حمليات �سيا�سية

السنة السادسة /السبت  13 /كانون األول  / 2014العــدد 1660
Sixth year / Saturday / 13 December 2014 / Issue No. 1660

فرن�سا تتحرك لمواكبة اال�ستحقاق الرئا�سي

�سالم من الإليزيه :هوالند �أعطى
تعليماته والجي�ش يت�سلم الأ�سلحة قريب ًا

هوالند وسالم في قصر االليزيه
أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د تعليماته للتعجيل في
تسليم األسلحة الفرنسية الى لبنان
في إطار هبة المليارات الثالثة التي
قدمتها المملكة العربية السعودية،
هذا ما أعلنه رئيس الحكومة تمام
س�لام في المؤتمر الصحافي الذي
عقده في مقر إقامته في باريس بعيد
اجتماعه م��ع الرئيس ه��والن��د في
قصر اإلليزيه وال��ذي حضره نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل ووزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،وذلك في
اليوم الثالث واألخير من زيارته الى
باريس.
وقال« :تم وضع اللمسات األخيرة
على الشق الفني والتقني وبقيت
المرحلة التي ستتم فيها الموافقة
النهائية بين السعودية وفرنسا على
ان يبدأ بعد ذلك تسليم االسلحة الى
لبنان في شكل سريع».
وبعدما أش��ار إل��ى «أن الجيش
والقوى االمنية تمكنت من نشر األمن
في لبنان ،قال سالم« :أعتقد البعض
في الماضي أن هناك بيئة حاضنة
لإلرهاب والفكر المتطرف في لبنان
لكن الحسم الذي جرى على األرض
في طرابلس والشمال ،أظهر أن ال
وج��ود لبيئة حاضنة ألي تطرف،
وأن اللبنانيين يتوقون للشرعية
والدولة واألمن واألمان».
وك����ان س�ل�ام اس��ت��ه��ل م��ؤت��م��ره
بالقول« :إن زيارتنا فرنسا تأتي
في إطار توطيد العالقة والتواصل
م��ع ه��ذه ال��دول��ة الكبيرة والمهمة
التي لها عالقات تاريخية مع لبنان،
وهي اليوم بقيادة الرئيس فرنسوا

هوالند تبذل جهودا ً كبيرة لدعمنا
في مختلف المجاالت».
وأوض������ح س��ل�ام «أن�����ه ع��رض
للمسؤولين الفرنسيين األوضاع في
لبنان ،مؤكدا ً «أن فرنسا لن تقصر
في المساعدة س��واء على مستوى
السلطة التنفيذية من خالل الرئيس
ه��والن��د ،أو التشريعية م��ن خالل
مجلسي النواب والشيوخ».
وأكد «أن هذه المسألة هي محط
اهتمام الرئيس هوالند الذي أعطى
ب��ح��ض��وري ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�لازم��ة
للتسريع في تسليم هذه األسلحة،
خصوصا ً أن المواجهة مع اإلرهاب
ال تزال مستمرة».
وأش�������ار س��ل��ام ف����ي م���وض���وع
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،ال���ى «أن
لبنان يتأثر بمحيطه وف��ي حالة
كاالنتخابات الرئاسية ،يحتاج إلى
جهد الدول الصديقة ،كما حصل في
«الدوحة» ،إلنجازه ،وفرنسا اليوم
تتحرك لمواكبة هذا االستحقاق».
ولفت الى «أن األم��ور ال يمكن ان
تستقيم ف��ي غ��ي��اب رأس ال��دول��ة،
وعلى القوى السياسية أن تحزم
أم���ره���ا وت��ن��ج��ز االس���ت���ح���ق���اق»،
م��وض��ح �ا ً «أن ه��والن��د أع���رب عن
استعداد فرنسا لمساعدة لبنان في
االستحقاق الرئاسي في حال رغب
لبنان بذلك».
وق��ال« :نحن ال نمانع اذا وجدت
اإلمكانية والنية من اي جهة عربية
او دولية لمساعدتنا على اجتياز هذا
االستحقاق الذي سيساهم في توطيد
االستقرار الداخلي في لبنان».
وت���اب���ع« :ن���ح���اول ف��ي حكومة
المصلحة الوطنية أن ندفع األمور

