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حمليات �سيا�سية

�أهالي الع�سكريين زاروا عين التينة و�سيلتقون �سالم

د�شن طريق ال�شهيد نوي�س في النبطية

بري :المقاي�ضة قائمة في المبد�أ والأمور �أف�ضل

فتحعلي يجدد دعم �إيران للبنان

كرر رئيس المجلس النيابي نبيه
بري دعوته إلى «إعطاء الخبز للخباز»
في قضية العسكريين المخطوفين.
وأكد أن موضوع المقايضة قائم في
المبدأ.
وأك���د ب���ري أم���ام وف���د م��ن أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين زاره امس
في عين التينة ان هذه القضية «هي
قضية كل لبنان واللبنانيين» ،مضيفاً:
«تأكدوا ان كل لبناني ألي طائفة او
مذهب او فئة او منطقة انتمى يعيش
في هذه القضية ويعتبرها قضيته،
ال بل ان كل لبناني يعتبر ان ج��زءا ً
منه م��أس��ور ومخطوف م��ع أوالدك��م
وإخوانكم العسكريين» .وش��دد مرة
أخرى على إعطاء الخبز للخباز وعلى
التعامل مع هذا الملف الوطني على
قاعدة «تعاونوا على قضاء حوائجكم
بالكتمان» لضمان تحقيق الغاية التي
نتوخاها جميعا ً وهي سالمة واطالق
سراح العسكريين المخطوفين .
وأك��د ب��ري أن موضوع المقايضة
ق��ائ��م ف��ي ال��م��ب��دأ ،م��ش��ي��را ً ال���ى ان��ه
ينسق مع رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط .وق��ال« :حسب
المعلومات التي وردتني (أول من)
امس إن شاء الله األمور أفضل».
وأش���ار االه��ال��ي م��ن جهتهم ،الى
ان «رئيس المجلس أكد العمل على
تعيين لجان أمنية في ملف أبنائنا
وتمنى علينا أن تبقى جميع التفاصيل
سرية» .وق��ال��وا« :ب��ري وعدنا خيرا ً
وناشدناه التعاون مع جنبالط في
الملف ،واللواء عباس ابراهيم هو من
يتابع الموضوع».
وليس بعيداً ،تضاربت المعلومات
ف���ي ش���أن وس���اط���ة ال��ش��ي��خ وس���ام
المصري ،ففيما أفاد بعضها ان «جبهة
النصرة» لم تستقبل الشيخ المصري

ج���دد ال��س��ف��ي��ر اإلي���ران���ي محمد
فتحعلي دعم الجمهورية االسالمية
االي��ران��ي��ة الكامل للبنان وشعبه
ومقاومته ،مؤكدا ً أن ال عدو لهذه االمة
اال العدو الصهيوني الذي يعمل بكل
قوة على إضعاف محور المقاومة،
إال أن م��ؤام��رات ه��ذا العدو ستبوء
بالخيبة والفشل وستصنع أمتنا
انتصاراتها ب��وح��دة ق��واه��ا الحية
الواعية لحقيقة ما يجري من تواطؤ
دولي واقليمي ضد جبهة المقاومة
ال��ت��ي س��ت��ب��ق��ى م��ن��ي��ع��ة ع���زي���زة».
ك�لام فتحعلي ج��اء خ�لال رعايته
افتتاح وتدشين طريق رئيس الهيئة
االيرانية للمساهمة في إعادة إعمار
لبنان المهندس الشهيد حسام خوش
نويس «النبطية  -مشغرة» ،وذلك
تكريما ً لعطاءاته وجهوده وال��ذي
نظمته الهيئة االيرانية للمساهمة في
إعادة إعمار لبنان على أوتوستراد
مدينة النبطية الشمالي خلف مبنى
دائ����رة ال��س��وق ،ب��ح��ض��ور ال��ن��واب
محمد رع��د ،هاني قبيسي ،ياسين
جابر وعبداللطيف الزين ،ورؤساء
بلديات ومخاتير وقيادات من حركة
أمل وح��زب الله واالح��زاب والقوى
الوطنية واالسالمية وفاعليات.
أما رعد فأكد من جهته ،أن فتح
ال��ط��رق ينم ع��ن عقلية انفتاحية
تجافي االن��غ�لاق واالن��ع��زال ،تريد
وص��ل ما انقطع بين كل المكونات
ف��ي البلد ال��واح��د ،وه���ذا الطريق
ال��ذي نفتتحه وال���ذي يوصل بين
مناطق تسكنها مكونات متعددة في
لبنان هو دليل على أن الجمهورية
االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة تعد للبنان
ول��ش��ع��ب��ه أن ي��ع��ي��ش��وا وح��دت��ه��م
وسيادتهم وتماسكهم وأن ينعموا
ب���األم���ن واالس���ت���ق���رار ،أرادوا أن

