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وفد من قيادة «القومي» وبلدية عين عنوب ي�ضع �أكاليل زهر على ن�صب �شهيد اال�ستقالل �سعيد فخر الدين

«ندعو �إلى الحوار لأننا نعمل على تو�سيع دائرة التالقي»

عبد الخالق� :شعبنا ال يزال يبذل الت�ضحيات
دفاع ًا عن وحدة بالدنا وا�ستقاللها وكرامتها

حزب اهلل :التكفيريون فر�صة ا�ستراتيجية
«لإ�سرائيل» لت�صفية ح�ساباتها مع المقاومة

وض��ع وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي بمشاركة رئيس بلدية عين عنوب
جمال عمار أكاليل زهر على النصب التذكاري
لشهيد االستقالل األول البطل القومي سعيد
فخر الدين في بلدة عين عنوب لمناسبة عيد
االستقالل.
وض�� ّم ال��وف��د القومي ال��ى رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق ،منفذ
عام الغرب ربيع صعب وعددا ً من أعضاء هيئة
المنفذية ،مدير مديرية عين عنوب رضا حمدان
وعددا ً من مسؤولي الوحدات الحزبية ،وجمعا ً
من القوميين.
وبعد وضع أكاليل زهر على النصب باسم
رئيس الحزب النائب اسعد حردان ،وبلدية عين
عنوب ،ولجنة تكريم البطل سعيد فخر الدين،
ورابطة سيدات عين عنوب ،ومنفذية الغرب،
ومديرية عين عنوب ،ألقى عبد الخالق كلمة قال
فيها إنّ بطولة الرفيق الشهيد سعيد فخر الدين
تمثل في الوجدان الوطني والقومي نموذجا ً
واضحا ً عن إرادة التضحية والفداء التي يتمتع
بها أبناء شعبنا على امتداد األمة.
واعتبر عبد الخالق «أننا إذا كنا نحتفل
بالعيد الـ 71الستقالل لبنان ع��ن االن��ت��داب
الفرنسي ،فإن بالدنا ال تزال تواجه محاوالت
ومؤامرات كثيرة تستهدف وحدتها واستقرارها
واستقاللها ،وفي المقابل ال يزال أبناء شعبنا
يبذلون التضحيات الكبيرة في سبيل الدفاع عن
عزة األمة وكرامتها ،مثلما فعل شهيدنا البطل،
وقبله وبعده الكثيرون من أبطال حزبنا وأمتنا
في مواجهة االستعمار واالحتالل واإلرهاب».
وش�دّد عبد الخالق على «ض��رورة أن يبقى
المنطلق األساس لك ّل ما نقوم به مشدودا ً إلى
مصلحتنا الوطنية والقومية من دون غيرها،
وه��ذه المصلحة ال تتحقق إال بتوحيد الرؤية
وبالنضال الدؤوب وبالمزيد من التضحيات في
سبيل إفشال مخططات تقسيم بالدنا وتفتيتها
وشرذمتها ،ومن أجل حفظ االستقالل والوحدة
والسيادة».