في هذا االتجاه على قدر المستطاع،
وان��ط�لاق�ا ً م��ن واقعيتي أق��ول إننا
ال نستطيع أن ن��م��ارس سلطتنا
التنفيذية على أكمل وج��ه ،كما أن
السلطة التشريعية ال تستطيع
القيام بدورها كامالً» .وتوجه إلى
ك��ل ال��ق��وى السياسية ال��ت��ي باتت
ت���درك «أن���ه عليها أن تتوقف عن
ال��ص��راع السياسي ال��داخ��ل��ي لكي
ننتقل الى التفاهم وانتخاب رئيس
للجمهورية».
وأض���اف« :ال اري��د أن أعطي مع
الحكومة انطباعا ً بأن البالد يمكن
أن تستقر ف��ي ظ��ل غ��ي��اب رئيس
للجمهورية ،إن ال��واج��ب يقتضي
م ّنا أن ال ن��دع األم���ور تنهار لكننا
ال نستطيع «أن نحل محل رئيس
الجمهورية بمكانته وقيمته».
وحول ملف النازحين السوريين،
ق��ال س�لام« :ل��م نستطع الحصول
ع��ل��ى ال��م��س��اع��دات ال��م��ط��ل��وب��ة في
موضوع النازحين الذي بات يشكل
عبئا ً علينا .ونحن نسعى من خالل
ه��ذه اإلت��ص��االت للتخفيف من هذا
العبء ،لكن إلى اليوم ما هو متوقع
لمساعدتنا ل��ي��س ك��اف��ي�ا ً وال��دع��م
خجول بالنسبة إلى الحاجات حتى
إن المبالغ التي أودعت في الصندوق
االئتماني المخصص لهذه الغاية لم
ترق الى المستوى المطلوب».
واستقبل سالم في مقر إقامته في
باريس ،وزير الدفاع الفرنسي جان
لودريان ،في حضور مقبل وباسيل
ووفد من كبار الضباط في الجيشين
اللبناني والفرنسي .والتقى سالم
األمين العام السابق لجامعة الدول
العربية عمرو موسى.

ميقاتي يعلن دعمه التفاو�ض
لطي ملف الع�سكريين
طالب الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي «ببذل
كل الجهود من أجل اإلفراج عن العسكريين المخطوفين
وعدم التمادي في إغراق هذا الملف بالمناكفات السياسية
والحسابات الشخصية» .واعتبر «أن األولوية هي لوضع
خطة حكومية سريعة لكيفية معالجة ه��ذه المعضلة
الوطنية ،وال��ت��وق��ف ع��ن التصريحات والتصريحات
المضادة التي تزيد من تعقيد الملف».
وق��ال ميقاتي أم��ام زواره في طرابلس« :أن األولوية
يجب ان تكون للحفاظ على حياة العسكريين المخطوفين
واالف���راج عنهم» ،معلنا ً دعمه مبدأ التفاوض من قبل
الحكومة ،من أجل طي هذا الملف».
وإذ أشار إلى «أن أولوية أه��داف التحرك الدولي في
اتجاه لبنان الحفاظ على االستقرار النسبي الذي يعيشه
لبنان بالمقارنة مع االوضاع المتفجرة من حوله والتشديد
على وجوب تحصين الساحة الداخلية بالحوار البناء بين
جميع القيادات اللبنانية» ،اعتبر ميقاتي «أن أي مسعى

خارجي ال يمكن أن يكون بديالً من توافقنا نحن اللبنانيين
على قواسم مشتركة تفضي إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية وإع��ادة التوازن الحقيقي إلى المؤسسات
الدستورية» .ودع��ا إلى فصل ملف رئاسة الجمهورية
عن التعقيدات الداخلية وإنجاز هذا االستحقاق بتوافق
داخلي».
وع��ن وض��ع طرابلس ق��ال« :األول��وي��ة لدينا في هذه
المرحلة هي إلزالة آثار االحداث االخيرة في المدينة وإعادة
تحريك العجلة االقتصادية فيها».
وأشار إلى «أنه أراد من حديثه التلفزيوني األخير وضع
االمور في نصابها وتوضيح الكثير من الملفات ووضع
رؤية لعملنا في المرحلة المقبلة ،أما اذا كان البعض رأى
ان الحديث «فشة خلق فأنا أقول إن «فشة الخلق» كانت
للناس الذين تعبوا من استغاللهم لتنفيذ مآرب شخصية
او أهداف خاصة او اعتبارهم سلعة يتاجرون بها متى
شاؤوا».

