويدافعون عن تاريخها من دون االعتداء
على أحد ،و بالتالي يجب أن يكون القانون هو الفيصل،
وال ُتح ّل القضايا عبر اإلع�لام ال��ذي ب��دأ بالهجوم منذ
ّ
محضرة وكأ ّنها مسبوقة لفرض بعض
أسبوعين بطريقة
الشروط».
وأضاف« :أنّ المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى هو
راع لكل أبناء السا من كل األطياف ،ونحن مع الحقوق
ٍ
ضمن القانون وضمن األ ُ ُطر التي يرعاها المجلس بحسب
ما يتناسب مع الوطن الجامع من دون تفرقة ومن دون
تمييز».
كما تحدّث باسم الوفد الشيخ محمد العيتاوي ،فقال:

«عرضنا لسماحته الوضع الراهن في السا في األسبوع
األخير ،ونقلنا إليه تحديدا ً رغبتنا وإقرارنا بالعيش
المشترك الذي نعيشه ونص ّر عليه .ث ّم عرضنا لسماحته
شكوى ما نتع ّرض إليه من افتراء في السا على مستوى
األوقاف واألمالك الخاصة ،وما نتع ّرض إليه من افتراءات
في وسائل اإلعالم ،ومن وصفنا خارجين عن القانون».
أضاف« :نحن نص ّر على أ ّننا تحت القانون جميعاً،
ونريد أن يبقى هذا الملف في مكانه في القضاء ،كل طرف
يأخذ ح ّقه في القضاء .إنّ االعتماد أو اللجوء إلى وسائل
اإلعالم إلثارة غريزة طائفيّة نحن بغنى عنه وبعيدون
عنه كل البعد ،ونرجو من جميع المسؤولين على كل
المستويات السياسيّة والروحيّة أن يبعدوا هذا الملف
عن وسائل اإلعالم .فمن يريد ح ّقه فليأخذه عبر القانون،
نحن ال نريد أن ُنخرج هذا الملف إلى اإلعالم ،نحن نواجه
االفتراءات بحقائق».
من جهته ،شدّد الشيخ قبالن على «ضرورة العيش
المشترك» ،قائالً« :إنّ المسيحيّين هم أخوان لنا وال نقبل
بسلب حقوقهم ،كما أ ّننا ال نقبل بسلب حبّة تراب من
أرضنا واالعتداء على حقوقنا».
إلى ذلك ،أجرى قبالن اتصاال ً بالبطريرك الماروني
بشارة الراعي ،متم ّنيا ً عليه «التعاون من أجل ح ّل قضية
السا وإعطاء كل ذي حق ح ّقه» .وأعلن أنّ الراعي وعده
بمتابعة هذا الملف فور عودته من جولته الخارجية.
�اق م� ّت��ص��ل ،اجتمع عضو تك ّتل التغيير
وف��ي س��ي� ٍ
واإلصالح النائب سيمون أبي رميا مع المدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،في مكتبه في
المديريّة العامة لقوى األمن الداخلي.
وت ّم البحث خالل اللقاء ،بحسب المكتب اإلعالمي ألبي
رميا« ،في شؤون متعدّدة أه ّمها عمليّة المسح العقاري
في بلدة السا الجبيليّة ،وأهميّة دور قوى األمن الداخلي
على هذا الصعيد ،باإلضافة إلى ملفات لها عالقة بقضاء
جبيل».

حفل تكريم لـ«يونيفيل» لمنا�سبة عيد الجي�ش

جانب من االحتفال
أقيم في مطعم استراحة صور
السياحية ،لمناسبة العيد الواحد
والسبعين للجيش ،حفل تكريم
ل��ق��وات األم���م المتحدة الموقتة
ف��ي لبنان ،حضره نائب رئيس
األرك��ان للعمليات العميد الركن
محمد جانبيه ،ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،وقائد القوات
المذكورة الجنرال مايكل بيري

وع��دد م��ن الضباط والفعاليات
الرسمية والروحية.
وأل���ق���ى ق���ائ���د ق���ط���اع ج��ن��وب
الليطاني العميد الركن شربل أبو
خليل كلمة بالمناسبة ،رحب فيها
بالحضور متوجها ً بالشكر إلى
القوات الدولية على تضحياتها
وت��ع��اون��ه��ا ال��وث��ي��ق م��ع الجيش
لتنفيذ القرار .1701
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حمليات �سيا�سية