رأى ح��زب الله «أن التكفيريين
باتوا يشكلون فرصة استراتيجية
«إلسرائيل» لتصفية حساباتها مع
المقاومة ومحور الدول الداعمة له».
وش��دد على «ض���رورة دع��م وتوفير
كل اإلمكانات للجيش الوطني التي
تجعله ق��ادرا ً على تأدية واجبه في
حماية الوطن من خطر الجماعات
التكفيرية وف��ي التكامل م��ع دور
المقاومة ف��ي ال��ت��ص��دي للمشروع
الصهيوني واإلحتالل اإلسرائيلي».
وف��ي السياق ،دع��ا وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
جميع القوى السياسية ألن تبقى
على ال��م��وق��ف السياسي الوطني
ال��داع��م للجيش اللبناني ،منوها ً
بالتحول اإلي��ج��اب��ي ال���ذي حصل
مؤخرا ً في هذا السياق ،بغض النظر
ع��ن أس��ب��اب��ه ،ح��ي��ث ك��ان البعض
يشكل لفترة من الزمن غطا ًء لدور
الجماعات التكفيرية ودعما ً لنموها
وانتشارها.
وشدد على «ضرورة عمل الجميع
ع��ل��ى دع���م وت��وف��ي��ر ك��ل اإلم��ك��ان��ات
للجيش الوطني التي تجعله قادرا ً
على االستمرار في تأدية واجبه في
حماية الوطن من خطر الجماعات
التكفيرية وف��ي التكامل م��ع دور
المقاومة ف��ي ال��ت��ص��دي للمشروع
الصهيوني واإلحتالل «اإلسرائيلي».
وخ��ل�ال ل��ق��اء س��ي��اس��ي أق��ام��ت��ه
التعبئة التربوية ف��ي ح��زب الله،
استغرب فنيش «عدم إمكان االفادة
من أي دعم يأتي للجيش اللبناني
ال سيما أن الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية التي كانت مبادرة دائما ً
إلى دعم لبنان في قضاياه ومساندة
لمقاومة شعبه بادرت إلى تقديم هبة
تشكل بكاملها حاجة للجيش ودعما ً
له بالعتاد واإلمكانات» ،معتبرا ً «أن
المواقف السلبية تجاه هذه الهبة
ال ت��خ��دم دور الجيش وال تعطيه
الدعم المطلوب ،وأن أصحابها هم
من يتحملون المسؤولية ،وعليهم
أالّ ينتظروا أي إش��ادة أو تقدير ألن
األيام المقبلة لن ترحم من كان سببا ً
في إضعاف الجيش وع��دم تمكينه
من مواجهة العصابات اإلجرامية
واإلرهابية».
وأك��د فنيش «أننا حينما دعونا
للحوار فهذا ليس ألننا تراجعنا أو
ضعفنا أو تنازلنا عن القناعات بل
ألننا أقوياء ونريد مصلحة الوطن
ك��ك��ل» ،م��ش��ددا ً على «ض����رورة أن
يبحث الجميع على طاولة الحوار
عما يجمعنا ،وأن نعمل جميعا ً على
توسيع دائرة التالقي إليجاد الحلول
لألزمات السياسية التي نعيشها،
وأن نأتي للحوار مندفعين بالحرص
على مصلحة الوطن وبقناعة واضحة
أن المسار السياسي ال يخدم مصلحة
جميع اللبنانيين».

قداس شهداء الجيش
بجورة البلوط

وأق��ام��ت رعية م��ار الياس في بلدة جورة
البلوط المتنية ،قداسا ً عن راحة أنفس شهداء
ال��ج��ي��ش واالج���ه���زة األم��ن��ي��ة لمناسبة عيد
االستقالل ،تحدث خالله أمين سر تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ابراهيم كنعان ال��ذي تمنى
راع للوطن والسيادة والحرية
أن يكون لدينا ٍ
واالستقالل .فال نريد راعيا ً لمصالح ،بل نطلب
راعيا ً وقائدا ً يحمل المعاناة وال يسيره أحد
ويذهب في االتجاه الصحيح ،وال يأخذه أحد في
هذا االتجاه أو ذاك .فهذه هي شهادتنا وهكذا نمأل
الفراغ الذي عمره سنوات .وأمل في االستقالل
المقبل «أن نكون قد حققنا ما نصبو إليه ،ويعود
النواب الى الشعب لتجديد وكالتهم ال بتوقيع
على تمديد منهم».