وقفة تحية ووفاء لل�شهيد �أبو عين:
«�إ�سرائيل» دا�ست �إعالن حقوق الإن�سان
تحول «اللقاء الوطني التضامني»
الذي دعت اليه «اللجنة الوطنية للدفاع
عن األس��رى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني» في «دار الندوة»
عشية «يوم األسير العالمي» إلى «وقفة
تحية ووف���اء للشهيد القائد األسير
المحرر الوزير زياد ابو عين الذي اغتاله
العدو وه��و ي��زرع الزيتون في أرض
فلسطين».
وح��ض��ر ممثلون ل��ق��وى وهيئات
وفصائل لبنانية وفلسطينية يتقدمهم
المنسق العام لـ«الحملة األهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة» معن بشور.
افتتح اللقاء باسم «دار ال��ن��دوة»
الدكتور هاني سليمان ،موضحاً« :ان
اعتصامنا للمرة الثالثة والثمانين في
كل شهر أم��ام مقار االم��م المتحدة في
لبنان ،هو استجابة لتضحيات اسرانا
في فلسطين».
بعد ذلك تولى رئيس اللجنة الوطنية
المحامي عمر زين ادارة اللقاء ،وسأل:
«اي��ن البرلمانات ف��ي العالم لتتخذ
القرارات الحاسمة تجاه هذه الجريمة
ال��ن��ك��راء وت��ج��اه جريمة االستيطان
المستمرة؟».
واستعرض أمين س��ر حركة فتح
وفصائل منظمة التحرير الفسطينية
في لبنان فتحي ابو العردات مسيرة

أبو عين النضالية مشيرا ً إلى انه «أول
اسير يحكم بقضايا المقاومة من دون ان
يتمكن االحتالل من اثبات هذه التهمة».
وق��ال الشيخ عطاالله حمود ممثالً
ح��زب ال��ل��ه« :ب��ي��ن البندقية وغصن
الزيتون يسقط زياد ابو عين على االرض
ويرتقى شهيدا ً في محراب فلسطين،
وهو يدافع في لحظاته االخيرة عن حق
الشعب الفلسطيني في أرضه».
وق���ال رئ��ي��س المجلس الشرعي
الفلسطيني في لبنان والشتات الشيخ
الدكتور محمد نمر زغ��م��وت« :ب��ورك
لشعب قادته شهداؤه وأس��راه خيرته
ف��ه��ذا ش��ع��ب ال ب��د ان يحقق امانيه
وتطلعاته وتحرير ارضه».
وق����ال أم��ي��ن س��ر «م��ن��ب��ر ال��وح��دة
الوطنية» الدكتور حيان حيدر« :هنيئا ً
ل��ش��ع��ب ي��س��ق��ط وزي�����ره ف���ي ساحة
الوغى».
وأش����ار ال��م��س��ؤول ع��ن «الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي
فيصل إل��ى أن اب��و عين «س��ق��ط في
ميدان المواجهة وفي ظل هجوم شامل
تشنه الدولة الصهيونية التي ما زالت
تحاصر قطاع غزة» .فيما لفت المسؤول
عن حركة حماس في لبنان علي بركة
إل��ى أن حكومة االح��ت�لال الصهيوني
داست اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