ث��م ألقى ال��ج��ن��رال بيري كلمة
أش�����اد ف��ي��ه��ا ب���ك���ف���اءة ال��ج��ي��ش
اللبناني ،وجهوزيته للحفاظ على
أمن مختلف المناطق اللبنانية،
مؤكدا ً استمرار القوات الدولية في
العمل جنبا ً إلى جنب مع الجيش
اللبناني وأهالي الجنوب ،لتعزيز
مناخ االستقرار واالزدهار في هذه
المنطقة.

لجنة الدفاع ّ
�صدقت اتفاق ّية مع قبر�ص
ور�سم االنتقال ل�شهداء القوى الم�سلحة
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة أمس في المجلس
النيابي ،برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور الن ّواب :آالن عون ،علي
عمار ،علي عسيران ،أنطوان سعد ،باسم الشاب وفادي كريم .واعتذر النائبان
الوليد سكريه وأنور الخليل.
كما حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،عن
وزارة الدفاع الوطني الغرفة العسكريّة العميد عدنان سعيد ورئيس الدائرة
القانونية في الغرفة المقدم عامر بدر ،عن وزارة الداخلية والبلديات العميد
المهندس عصام طقوش ،رئيس شعبة الشؤون اإلدارية في المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي العميد الركن جهاد المصري ،وعن وزارة الخارجية
والمغتربين المستشار منير نور الدين.
ودرس��ت اللجنة ج��دول األعمال المتض ّمن بندين :متابعة درس مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم  ،1054ال ّرامي إلى اإلجازة بإبرام اتفاقيّة بين
حكومة الجمهوريّة اللبنانيّة وحكومة الجمهوريّة القبرصيّة حول الحماية
صدِّق كما ورد.
المتبادلة للمعلومات المص ّنفةُ ،
كما ورد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  ،2465ال ّرامي إلى تعديل
الفقرة  6من المادة  9من المرسوم االشتراعي رقم  146تاريخ 1959/6/16
وتعديالته (قانون رسم االنتقال) ،والمتعلّق بإعفاء تركات شهداء ساحة
فصدِّق
الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلّحة كافة من رسم االنتقالُ ،
مع َّدالً.

�إنجازات �أمن ّية جديدة للجي�ش في حربه على الإرهاب

توقيف فل�سطيني الرتباطه بـ«جند ال�شام»
وت�سليم نجل «كتائب عبداهلل ع ّزام» نف�سه
يواصل الجيش اللبناني تحقيق اإلنجازات النوعيّة على
صعيد مالحقة المجموعات اإلرهابيّة وتوقيف أعضائها.
وف��ي السياق ،أوقفت دوريّ��ة من مخابرات الجيش
الفلسطيني محمود .د في محيط مخيّم عين الحلوة
الم ّتهم بارتباطه بـ«جند الشام» والمشاركة في القتال
ض ّد الجيش اللبناني .كما سلّم الفلسطيني محمد توفيق
طه ،نجل قائد «كتائب عبدالله عزام» توفيق طه ،نفسه
إلى مخابرات الجيش عند الحاجز العسكري لمخيّم عين
الحلوة قرب مستشفى صيدا الحكومي.
م��ن ج��ه� ٍة أخ���رى ،أص���در ق��ائ��د ج��ه��از األم���ن الوطني
الفلسطيني ف��ي حركة فتح ال��ل��واء صبحي أب��و ع��رب،
تعيينات عسكريّة ان��درج��ت تحت عنوان «مقتضيات
المصلحة العامة وض��رورات العمل الحركي» .وأفضت
إلى تعيين العقيد قتيبة تميم قائدا ً لـ«كتيبة شهداء عين
الحلوة» ،والعقيد جمال قدسيّة رئيسا ً لغرفة العمليات في
منطقة صيدا في قوات األمن الوطني الفلسطيني ،والعميد
بهاء شاتيال مديرا ً للمخابرات ،والعقيد أحمد قاسم بكر
مسؤوال ً عن التفتيش والرقابة.
كما أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان ،أنّ
مديريّة المخابرات أحالت على القضاء
المختص ،كلاّ ً من
ّ
السوريّين :محمد حسن المهنى ،ومحسن أحمد الدهيبه،
وإنعام عثمان وزير ،وأحمد سبيع العجي ،النتمائهم إلى
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،والمشاركة في االعتداء على