أنصار الوطن تحتفل باالستقالل

كما أقامت جمعية «انصار الوطن» عشاءها
السنوي لمناسبة عيد االستقالل ف��ي ن��ادي

عبد الخالق متحدثا ً في عين عنوب
الضباط في جونية ،برعاية قائد الجيش العماد
جان قهوجي .حضره ممثل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي العميد الركن
موريس ال��ح��داد ،النائب باسم الشاب ممثالً
الرئيس سعد ال��ح��ري��ري ،ج��وزف فهد ممثالً
رئيس تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال
عون ،النائب عباس هاشم وفعاليات سياسية
وحزبية وأمنية ودينية.
ثم تحدث العميد الركن الحداد ممثالً وزير
الدفاع وقائد الجيش ،وق��ال« :يطل علينا عيد
االستقالل هذه السنة ،والبالد أحوج ما تكون
الى جهودنا وطاقاتنا ،كما انه يطل ونحن احوج
ما نكون الى استذكار تضحيات اللبنانيين ،قادة
ومواطنين ،الذين تضامنوا في ما مضى لتشريع
االبواب امام انجاز االستقالل والعيش في ظالل
الحرية والكرامة ،ورفع صروح البنيان جيالً
بعد جيل .وكأن هذا التاريخ يعيد نفسه اليوم،
س��واء مع الجيش ال��ذي يستمر في مواجهة
االرهاب الظالمي المجرم بكل قوة وحزم ،محققا ً
االنجاز تلو اآلخر ومقدما ً قوافل الشهداء االبرار،
حفاظا ً على وحدة الوطن وسيادته واستقالله،
أو مع وقوف اللبنانيين صفا ً واحدا ً الى جانب
الجيش ،ورفضهم ظاهرة االرهاب الغريبة عن
نسيجهم االجتماعي ،وك��ل ما يمس بصيغة
عيشهم المشترك التي تعتبر أس��اس وجود
لبنان وتميزه بين سائر بلدان العالم».
وشدد على «أن صون وحدتنا الوطنية وشحذ
الهمم في مواجهة األخطار أكثر ما نحتاج اليه
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد».
ثم أشار رئيس جمعية انصار الوطن ميشال
الحاج إلى «أننا نجتمع اليوم واالرهاب يتربص
بوطننا من كل الجهات ،وال تتعجبوا إن قلت
أن العالم ي��غ��ار م��ن فسيفسائنا ال��ت��ي على
رغم كل العواصف وش��رور السياسة صمدت
وبرهنت أن اللبنانيين يريدون العيش معا ً

والموت معاً» .ولفت إلى «أن االفتراق السياسي
ليس مهماً ،بل بالعكس ،هو دليل صحة في
االوطان الديمقراطية غير الموجهة .انما المهم
هو الوقوف صفا ً واح��دا ً الى جانب المؤسسة
العسكرية ،حامية االم��ن والديمقراطية في
لبنان» .وتابع« :لحمة شعبنا وجيشنا في
السنة الماضية أفضت الى دحر االرهاب الذي
احتل عرسال ،والى تشتيت التكفيريين الذين
حلموا باغتصاب طرابلس.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية «اهدى شبعا»
العميد المتقاعد عفيف س��رح��ان درع وف��اء
وتقدير لرئيس جمعية انصار الوطن ،والقى
كلمة عرض خاللها الوضع في منطقة شبعا
والعرقوب ،وق��ال :شبعا بخير ،وهي ستكون
مقبرة لالرهابيين بهمة الجيش اللبناني وابناء
المنطقة ال��ذي��ن ال ي��رض��ون ب��دي�لاً ع��ن جيش
بلدهم».

رفع العلم قبالة
مزارع شبعا المحتلة

ورعا قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعقيد نصري عليق ،احتفاال ً أقامته هيئة أبناء
العرقوب ومزارع شبعا ،لمناسبة عيد اإلستقالل
عند بوابة مزارع شبعا المحتلة شرق شبعا،
حيث تم رفع العلم اللبناني على سارية قبالة
بوابة مزارع شبعا المحتلة.
وألقى العقيد عليق كلمة راع��ي االحتفال،
وأك��د «أن األخ��ط��ار والتحديات كثيرة ،وفي
مقدمها خطرا العدو «اإلسرائيلي» واإلره��اب
اللذان يمثالن بطبيعتهما العنصرية واإلجرامية
وجهين لعملة واح���دة» ،معاهدا ً باسم قائد
الجيش أن تبقى المؤسسة العسكرية الى
جانب اللبنانيين في السراء والضراء ،متطلعة
ال��ى تحرير آخ��ر شبر من ارضنا المحتلة في
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا».