فقتلت الوزير وانتهكت حقوق االنسان
الفلسطيني واع��ت��دت على الشيوخ
وال��ش��ب��ان وال��ش��اب��ات ف��ي المسيرة
السلمية.
واعتبر ممثل «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين» أبو جابر أن «اجمل
ما في الشهادة في فلسطين ان يتسامى
الوزير والغفير بالشهادة».
وك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ك��ل م���ن :رئيسة
االتحاد النسائي العربي الفلسطيني
في لبنان سامية خرطبيل ،مقرر لجنة
ال��م��ب��ادرة ال��وط��ن��ي��ة لكسر الحصار
والجدار والفصل العنصري نبيل حالق،
ق��اس��م عينا ب��اس��م الشبكة العربية
للمنظمات غير الحكومية ،النقابي محمد
قاسم ،النقابية ليلى عباس ،المحامي
خالد مسالمة باسم «منتدى التواصل
الشبابي العربي» ،رئيس «المنتدى
القومي العربي» في الشمال فيصل
درنيقة.
وكان أمين سر اللجنة الوطنية منسق
«خميس االس��رى» يحيى المعلم وزع
دراسة من اعداده عن السجون السرية
ل��دى سلطات االح��ت�لال الصهيوني،
فيما وزع مقرر «الحملة األهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة» الدكتور ناصر
حيدر بيانا ً للحملة عن استشهاد ابو
عين.

زار مقر الأمم المتحدة والبعثتين ال�سورية والرو�سية

ب ّري :لجنة للحوار
بين المالكين والم�ست�أجرين
سلم وفد من نقابة مالكي العقارات واألبنية المؤجرة رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،كتابا ً عن التزام المالكين تطبيق القانون الذي
أقره مجلس النواب في  1نيسان  .2014وأكد الوفد أن القانون سلك مساره
التشريعي ،وحاز تأييد الكتل النيابية واألحزاب الفاعلة في مجلس النواب،
وتمت دراسته في  39جلسة للجنة اإلدارة والعدل ،وأدرج على التصويت ،ونال
تأييد  90صوتا ً من  92نائبا ً كانوا حاضرين في الجلسة».
وأشار إلى «أن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون ،واكتفى بإبطال
المادتين  7و 13والفقرة ب  4من المادة  ،18بما يعني وفق نواب في لجنة
اإلدارة والعدل وخبراء في قضايا الدستور والقوانين أن القانون يصبح نافذا ً
في  28كانون األول .»2014
وأكد «أن القانون الجديد ال يسبب أي تهجير أو تشريد للمستأجر ،بل على
العكس ،فإنه يمدد إقامته مع عائلته في المأجور لفترة تتراوح بين  9و12
سنة مع ارتفاع تدريجي بطيء في البدالت ويقر تعويضات اإلخالء ،وأن معظم
المستأجرين قد وافقوا على تنفيذ القانون بتاريخه وب��دأوا بتوقيع العقود
الجديدة».
وطالب وفد نقابة مالكي العقارات بـ«إعادة ترميم المواد المتعلقة بصندوق
دعم المستأجر الفقير وبإتمام قانون اإليجار التملكي واحترام قرار المجلس
الدستوري».
وأبدى بري بحسب البيان الذي صدر عن النقابة ،تفهمه لمطالب المالكين
وضرورة رفع الغبن عنهم ،وأنهم تحملوا نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين
السكن للمستأجرين .وأعلن رغبته في تشكيل لجنة للحوار وتقريب وجهات
النظر بين المالكين والمستأجرين ،إلى جانب عمل لجنة اإلدارة والعدل في
درس اقتراحات تعديل القانون والمقدمة من بعض النواب» ،اال انه ترك للقضاء
دور الفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين».
وفي عين التينة أيضاً ،بحث بري مع السفير القطري علي بن حمد المري،
األوضاع في لبنان والمنطقة.

ب ّري متوسطا ً وفد نقابة مالكي العقارات

(حسن ابراهيم)