مراكز ووحدات الجيش اللبناني في عرسال.
وأفادت معلومات أمنيّة ،أنّ «القوة األمنيّة الفلسطينيّة
في عين الحلوة ُتعيد بدورها تموضعها وانتشارها في
المخيّم لمقتضيات األم��ن ،وأغلقت مركزها قرب مصلى
المقدسي ،وألحقت عناصره بالقوة التنفيذيّة والمركز
ّ
الرئيسي تمهيدا ً إلعادة توزيعهم على نقاطها داخل المخيم
الذي ي ّتجه نحو االستقرار والهدوء ،بعد تسليم العديد من
أنصار أحمد األسير ومطلوبين آخرين أنفسهم إلى الدولة
اللبنانية أو من خالل إلقاء القبض عليهم ،وقد بلغ عددهم
الـ 15موقوفاً .كما أنّ الق ّوة األمنيّة سلّمت  3من المخيم إلى
مخابرات الجيش تسبّبوا بإشكاالت مسلّحة في المخيم
وبينهم حسين الميري».
من جه ٍة أخ��رى ،أوقفت دوريّ��ة من مفرزة استقصاء
الجنوب شخصين لتعاطيهما المخدرات على الكورنيش
البحري لمدينة صيدا ،هما :اللبناني بالل ع( .مواليد
 )1984والفلسطيني أحمد س( .مواليد  ،)1982وضبطت
بحوزتهما كميّة من الحبوب المخدّرةُ .سلّم الموقوفان إلى
مخفر صيدا القديمة الستكمال التحقيق قبل إحالتهما إلى
القضاء المختص.
وف��ي ال��ك��ورة ،دهمت مخابرات الجيش أماكن إقامة
النازحين السوريّين ف��ي دارش��م��زي��ن ،وأوق��ف��ت ع��ددا ً
منهم لدخولهم خلسة وبطريقة غير شرعيّة إلى لبنان،
وحيازتهم أوراقا ً غير قانونيّة.

افتتاح م�ؤتمر ال�شبيبة الدولي لل�سالم في «اللبنانية»

دروي�ش :كونوا ج�سر �سالم ومحبة وانفتاح
جانب من اجتماع لجنة الدفاع

«لقاء الأحزاب» :الأ�سرى الفل�سطينيّون
برهنوا � ّأن المقاومة طريق التح ّرر
توجهت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيّات الوطنية
ّ
اللبنانية ،في بيان ،بـ«تحيّة االفتخار واالعتزاز لألسرى والمعتقلين
الفلسطينيّين في سجون االحتالل الصهيوني ،المضربين عن الطعام
ف��ي سياق معركة األم��ع��اء ال��خ��اوي��ة ض � ّد ك��ل أش��ك��ال القمع واإلره���اب
الصهيوني».
توجهت بالتحية إلى «األسير بالل كايد ،الذي بدأ اإلض��راب عن
كما
ّ
الطعام ،وإلى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل
أحمد سعدات ال��ذي تضامن معه ب��اإلض��راب ،مقدّما ً بذلك نموذجا ً في
القيادة التي تنخرط في معترك النضال وترفض االستسالم للمحتل،
التعسفيّة».
وتقاوم سياساته وإجراءاته
ّ
وأ ّكدت أنّ «األسرى برهنوا من خالل كفاحهم المستمر أنّ طريق التح ّرر
من األسر يمر عبر المقاومة ،وليس عبر المهادنة والمساومة واستجداء
المحتل» ،الفت ًة إل��ى أنّ «معركة األس��رى اليوم تأتي ل ُتعيد القضيّة
ّ
مخطط طمسها من خالل تسليط
الفلسطينيّة إلى صدارة األحداث ،و ُتسقط
ُ
شنّ
ض ّد الدولة السوريّة
األضواء على الحرب اإلرهابيّة العالميّة التي ت
الوطنيّة المقاومة ،وكذلك من خالل إقدام شخصيّات سعوديّة على تطبيع
العالقات مع كيان العدو الصهيوني ،ومحاولة تبديل وجهة الصراع
لتصبح صراعا ً مع الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،التي وقفت وال زالت
منذ انتصار ثورتها إلى جانب قضيّة فلسطين ومقاومتها الباسلة».