واعتبر النائب قاسم هاشم ال��ذي حضر
االحتفال «أن اإلستقالل يبقى ناقصا ً ما دامت
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وقسم من الغجر
محتلة ،خصوصا ً أن العدو الصهيوني يتربص
بنا شراً ،اضافة الى الخطر التكفيري واإلرهابي
الذي يتقاطع مع الخطر الصهيوني».

ازاحة الستار عن
نصب الشهيد حمود

وأقيم في بلدة العقبة قضاء راشيا الوادي
احتفال ،أزيح خالله الستار عن نصب تذكاري
للشهيد خلدون رؤوف حمود ،الذي سقط في
معارك عرسال ،برعاية قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ممثالً بالعقيد خالد العسلي،
حضرته فاعليات روحية ،اجتماعية ،حزبية،
ووفود طالبية وكشفية من مختلف قرى وبلدات
راشيا وذوو الشهيد.

لجنة أصدقاء األسير سكاف

وتوجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
من اللبنانيين جميعا ً بأحر التهاني لمناسبة
الذكرى الحادية والسبعين لالستقالل الذي
تحقق على ي��د رج��ال عظام ستبقى ذكراهم
خالدة في وجدان أبناء الوطن.
كما توجهت اللجنة بالتحية ال��ى الجيش
وال��ى المقاومة وال��ى كل شهداء الوطن الذين
سقطوا من أجل عزة وكرامة وطننا ونأمل بأن
يأتي العيد المقبل وقد تحررت أراضينا المحتلة
ف��ي م���زارع شبعا وت�ل�ال كفرشوبا وتحرير
األسرى اللبنانيين في السجون «االسرائيلية»
يحيى سكاف وعبد الله عليان ومحمد فران
ونأمل بأن يتم االفراج القريب عن العسكريين
اللبنانيين المخطوفين ألن االستقالل لم يكتمل
اال بتحرير جميع أسرى الوطن وتحرير كامل
األرض المحتلة.

قاووق متحدّثا ً في الصوانة

الحاج حسن

ورأى وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
ال��ح��اج حسن «أن لبنان يتعرض
لضغوط وتحديات أمنية تضغط
عليه ،والوجع بعدم انتخاب رئيس،
وموقفنا حيال ذلك واضح ،نحن لدينا
مرشح ندعمه ونؤيده ول��م يحصل
انتخاب ،ألن القوى السياسية لم
تتفق على مرشح واح��د حتى اآلن
يستطيع تأمين النصاب القانوني،
وبالتالي نأمل في أن نتوصل الى
اتفاق نتمكن فيه من انتخاب رئيس
للجمهورية».
وأش��ار خالل إحياء جمعية مركز
باسل االسد الثقافي االجتماعي في
بعلبك الذكرى الـ  71الستقالل لبنان،
إلى «أن الخطر التكفيري لم ينشأ من
ف���راغ ،فهناك دول سلحت فشردوا
وقتلوا واع��ت��دوا ولمرة جديدة كان
الفضل والفخر للجيش والمقاومة التي
واجهت االرهاب وصنعت النصر».

إبراهيم أمين السيد

ولفت رئيس المجلس السياسي
في حزب الله السيد ابراهيم أمين
السيد الى «أن التكفيريين يحاولون
إزالة كل المساحات المشتركة بين
المسلمين وغير المسلمين بحيث ال
تبقى إال مساحة للصراع كتبرير للقتل
والذبح والمجازر التي يرتكبونها
بحق كل من يخالفهم الرأي حتى من
أنفسهم».
وأش��ار في كلمة له خالل المؤتمر
الدولي حول أخطار التيارات التكفيرية
الى «أن من أخطار تلك التيارات هو
تأثيرها على األجيال القادمة فإما
الذهاب الى التطرف او الذهاب الى
اإللحاد « ،معتبرا ً «أن المواجهة مع
ه��ؤالء ينبغي أن تبدأ م��ن الجانب
العقائدي والفكري ،والمسؤولية في
مواجهتهم تقع على عاتق المراكز
العلمية واألحزاب والتيارات».