حردان على ر�أ�س وفد من «القومي»
يعزي �سليمان بوفاة والدته
واص��ل الرئيس السابق ميشال سليمان ومحافظ البقاع القاضي أنطوان
سليمان والرئيس الفخري لرابطة مختاري جبيل غطاس سليمان والسيدة لودي
سليمان تقبّل التعازي بوفاة والدتهم جوزفين كالب سليمان ،لليوم الثالث على
التوالي في كنيسة السيدة  -عمشيت.
ومن أبرز المعزين أمس رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ورئيس المكتب السياسي في الحزب الوزير السابق علي قانصو ووفد من
قيادة الحزب ،وزيرة المهجرين أليس شبطيني ،النواب :هادي حبيش ،جيلبيرت
زوين ،سيمون أبي رميا ،نضال طعمة ،خضر حبيب ،سمير الجسر ،يوسف خليل،
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،الوزراء السابقون :جان عبيد ،عمر مسقاوي،
البير منصور ،وسليم جريصاتي ،النواب السابقون :جهاد الصمد ،صالح حنين،
سمير عازار ،أسعد هرموش ،غطاس خوري ،سايد عقل ،محمد أمين عيتاني،
كميل زيادة يرافقه وفد من حركة التجدد الديمقراطي ،وجبران طوق يرافقه وفد،
المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة يرافقه وفد من المديرية ،األمين العام
للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير ،المدير العام للتنظيم المدني المهندس
الياس الطويل ،ومحافظ بعلبك  -الهرمل بشير خضر.
وحضر أيضاً :رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام دروي��ش ،مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار يرافقه وفد من
المشايخ.
واختتمت التعازي بقداس المرافقة ،على أن تواصل العائلة تقبّل التعازي
يومي السبت واألحد في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت من
الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.

مراد يلتقي الديمقراطي ال�شعبي
استقبل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم مراد وأعضاء المكتب
السياسي ،وفدا ً من الحزب الديمقراطي الشعبي برئاسة األمين العام للحزب
نزيه حمزة ،الذي أشار إلى «أن البحث تناول القضايا المطروحة على الساحة
اللبنانية وكيفية تفعيل ال��دور الوطني على الصعيد الداخلي في مواجهة
األحداث والتطورات ،ال سيما مواجهة القوى االرهابية التي تشكل خطرا ً على
لبنان والمنطقة وعلى دور المقاومة المهم جداً ،ال سيما أن هذه المقاومة الحقت
الهزيمة بالعدو الصهيوني واإلرهاب يعمل على تعطيل دور هذه المقاومة في
محاربة هذا العدو».

ع�ضوم يطلب من حمادة الإف�صاح
ع ّمن �أبلغه عن خطف ملف من الق�ضاء
دعا وزير العدل السابق عدنان عضوم النائب مروان حمادة إلى اإلفصاح عن
مصدر «المعلومة» التي أبلغته أن ملفا ً خطف من القضاء.
جاء ذلك في بيان لعضوم ردا ً على كالم حمادة المنشور في صحف يوم نوه
بشكر حمادة له ولمجلس الوزراء إلحالة قضيته إلى المجلس العدلي .وذ ّكره
«بأن ما ورد على لساني في المؤتمر الصحافي الذي أشار اليه لم يحصل قطعا ً
حين كان قيد المعالجة في المستشفى ،بل كان ردا ً على تصريح له في الصحف
بأن ملفا ً بيد القضاء اللبناني قد خطف ،وأن ذلك التصريح بحد ذاته يكفي ألن
يلقي المسؤولية على المراجع القضائية للتحقيق في الواقعة .فاذا صحت
وجبت مالحقة خاطفي الملف ،أما إذا ثبت بطالنها فيقتضي مالحقة من زعمها
افتراء .فإذا كان قد ورد على لساني بأن القضاء يتحرك بمالحقة مرتكبي جرم
االفتراء ،فهذا ال يشكل تهديداً ،اذ ال يهدد بالقانون .بل هو واجب على السلطة
القضائية ان تتحرك عند بلوغ علمها اية جريمة ومنها جريمة االفتراء .وليفصح
االستاذ حمادة عن اسماء المصادر الوزارية المسؤولة التي أعلمته آنذاك بتلك
المعلومة غير الصحيحة كي تتخذ االجراءات المناسبة بحقها».