«الكتائب» :الت�سوية المع ّلبة
تنتق�ص من دور رئي�س الجمهورية
أ ّكد حزب الكتائب في بيان بعد اجتماع للمكتب السياسي برئاسة رئيس
الحزب النائب سامي الجميّل ،أنّ «مدخل اإلصالح السياسي هو انتخاب رئيس
للجمهوريّة ليتم ّكن مجلس الن ّواب من ممارسة وظيفته بصوغ قانون انتخاب
عصريّ وتطوير النظام السياسي ،وأي محاولة لوضع الرئيس المنتخب أمام
الميثاقي
تسوية معلّبة خالصة لألمور المصيريّة تش ّكل انتقاصا ً من دوره
ّ
الضامن لوحدة لبنان».
وح ّذر الدولة في أربعين شهداء القاع ،من «إدخال المناطق الحدوديّة عالم
النسيان» ،داعيا ً إلى «تنفيذ الوعود التي سبق أن أُعطيت ألهالي البلدة ،وتوفير
أقصى الحماية لها مع كل المستلزمات البنيويّة والدّعم االجتماعي واالقتصادي
والتنموي ،بما يم ِّكن األهالي من البقاء والصمود في أرضهم».
وك � ّرر الحزب مطالبته «بوقف كل المناقصات التي تجري في ال��وزارات
ينص عليه القانون في دائرة
وفي مجلس اإلنماء واإلعمار ،وحصرها كما
ّ
المناقصات».

غندور وحركة الأمة �أ�شادا
ببعثة لبنان �إلى الأولمبياد
اعتبر رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور ،أنّ «ما ح ّققته البعثة
اللبنانيّة الرمزية إلى دورة األلعاب األولمبيّة الصيفيّة الـ 31في ريو دي
جانيرو بالبرازيل ،يفوق في أهميّته ودالالته ما ح ّققته المشاركات اللبنانيّة
في األلعاب األولمبيّة على مدى العقود الماضية ،وهو أغلى وأثمن من الذهب
والفضة والبرونز».
وقال في بيان« ،إنّ منع أعضاء البعثة اللبنانيّة ألفراد البعثة «اإلسرائيليّة»
من الصعود إلى الحافلة وس ّد أبوابها بأجسادهم ،والحؤول دون تمكينهم من
غايتهم ما أجبرهم (اإلسرائيليين) على االنصراف إلى حافلة أخرى تنقلهم
إلى ملعب الماركانا حيث العرض العام ،أنعش شعور اللبنانيّين والعرب
بالع ّزة والكبرياء في زمن ع ّزت فيه العزة والكبرياء لدى العديد من حكام
العرب.
وأثبت أنّ العداء العفويّ العربي للعد ّو الذي اغتصب فلسطين وش ّرد
أهلها ود ّنس مقدّساتها اإلسالميّة والمسيحيّة ،ال تلغيه اتفاقات الخيانة
الخفي في السابق والمعلن حاليا ً بين الحكام العرب والكيان
والتواصل
ّ
الغاصب ،وال يمكن أن يكون هناك تطبيع بين الجلاّ د والضحية ،وسيبقى
تهب إلى مجاهدة
نبضا ً يجري مجرى الدم في عروق األمة ووعيها إلى أن
ّ
غطرسة عد ّوها ويأذن الله بزوال االحتالل الحتمي .وهو ما تنبّه له الصهاينة
وقالوا إنّ ما حصل في ريو دي جانيرو خطير ج��داً ،أل ّنهم فهموا أنّ طاعة
ّ
مشغليهم ال تم ِّثل نبض الشعوب العربيّة ،وقد
األدوات واستسالمهم لمشيئة
سمعوا رئيس اللجنة األولمبيّة اللبنانيّة ،الصديق جان ه ّمام ،يدلي بتصريح
لتلفزيون «المنار» مساء السبت يشرح فيه ما حصل في ريو دي جانيرو،
ويقول إنّ تصرفات رئيس البعثة الحاج سليم نقوال و أفرادها أملتها قناعاتنا
وواجبنا الوطني».
وأشار غندور إلى أنّ «من المفارقات المؤلمة أن تتزامن شهامة أفراد البعثة
اللبنانيّة مع إعالن العدو «اإلسرائيلي» أنّ ذهاب «اإلسرائيليّين» إلى المملكة
السعودية هو أسرع م ّما ك ّنا نتص ّور».
بدورها ،أشادت اللجنة الشبابيّة الطالبية في «حركة األمة» في بيان،
بموقف البعثة اللبنانيّة إلى أولمبياد البرازيل حِ يال بعثة كيان العدو
الصهيوني ،منوِّهة بموقف رئيس الوفد سليم نقوال ،ال��ذي ص� ّد البعثة
الصهيونية ومنعها من الصعود إلى الحافلة.
ودعت اللجنة «الالهثين وراء التطبيع مع الصهاينة ،أعداء األمة وفلسطين
واإلنسانية ،إلى االقتداء بالبعثة اللبنانية» ،مطالب ًة الحكومة اللبنانية
بتكريمهم على موقفهم المش ِّرف.