قاووق

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق «أن التكفيريين باتوا يشكلون
فرصة استراتيجية لـ«إسرائيل»
لتصفية حساباتها م��ع المقاومة
ومحور الدول الداعمة لها ،وقد كشفوا
عن حقيقة نواياهم تجاه «إسرائيل»
حينما ُسئلوا عن نصرة غزة ،فكان
جوابهم «أن الله لم يأمرنا في كتابه
الحكيم بمقاتلة «إسرائيل» بل بمقاتلة
المرتدين» ،حيث أنهم يعتبرون أن
كل من لم يبايعهم فقد أصبح مرتداً».
وأك��د الشيخ ق��اووق في احتفال
تأبيني في بلدة الصوانة الجنوبية
«أن لبنان أنجز اليوم في مواجهة
الخطر التكفيري م��ا ع��ج��زت عنه
دول المنطقة ،واستطاع أن ينجز
بمعادلة الجيش والمقاومة ما عجز
عنه التحالف ال��دول��ي ف��ي سورية
والعراق».
وأش��ار إلى «أن الخطر التكفيري
يهدد فريقي  8و  14آذار وجميع
اللبنانيين ،ويهدد الجيش وجميع
المؤسسات في لبنان وكل السيادة
واالستقرار والوحدة الوطنية فيه،
وبالتالي ف��إن طبيعة التحديات
تفرض على جميع اللبنانيين أن
يعطوا أولوية للتالقي والحوار من
أج��ل ات��خ��اذ موقف واح��د لمواجهة
اإلره��اب التكفيري» ،معتبرا ً «أن أي
إث��ارة لإلنقسام الداخلي السياسي
يشكل ف��رص��ة للتكفيريين للنفاذ
مجددا ً إلى المعادلة اللبنانية ،وأن
ال��ت��وت��رات السياسية والتحريض
ال��م��ذه��ب��ي ي��ف��ت��ح ش��ه��ي��ة اإلره����اب
التكفيري ليضرب مجددا ً في لبنان،
فعندما نتالقى ونتحاور ونتفق على
استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة
ال��خ��ط��ر التكفيري ن��ج��د أن لبنان
يصبح محصنا ً أم��ام كل التحديات
التكفيرية».

وفد �أمل يتابع لقاءاته في العراق ويلتقي ال�سي�ستاني والحكيم

«التحرير والتنمية» :من يت�آمر على
ال�شرق الأو�سط يعطل اال�ستحقاقات اللبنانية
عليق يؤدي التحية خالل رفع العلم عند بوابة مزارع شبعا المحتلة

درع تقديرية لجمعية «أنصار الوطن»

الجم ّيل :لجل�سة حوار تخرج
بقرار انتخاب الرئي�س
أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل «أن التأخير
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يعد موقفا ً
سياسيا ً تكتيكيا ً لتعزيز موقع فريق على فريق أو
تعزيز موقع مرشح على مرشح آخر ،بل أصبح موقفا ً
استراتيجيا ً لتغيير الواقع اللبناني والجمهورية
اللبنانية .وه��ي مغامرة ال أح��د ،يستطيع ضبطها
ال بالقوة وال بالقانون وال بالدستور وال بالحوار»،
مشددا ً على «أن ال أحد يستطيع أن يضبط الوضع
ف��ي ال��س��ودان وال��ص��وم��ال وليبيا واليمن وال��ع��راق
وسورية وغدا ً في دول أخرى» ،مستخلصا ً عبرة «أن
ال أحد سيربح في لبنان :ال القوي وال المستقوي ،ال
المسيحي وال المسلم».