�سعد :لو�أد الفتنة وتجنيب
�صيدا �أي ا�ضطراب
استنكر األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد
االشتباك المسلح الذي وقع في منطقة تعميرعين الحلوة ،ودان االعتداء على
القوى األمنية.
وطالب في بيان «الجيش والقوى األمنية بالتصدي لكل من يحاول العبث
باألمن واالستقرار» ،داعيا ً «جميع القوى والفاعليات السياسية لالرتفاع إلى
مستوى المسؤولية الوطنية والعمل من أجل وأد الفتنة وتجنيب المنطقة أي
اضطراب من شأنه إلحاق الضرر بموقع صيدا ودورها الوطني ،كما من شأنه
إلحاق الضرر باالوضاع في لبنان عامة».
وشدد على «ضرورة وقوف الجميع خلف الجيش الذي يتصدى بكل بسالة
للجماعات اإلرهابية التي تحتجز العسكريين ،وتهدد لبنان في حاضره
ومستقبله ،كما تهدد الشعب في وحدته ووجوده» ،محذرا ً من «االنسياق وراء ما
ترمي إليه تلك الجماعات ،ومن يقف وراءها أو يدعمها ،من توتير األجواء ،ونشر
الفتن واالضطرابات في مختلف المناطق اللبنانية».
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يازجي :باقون في �أر�ضنا رغم كل المحن
ومحاربة الإرهاب بقطع الدعم المالي عنه
ش���دد ب��ط��ري��رك ان��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق يوحنا العاشر يازجي على
«أن الحل السياسي السلمي والتطبيق
الفعلي له في سورية هو الكفيل بحل
األزم���ة ودرء ارت��دادات��ه��ا على دول
الجوار .وأكد «ضرورة عدم المساس
بأحقية الشعب ال��س��وري كما كل
شعوب العالم بحق تقرير مصيرها».
ك�ل�ام ال��ب��ط��ري��رك ي���ازج���ي ج��اء
خالل زيارته مقر األم��م المتحدة في
نيويورك ،حيث استقبله نائب األمين
العام يان الياسون البطريرك يوح ّنا
وال��وف��د الحبري اإلن��ط��اك��ي ،بسبب
تواجد األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون في البيرو في مهمة رسمية.
واعتبر «أن العالم كله يتحدث اآلن
عن ضرورة محاربة اإلرهاب لكن ال أحد
يتكلم عن مصادر سالحه وتمويله».
وأش��ار إل��ى «ان الحل هو بالتطبيق
الفعلي لمبدأ قطع الدعم المالي من كافة
األط��راف وتنفيذ القرار األخير لألمم
المتحدةالقاضيبتجفيفمنابعالدعم
لإلرهاب المتنقل والعابر للحدود».
كما طرح قضية مطراني حلب يوحنا
اب��راه��ي��م وب��ول��س ي��ازج��ي اللذين
يتعامى العالم عن قضيتهما وعما
يمثله خطفهما من رسالة ترهيبية
لمكون أساسي من الشعب السوري».
ونقل البطريرك يوح ّنا العاشر
للمسؤول االممي حقيقة ما يجري في
سورية ،وأبلغه بـ«أن ما نشهده من
تكفير وإرهاب غريب عن واقع عيش
مكونات المجتمع المشرقي والسوري
تحديداً».
ونقل نائب األمين العام للبطريرك
تحيات األمين العام ب��ان كي مون.
واعتبر المسؤول األممي بأن للقادة
الروحيين الدور في بث روح التسامح
الديني كخطوة أولى للجم التطرف.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ال��ي��اس��ون مع
البطريرك يوح ّنا الجهود التي قامت
وتقوم بها األمم المتحدة لوضع حد

يازجي متحدثا ً من مقر االمم المتحدة
لألزمة .وأس��ف لعدم تمكن المنظمة
م��ن تحقيق الحل المطلوب بسبب
االنقسامات في مجلس األمن.
وانتقل البطريرك والوفد الحبري
اإلنطاكي إلى مقر البعثة التشادية
للقاء الرئيس الحالي لمجلس األمن
م��ه��ام��ات زي���ن ش��ري��ف .وق���د أبلغ
البطريرك رئيس مجلس األم��ن أنّ
رسالة شعوب المنطقة هي رسالة
سالم .وأنّ سورية ولبنان والعراق،
كما كل بقعة من المشرق هي أرض
س�لام ،لم تعرف يوما ً ه��ذا التكفير
واإلره��اب الغريب عن واقع عيشها.
كما شدد على أن المواطنة والعيش
المشترك واحترام المبادئ اإلنسانية
وعدم استخدامها للمتاجرة هي أسس
وثوابت الكنيسة األنطاكية.
وتطرق إل��ى ال��دور ال��ذي تقوم به
البطريركية في مجال العمل اإلنساني
من دون تفريق بين دين وآخر .وقال:
«نحن ال نقبل التعاطي بمبدأ األقليات
واألكثريات .قد نكون أقلية بالعدد أال
أن الدور المسيحي الريادي في تاريخ
أوطاننا هو واضح وجلي».
والحظ «أن التعاطي بمبدأ حماية
المسيحيين وغيرهم يكون أوال ً وأخيرا ً