درويش متحدثا ً أمام وفد من الشبيبة العالمية
اف��ت��ت��ح «ن�����ادي ال��ش��رق ل��ح��وار
الحضارات» مؤتمر الشبيبة الدولي
ل��ل��س�لام ب��رع��اي��ة وزارة ال��ش��ب��اب
وال��ري��اض��ة ،وبالتعاون م��ع وزارة
اإلع�لام والجامعة اللبنانيّة وبلدية
ال��دك��وان��ة ،في قاعة المؤتمرات في
الجامعةاللبنانية.
حضر االحتفال وزير اإلعالم رمزي
جريج مم ّثالً رئيسي مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري والحكومة ت ّمام سالم ،مم ّثل
رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال ع��ون أدي م��ع��ل��وف ،مم ّثل
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب
ال��ح��ن��اوي م��دي��ر مصلحة الشباب
جوزيف سعدالله ،وزي��ر الخارجيّة
والمغتربين ج��ب��ران باسيل مم َّثالً
بإبراهيم المالح ،وزير العمل سجعان
قزي مم َّثالً بتوماس واكيم ،وزير البيئة
محمد المشنوق مم َّثالً بلينا يموت،
سفيرا مصر الدكتور محمد بدرالدين
زاي��د ،واليمن أحمد الديلمي ،مم ّثل
النائب سامي الجميّل الدكتور جورج
قزي ،نقيب المح ّررين الياس عون،
مديرة «الوكالة الوطنيّة لإلعالم» لور
سليمان صعب ،المستشار اإلعالمي
لوزير اإلعالم أندريه قصاص ،الرئيس
الفخري لنادي الشرق المطران عصام
يوحنا دروي��ش ،رئيس نادي الشرق
إيلي سرغاني ،مم ّثلون لسفارة االتحاد
األوروب����ي ،رئيس بلديّة الدكوانة
أنطوان شختورة ورؤس���اء بلديّات
وشخصيات.
وألقى كلمة رئيس الجامعة الدكتور
ع��دن��ان السيد حسين مم ّثله جان
داود ،وم ّما قال« :لقد أثبتت الجامعة
اللبنانيّة أ ّنها ناهضة بالوطن ،فهناك
أكثر من  300ألف خ ّريج منها يحتلّون
مواقع متقدّمة ،أكان في إدارة األعمال
أم ف��ي الدبلوماسية أم الطب على
مستوى العالم» ،مشيرا ً إلى «ضرورة
معالجة ملف الفساد أل ّن��ه ينال من
التشريع ،وه��ذا أم��ر يخيف أكثر من
والمؤسسات
س���واه .إنّ جامعتنا
ّ
التربويّة م��دع � ّوة إل��ى وقفة تخدم
مستقبل الشباب ،وأنتم أيها الشباب
مدع ّوون إلى مزيد من النقاء لمحاربة
الفساد».
وأل���ق���ى ك��ل��م��ة «ن�����ادي ال��ش��رق»
المطران دروي��ش ،وم ّما ق��ال« :أتيتم
من بالد بعيدة ومن ثقافات متعدّدة
وتتكلّمون لغات مختلفة ،تجمعكم
معاناة مشتركة من التط ّرف واإلرهاب
وال��ح��روب ،فأنتم تتوقون إل��ى أن
تعيشوا ف��ي عالم خ��ا ٍل م��ن الحقد،
ف��ي عالم ت��س��وده األخ��� ّوة والمحبة
ّ
نحضكم على الصداقة وعلى
والسالم.
أن يكون كل واحد منكم جسر محبة
وجسر لقاء .هذه هي إحدى المه ّمات
الملقاة على عاتقكم ،أن تساهموا مع
أصدقائكم في صنع حضارة السالم».
وأض��اف« :أنا أعلم أ ّنكم كشبيبة،
ال تف ّكرون براحتكم ،فكل واحد منكم
يسعى ويعمل ج��اه��دا ً ليترك أث��را ً
إيجاب ّيا ً في حياته ،وم��ن المؤسف
ج��دا ً ألاّ تفعلوا ذل��ك .وأه��م أثر يمكن
أن تتركوه هو سعيكم بصدق لتبنوا
الديني ،لذلك
عالما ً خاليا ً من التط ّرف
ّ
ّ
أحضكم أن تعودوا إلى القيم الدينيّة
الصحيحة المبنيّة على المحبة
واالنفتاح وقبول اآلخر .كما يمكنكم أن
تح ّولوا بإرادتكم ووعيكم ما هو سلبي