وق��ال الجميل في الذكرى الـ  78لتأسيس حزب
الكتائب« :في لبنان الحالي كلنا أقوياء إذا عدنا إلى
الدولة ،وفي لبنان المضطرب كلنا ضعفاء» سائالً
«لماذا ال نلتقي في جلسة حوار واح��دة لنتفق على
ق��رار واح��د هو انتخاب رئيس الجمهورية؟ ول � ِم ال
نلتقي أوالً ،كقادة مسيحيين طالما لدينا مسؤولية
خاصة ومعنيين بهذا المنصب األول»؟
وأكد الجميل «أن الناس تريد رئيسا ً يطمئن .ال تريد
استقرارا ً فقط بل طمأنينة» ،الفتا ً الى «أن المسيحيين
حالة وحدوية في لبنان والشرق ،وكلما كان لنا أن
نختار اخترنا في كل المراحل التاريخية وحدة لبنان
والتعايش المسيحي اإلسالمي».

«القوات» :م�ستعدون للمعركة اليوم �إذا وافقت
الكتل على ح�صر التر�شيحات بمر�شحين اثنين
أش��ار عضو كتلة «ال��ق��وات» النائب انطوان زهرا
إلى «أنه إذا استطاع رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال ع��ون أن يقنع بقية الكتل النيابية
بحصر الترشيحات بمرشحين اثنين للرئاسة ،نحن
مستعدون للمعركة اليوم قبل الغد ،مع العلم أن
هذه األم��ور سياسية ،وليست لها عالقة بالدستور
والقانون».
وأشار زهرا خالل تمثيله رئيس حزب القوات سمير
جعجع في العشاء السنوي لمنطقة جزين في القوات،
إلى إنهم يطالبون بتفسير المادة  24من الدستور
اللبناني ،وكأنهم يحترمون بقية م��واد الدستور
ويطبقونها ،وأب��رزه��ا ال��م��ادة المتعلقة بانتخاب

الرئيس التي تقول« :عند خلو سدة الرئاسة بسبب
الوفاة أو ألي سبب آخر يلتئم المجلس ف��ورا ً بحكم
القانون وينتخب رئيساً ،وفي حال وجود المجلس
محلوال ً تدعى الهيئات الناخبة من دون إبطاء النتخاب
مجلس جديد كي يباشر بانتخاب رئيس» .وتابع:
«المادة  75تقول إن المجلس الملتئم النتخاب رئيس
هو هيئة انتخابية وليس تشريعية ويباشر فورا ً في
انتخاب الرئيس من دون مناقشة في أي عمل آخر،
فأين هم من كل ذلك».
ووصف زهرا الحكومة الحالية بـ«محلس اإلدارة»،
منتقدا ً كيف «أن لكل عضو في هذا المجلس الحق في
تعطيل قرارات إذا لم يكن مستفيدا ً منها».

عون يدعو الجميع
للتكامل الوجودي مع حزب اهلل
دعا رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون الجميع «للتكامل
الوجودي مع حزب الله ،الفريق الذي يقاتل داعش ألن الخطر على الجميع ويهدد
باجتياح البلد ويقتل الجيش».
وأشار عون إلى «أن مصير لبنان ال يتحدّد بـ  23ايلول أل ّنه كان وطن قبل هذا
التاريخ وبعده» ،مضيفا ً «عبر التاريخ نجد أن رئيس الجمهورية ال يخلق وطنا ً
وإن كان منتخبا ً أو غير منتخب ،الشعب هو من يخلق وطنا ً وجمهورية واستقالال ً
ويمارس السيادة» ،الفتا ً الى «أننا شعب وقوة عشنا في الماضي وموجودون
اليوم في الحاضر وسنبقى في المستقبل ،وقد يطرأ اضطراب على ظروف شعبنا
في مسيرة الوطن ولكنها ليست البداية وال النهاية».
وأع��رب عن حزنه لحذف االحتفاالت بمناسبة عيد االستقالل ألسباب غير
موجبة.