بالمساعدة ف��ي إح�ل�ال ال��س�لام في
بالدهم وليس عبر أي وسيلة أخرى،
ال بسفن ال��دم��ار وال بسفن النقل».
وطلب البطريرك إل��ى الرئيس نقل
فحوى لقائه إلى مجلس األمن وطرح
قضية المطرانين المخطوفين ابراهيم
و يازجي.
كما زار ال��ب��ط��ري��رك ك�لاً م��ن مقر
البعثة السورية إلى األمم المتحدة
حيث التقى السفير السوري بشار
الجعفري ،ومقر البعثة الروسية
حيث التقى السفير الروسي فيتالي
تشوركين .وشكر لروسيا مواقفها
وجهودها الفعلية إلح�لال السالم
ف��ي س��وري��ة ووق��وف��ه��ا ال��دائ��م إل��ى
جانب سورية في األزم��ة الحالية.
م��ؤك��دا ً «أن المسيحيين باقون في
أرض��ه��م ع��ل��ى رغ���م ك��ل ال��م��ح��ن».
وأنهى البطريرك جولته في األمم
المتحدة بمؤتمر ص��ح��اف��ي .وفي
م��ع��رض رده على س���ؤال ف��ي شأن
الرسالة التي يوجهها للدول التي
تساعد في تقديم الدعم المعنوي
واللوجستي للمتطرفين ،قال يازجي:
«عليهم أن يحذروا ألنهم سينقلبون
عليهم في يوم من األيام».

�آل فخري ينا�شدون الم�س�ؤولين للم�ساعدة على ت�سليم القتلة

الراعي يلتقي �سفير �سوي�سرا
واللجنة اال�سقفية للحوار
زار بكركي وفد من منطقة بعلبك،
دير االحمر ونيحا وبشري ،برئاسة
المطرانين سمعان عطاالله ومنير
خيرالله ،لشكر البطريرك الماروني
بشارة الراعي على مواساته ووقوفه
إلى جانب عائلة فخري المفجوعة
ب��ع��د ج��ري��م��ة ب��ت��دع��ي ،ال��ت��ي ذه��ب
ضحيتها صبحي فخري وزوجته
نديمة.
واطلع الوفد الراعي على تفاصيل
الجريمة التي ارتكبها ف��ارون من
العدالة ،معتبرا ً أن مرتكبيها طاردوا
المطران عطاالله منذ أقل من سنة،
بهدف السرقة واالعتداء.
وأش���ار ال��وف��د إل��ى «أن أعضاء
المجموعة البالغ عددها حوالى 8
أشخاص أصبحوا معروفين من قبل
أهالي البلدة ومن األجهزة األمنية.
ونضع المعطيات والمعلومات التي
ف��ي ح��وزت��ن��ا ف��ي ع��ه��دة البطريرك
ال����راع����ي» .ون���اش���د ال��س��ع��ي مع
المسؤولين للمساعدة على تسليم
القتلة ،ألن هذه الجريمة كادت تهز
أم��ن منطقة بعلبك والسلم االهلي
ف��ي��ه��ا» ،م��وض��ح�ا ً «أن خصوصية
العيش ال��واح��د في منطقة بعلبك
ت��ح��ت��م ال��ت��دخ��ل وإي��ل�اء الجريمة
االهتمام والمعالجة الجدية لها،
خصوصا ً أنها ارتكبت من قبل جناة