(أحمد موسى)

إلى ما هو إيجابي ،وأن تح ّولوا الحقد
حب والكراهية إلى فرح ،وتهدموا
إلى ّ
حيطان العداوة الموجود حولنا .وهذا
لن يحصل إلاّ بإيمان عميق بأنّ الله
أراد لنا الحياة وأرادها بوفرة».
وكانت وقفة موسيقيّة ألوركسترا
قوى األمن الداخلي بقيادة العقيد زياد
مراد ،وغناء الفنان شادي عيدموني
والسيدة كارول عون.
وتحدّث السفير المصري ،وم ّما
ق��ال��ه« :أع���رف منذ س��ن��وات رئيس
نادي الشرق السيد إيلي سرغاني،
وق���د ش� ّك��ل��ت ال��ل��ق��اءات الشبابية
ال��ع��رب��ي��ة س��اب��ق �ا ً ف��ي الستينات
والسبعينات ،وأق��ول هذا للصديق
إيلي ،لما لهذه اللقاءات من أهمية
كبرى ،وال سيّما أ ّنها كانت جسرا ً
مه ّما ً في بناء منظومة العمل العربي
المشترك .وأظنّ أ ّنها تراجعت اليوم
مثل بقيّة عناصر ه��ذه المنظومة.
ويجب أن يعرف الشباب العربي أنّ
استعادة هذه المنظومة ليست عمالً
عاطف ّيا ً مبن ّيا ً على وح��دة الثقافة
واللغة ،وإ ّنما حاجة استراتيجيّة
تفرضها المصالح العربيّة السياسيّة
واالقتصادية ،وأنّ أيّ تباعد عربي
يهدِّد بانتصار أفكار التقسيم وإعادة
رس��م خريطة المنطقة على أ ُ ُس��س
طائفيّة ضيّقة ال تتناسب مع الحقائق
الديموغرافيّة والحضاريّة التي يمكن
بناؤها».
وألقىالسفيرميشالسرغانيكلمة،
ق��ال فيها« :يشارك في ه��ذا المؤتمر
اليوم أكثر من ثالثين دولة ،وهذا أمر
هام للشباب أل ّنهم سيتع ّرفون إلى
ِقيَم وأخالق وع��ادات بلدان مختلفة،
خ��ص��وص �ا ً أ ّن��ه��م ي��ش� ّك��ل��ون عنصر
الشبيبة المستقبليّة في العالم».
وت�لاه النقيب ع��ون ،ال��ذي ق��ال:
«الشبيبة التي تنشد السالم تعقد
مؤتمرها الدولي في لبنان ،الوطن
الذي صدّر الحِ رف إلى العالم ،وهو
بلد انفتاح وثقافة وتفاعل حضارات.
وسيظل يرفع هذا الشعار فوق أرضه
أرض ألقى فيها
المضيافة ،وفوق كل ٍ
أب��ن��اؤه عصا ال��ت��رح��ال .وشبيبته