�سعد :م�ستمرون بتر�شيح حلو
دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد ،إلى «تغليب منطق
الحوار بين القوى السياسية ،للوصول إلى تفاهمات وطنية ينتج منها
انتخاب رئيس للجمهورية يكون ق��ادرا ً على جمع اللبنانيين ،بعيدا ً من
االنقسام الحاصل في لبنان والذي بلغ حدا ً بات يهدد الصيغة اللبنانية
والمنطق الدستوري واتفاق الطائف».
ولفت سعد خالل استقباله رؤس��اء بلديات وفعاليات في منزله في
راشيا ،الى أن الطرح الذي قدمه رئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب
ميشال عون في الموضوع الرئاسي ،ال يمت إلى الواقع الدستوري أو
المنطق الديمقراطي بأي صلة ،وهو مرفوض ومستهجن ،ويع ّبر عن هرطقة
سياسية ودستورية ،ال تقدم أو تؤخر في قناعات النواب وخياراتهم
الرئاسية ،مشيرا ً الى أن الطرح المقدم ،إضافة إلى دعوته المجلس النيابي
لتفسير المادة  24من الدستور ،مناورة جديدة من مناورات الشعبوية
التي يحاول عون استخدامها لنسف االستحقاق الرئاسي ،بعد تيقنه بعدم
وصوله إلى قصر بعبدا».
وأكد أن خيار اللقاء الديمقراطي «محسوم لجهة تأييده لترشح النائب
هنري حلو ،ال��ذي يمثل نهج االعتدال والوسطية ويمكن ان يشكل حالً
لالنقسام الحاصل في لبنان ،ومخرجا ً من الواقع السياسي المأزوم».

ت��اب��ع وف��د ح��رك��ة أم��ل برئاسة
عضو هيئة الرئاسة في الحركة
قبالن قبالن ،وعضوية النائبين
علي بزي وعلي خريس ،ومسؤول
اإلعالم المركزي في الحركة طالل
حاطوم ،لقاءاته في العراق.
وزار الوفد المرجع الديني السيد
علي السيستاني في مدينة النجف
األش��رف ،ناقالً إليه تحيات رئيس
مجلس النواب نبيه بري.
أما السيستاني فدعا إلى «الوحدة
وجمع الصف» ،مشددا ً على «عدم
السماح للفتنة ب��أن تتسرب إلى
الشعوب ،فتمزق نسيجها» ،محمالً
الوفد تحياته إل��ى الرئيس بري،
مثنيا ً على مواقفه ،ومتمنيا ً الخير
لكل اللبنانين ،بكل طوائفهم.
والتقى ال��وف��د رئيس المجلس
األع��ل��ى السيد ع��م��ار الحكيم في
ب��غ��داد حيث استعرض الطرفان
األوضاع السياسية في المنطقة في
ظل التداعيات التي تشهدها نتيجة
األعمال اإلرهابية والتكفيرية التي
تستهدف أم��ن واستقرار كل دول
المنطقة وتهدد شعوبها.
ون��ق��ل رئ��ي��س ق��ب�لان تحيات
الرئيس ب��ري إل��ى السيد الحكيم
وأعضاء المجلس األعلى ،مؤكدا ً
«ضرورة تحصين الموقف الجامع
الذي يمكننا من الخروج من أزماتنا
ألن الخطر يتهددنا جميعا ً وعلينا
واج���ب حماية أوط��ان��ن��ا» م��ؤك��دا ً
«وق����وف ح��رك��ة أم���ل ال���ى جانب
العراق ووحدته ،ومشيدا ً بـ«الدور
اإلي��ج��اب��ي ال���ذي يلعبه المجلس
األعلى».
وح��م��ل الحكيم ال��وف��د تحياته
الخاصة وتحيات المجلس األعلى
إلى الرئيس بري مؤكدا ً الحرص
على العالقة بين لبنان والعراق
عموما ً وبين المجلس األعلى وحركة
أمل على وجه الخصوص والعمل
على تطويرها على كل الصعد من
خالل تعزيز قنوات التواصل بين
الطرفين» ،م��ؤك��دا ً «العمل الجاد
ال��ذي يمكن من تحشيد كل القوى
التي تواجه اإلرهاب التكفيري».