الراعي مستقبالً سفير سويسرا
في ال��داخ��ل وه��ي أخطر في الوقت
ال��ذي يعمل الجميع على مواجهة
الخطر واالره��اب من الخارج الذي
يداهم ح��دود وطننا ويطاول أبناء
المؤسسة العسكرية».
وأكد «أن أهالي منطقة دير االحمر
وجواره باقون وثابتون في أرضهم
وقراهم مع جيرانهم محبي السالم
واالم�����ن ،مسيحيين ومسلمين،
مواجهين لنظام االستبداد واالعتداء
من أي جهة».
وع�����رض ال����راع����ي م���ع س��ف��ي��ر
سويسرا فرنسوا باراس التطورات

وال��م��س��ت��ج��دات محليا ً واقليمياً،
إضافة إلى العالقات الثنائية.
وكان البطريرك استقبل وفدا ً ضم
اللجنة االسقفية للحوار المسيحي-
االس�لام��ي ون����ادي ال��ش��رق ل��ح��وار
الحضارات برئاسة المطران عصام
دروي���ش ،إضافة ال��ى رئيس بلدية
الدكوانة أنطوان شختورة وأعضاء
المجلس البلدي والمخاتير وكهنة
الرعية ولجنة الوقف والفاعليات،
في زي��ارة للتهنئة بحلول االعياد.
وقدم الوفد إلى الراعي أيقونة السيدة
العذراء ومجموعة من الكتب.

التقى ايخهور�ست و�سبين�س ومورابيتو

مخزومي �أمل بانفراجات في المنطقة
تنعك�س �إيجاب ًا على لبنان
أم��ل رئيس ح��زب الحوار الوطني
المهندس ف��ؤاد مخزومي ب��أن تشهد
المنطقة إنفراجات تنعكس إيجابا ً على
لبنان.
وك���ان م��خ��زوم��ي ال��ت��ق��ى سفيرة
االتحاد األوروبي أنجلينا ايخهورست
إل���ى م��أدب��ة غ����داء ،تخللها ت��ش��اور
في أوض��اع لبنان والمنطقة .كذلك
التقى في دارت��ه «بيت البحر» ،نائب
مساعد وزير الدفاع األميركي لشؤون
السياسة نحو الشرق األوسط ماثيو
سبينس والسفير اإليطالي جيوسيبي
مورابيتو.
وأكد مخزومي في لقاءاته «أهمية
الرعاية الدولية لالستقرار في لبنان،
ودع��م��ه ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب على
أرضه ،ومؤازرة حكومته ،والمساعدة
في تزويد جيشه باألسلحة والعتاد
وتعزيز قدرات قواه األمنية» .كذلك دعا
إلى «مساندة الوضعين االقتصادي
واالجتماعي بكل السبل الممكنة ،مع
األخذ في االعتبار أن أزمة النازحين
السوريين فاقمت األزمة اإلقتصادية
وتداعياتها االجتماعية واألمنية»،
م��ح��ذرا ً من «أب��ع��اد خطيرة في حال
التخلي الدولي عن إدارة هذا الملف».

مخزومي مع ايخهورست
وجدد التشديد على «أهمية إنجاح
مهمة المبعوث األممي ستيفان دي
ميستورا إلع��ادة الملف السوري إلى
مساره السياسي ،بعيدا ً من العنف
وال���ح���روب» .وأم���ل ف��ي «أن تشهد
المنطقة إن��ف��راج��ات ،وأن تنعكس
إيجابا ً على لبنان مشاريع التسويات
السياسية اإلقليمية ،في ظل استئناف
المفاوضات بين إيران ومجموعة 3+3
بما يفتح آفاقا ً سياسية جديدة».

وش����ارك م��خ��زوم��ي ف��ي احتفال
مؤسسته بتدشين م��ع��دات طبية
جديدة هبة إيطالية لوحدتها الطبية
النقالة ،في حضور السفير مورابيتو
وممثلين عن برنامج «التعاون من أجل
التنمية» اإليطالي في لبنان ،في سياق
الدعم ال��دول��ي للجهود الوطنية في
مواجهة تداعيات األزمة السورية على
الالجئين والنازحين والمجتمعات
المضيفة.