ال��ت � ّواق��ة إل���ى ال��س�لام تتفاعل مع
الحوار الذي يدعم الحضارات ،وكون
لبنان مهد الحضارات ،فإنّ شبيبتنا
مدع ّوة دوم �ا ً إل��ى التج ّذر في أرض
الحضارات».
ث ّم ألقى شختورة كلمة ،م ّما جاء
فيها« :نجتمع ف��ي لبنان ،البقعة
ال��ص��غ��ي��رة ف��ي ال��ع��ال��م وال��ك��ب��ي��رة
ف��ي وج��وده��ا وتاريخها وشعبها،
ونجتمع اليوم من كل العالم لنؤ ّكد
أنّ اختالفنا ال يعني خالفنا ،وأ ّننا
نسعى لنشر اإلنسانية وعيشها
وأنّ الحوار هو مصيرنا .شرف لي
أن أشارككم ه��ذا المؤتمر لإلضاءة
على مشاكل الشباب والعقبات التي
يواجهها في العالم وطرق توجيهه
وتجنيب إقحامه في موجات التكفير
والتط ّرف ،طالبا ً من الله أن يؤتي هذا
المؤتمر نتائجه».
وت���ح���دّث رئ��ي��س ات���ح���اد أن��دي��ة
الصحافة الفرنسية والفرنكوفونية
جان مارك كانوفا ،وم ّما قاله« :نلتقي
اليوم في مؤتمر الشباب هذا للتحدّث
عن السالم ،ونحن كإعالميّين عملنا
يقتضي بالبحث عن السالم ومحاربة
اإلرهاب في ظل األحداث التي تطال كل
منطقة في العالم ،حيث يتع ّرض كل
فرد م ّنا ألعمال تهدّد حياته .وأتمنى
في ه��ذا اإلط��ار أن ت��ؤدّي نتائج هذا
المؤتمر لجهة التعاون االجتماعي بما
يختص بحقوق الشباب والعمل على
توجيههم وحمايتهم».
وت��ح�دّث هنري لوهانس ،وق��ال:
«أطلب منكم أيها الشباب اليوم أن
تبقوا فخورين ومعت ّزين بشبابكم،
أل ّنكم األساس والجسر الذي يدفعنا
إلى السالم ،وليس عليكم أن تخافوا،
بل يجب أن تنغمسوا في عملكم بكل
نجاح وثقة لتصلوا إلى ما تهدفون
إليه».
واخ� ُت��ت��م اللقاء بالتقاط الصور
ال��ت��ذك��ار ّي��ة ،وب��غ��داء ف��ي الجامعة
اللبنانية في الحدت.
والتقى المطران دروي��ش وف��دا ً من
الشبيبة في كنيسة سيدة النجاة في
زحلة.

�صابر :متم�سكون بانتخاب
الرئي�س الأكثر تمثي ًال
أقامت هيئة جل الديب  -بقنايا في «التيار الوطني الحر» عشاءها
السنوي ،في حضور نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للشؤون اإلدارية
رومل صابر ممثالً رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» النائب ميشال عون،
ورئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل ،وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان وومثلين
عن األحزاب.
وشدد صابر في كلمة ألقاها على أن «مسيرة استعادة الحقوق مستمرة
عبر التمسك بانتخاب الرئيس األكثر تمثيال للمسيحيين ،ومن خالل
المطالبة بإقرار قانون انتخابي جديد يعيد التوازن الوطني ويحقق
التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع كافة».
وأكد أن «هذين المنطلقين كفيالن بإعادة عجالت الدولة إلى الدوران
ووقف التدهور الحاصل في مختلف المجاالت».
وفي الشأن الداخلي للتيار ،أثنى على «إجراء أربع عمليات انتخابية في
عام واحد ،وتنظيم تظاهرتين كبيرتين في أيلول وتشرين األول الماضيين،
ما يؤشر بوضوح إلى نجاح مسيرة المأسسة الجارية على قدم وساق».
وتخلل العشاء كلمتان لكل من منسق هيئة قضاء المتن في التيار هشام
كنج ومنسق الهيئة المحلية في جل الديب -بقنايا طارق الحجل ،شددا
فيهما على الوقوف خلف قيادة التيار في مسيرة بناء المؤسسة الحزبية.