واعتبر «أن ال��ع��راق يستطيع
ت��ج��اوز ك��ل العقبات وأن العمل
مستمر إلنجاز المصالحة السياسية
الداخلية».

قبيسي

وف���ي م��واق��ف ك��ت��ل��ة التحرير
والتنمية ،أكد النائب هاني قبيسي
«أن من ال��ذي يتآمر على الشرق
األوسط هو من يعطل االستحقاقات
اللبنانية وه��و من يريد أن يكون
لبنان مكشوفا ً وطريقه مفتوحة
أم��ام الفتنة واالره���اب ،أيعقل أن
تفتح ط��رق��ات لبنان المجاهدة
والمقاومة أمام إرهاب متغطرس ال
يفهم إال لغة القتل» .ولفت في كلمة
ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة
كفررمان إلى «أننا نتمسك بالوحدة
الوطنية التي ه��ي أفضل وج��وه
الحرب مع االرهاب».
وإذ أشار إلى «أن ما يجري في
منطقة شبعا ه��و إع���داد لمؤامرة
على ه��ذا ال��وط��ن ،إع���داد لمؤامرة
على المقاومة ،وإعداد لمؤامرة على
الوحدة الوطنية اللبنانية» ،أكد
قبيسي «أن لبنان أرض المقاومة ال
مكان للمؤامرة فيه ،إن بحثتم عنها
في تالل شبعا أو في تالل الجوالن،
نقول إن في لبنان ال مكان للفتنة
ال في طرابلس وال في بعلبك وال
في صيدا وال في شبعا وال في أي

مكان من المناطق االخرى ،من دافع
عن هذه االرض يستطيع أن يدافع
عن لبنان والجيش الوطني الذي
نتمسك بوحدته وبقوته ونحن
م��ن الداعمين ل��ه بكل االمكانات
البشرية».

صالح

واستنكر النائب عبد المجيد
صالح بشدة «الحمالت المنسقة
التي تستهدف شل عمل المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة» ،م��ش��ي��را ً ال���ى «أن
حمالت التشكيك تستند إلى حمالت
مبرمجة الهدف منها تقويض عمل
المؤسسات».
وأشار الى «اإلشارات اإليجابية
التي يتحدث عنها رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي موضوع
االستحقاق ال��رئ��اس��ي» ،معتبرا ً
أن ه��ذه اإلش���ارات «مستندة إلى
ح��راك سياسي» ،قائالً« :الرئيس
نبيه بري يتصرف دائما ً انطالقا ً
من القول المأثور« :استعينوا على
قضاء حوائجكم بالكتمان».
ودع��ا صالح الى «دع��م الجيش
بكل الوسائل ،ال سيما الدعم المادي
والمعنوي بما يمكنه م��ن القيام
ب��دوره في حماية لبنان والحفاظ
على وح��دت��ه واس��ت��ق��راره وسلمه
االهلي».

يازجي يهنئ اللبنانيين باال�ستقالل
أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي ،صالة
الغروب في دير سيدة البلمند ،لمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي الـ 45
لألمانة العامة لـ«حركة الشبيبة األرثوذكسية» ،في حضور األمانة
العامة للحركة من كل فروع سورية ولبنان.
وسأل في كلمته «صلوات األحبة في كل الكرسي األنطاكي» .وقال:
«نذكر دوما ً في صالتنا أبناءنا في الوطن وبالد االنتشار وهذا هو واجب
المحبة .أردت أن يكون هذا اللقاء األب بأبنائه» ،معايدا ً اللبنانيين عيد
االستقالل.
وشدد على أن «الكنيسة التي يحلم بها هي ليست مدينة أفالطون وهي
الكنيسة التائبة والمجاهدة وأنها تنتقل من الواقع إلى المرتجى ،مرورا ً
بصليب االنعتاق من األنانية البشرية وعبر الحياة المشتركة».