بري مجتمعا ً إلى اهالي العسكريين المخطوفين
أمس ومن المتوقع أال تستقبله ،وكذلك
األمر بالنسبة الى تنظيم «داعش» لفت
البعض اآلخر الى أن المصري ينتظر
اتصاال ً من «داعش» للعودة الى الجرد
بهدف الحصول على تعهد بعدم قتل
العسكريين وعلى المطالب النهائية
لـ»داعش».
إلى ذلك ،أعلن الناطق باسم األهالي
حسين يوسف لـ«المركزية»« ،أننا
سنحاول االجتماع برئيس الحكومة
ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��اع��ات المقبلة،
لحثه والحكومة على تفويض الشيخ
المصري ،لننهي الملف».
وأش���ار ال��ى ان الشيخ المصري
أبلغهم ليل أول من أم��س ان «لديه
مبادرة جيدة وغير معقدة يتكتم على

تفاصيلها ،وينتظر تفويضا ً رسميا ً
كي ال تحترق ،كما أن��ه على تنسيق
مع اللواء ابراهيم .وكشف ان��ه بعد
 48ساعة على نيله التفويض ،فإن
الخاطفين سيطلقون  3أو  4عسكريين
كبادرة حسن نية ومن دون أي مقابل
من الدولة أو في مقابل أم��ر بسيط،
وس��ي��ك��ون الملف منتهيا ً خ�لال 10
اي��ام .وكل خطوة سيتخذها ستكون
بالتنسيق مع اللواء ابراهيم».
وعن دعوة الرئيس بري الى إبعاد
المدنيين ع��ن القضية وتسليمها
لالمنيين والمعنيين فقط ،قال يوسف:
«الشيخ المصري ال ينتمي ألي طرف او
مجموعة أو حزب .ويعمل لله فقط وال
غايات له او مصالح شخصية يبغي

لقاء عون ـ جعجع مطلع العام
يواصل وسيط «قواتي» التحضير للقاء بين رئيس
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ورئيس
حزب القوات سمير جعجع ،من المرجح أن ينعقد
مطلع العام المقبل.

الخازن

وفي السياق ،أ ّكد رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن حتمية اللقاء المنتظر
بين العماد عون وجعجع في مطلع السنة الجديدة.
وقال أمام وفد من فاعليات كسروانية زاره في دارته
في الرابية مه ّنئا ً باألعياد« :من البشائر التي تحملها
األعياد إلينا ،انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى
ينتظم أمر الدولة وحيوية المؤسسات والمبادرات
لمواجهة المخاطر المحدقة من حولنا».
وأش���ار إل��ى «أن اللقاء بينهما ف��ي ُحكم المحتم
مع مطلع كانون الثاني المقبل في خطوة موعودة
ومدعومة باللقاء المزمع عقده بين تيار المستقبل
وح��زب الله ،بحيث يكون القرار الماروني ُمك ّرسا ً
بتفاهم إجماعي وطني».

أبو خاطر

وأب��دى عضو كتلة ن � ّواب زحلة النائب طوني أبو
خاطر تفاؤله بج ّو الحوار» ،الفتا ً إلى «أن المسارات
الحوارية تتالقى والمطلوب أن تؤدي إلى نتيجة عبر
الخيار التوافقي إلدارة المرحلة».

تحقيقها».
ودع��ا يوسف الحكومة ال��ى «أخذ
ت��ه��دي��دات ورس��ائ��ل «داع����ش» التي
ج��اءت في الفيديو ال��ذي أرسلوه مع
الشيخ المصري  -ويظهر فيه ابني
مع عسكريَين آخرين والسكين على
رقبتهم  -على محمل الجد ،فدم أبنائنا
غالٍ».
ولفت الى ان «األهالي سيستكملون
جوالتهم على القيادات والمعنيين
ومنهم البطريرك الماروني بشارة
ال��راع��ي وح���زب ال��ل��ه ،وس��ي��زورون
الرئيس سعد الحريري ،وسنتحرك
في كل االتجاهات لتذليل العقبات،
وال نريد ك�لام�ا ً فقط ب��ل أف��ع��اال ً على
االرض».

ميقاتي :الحوار لتح�صين لبنان

وإذ أشار في تصريح إلى «أن زي��ارة رئيس حزب
القوات الى السعودية كانت فرصة لبحث االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،غير أن��ه م��ن المبكر الحديث ع��ن نتائج
ملموسة» .ووضع ابو خاطر اللقاء بين عون وجعجع
ف��ي إط��ار الحد األدن���ى م��ن بناء الجسور وتخفيف
الضغط عن الشارع المسيحي».
ورأى ابو خاطر في الحراك الدبلوماسي ال سيما مع
زيارة رئيس مجلس الشورى االيراني علي الريجاني
الى لبنان االسبوع المقبل ،تغيرا ً ايجابيا ً في المواقف
االيرانية ،انطالقا ً من التجاوب االيراني مع المسعى
الفرنسي».

نصر الله

وأوض��ح القيادي في التيار الوطني الح ّر انطوان
نصرالله لـ»المركزية» «ان احتمال لقاء العماد عون
والدكتور جعجع مطلع كانون الثاني المقبل وارد لكن
حتى اآلن ال موعد دقيقاً ،خصوصا ً بعد زيارة رئيس
القوات الى السعودية».
ولفت إل��ى «أن ال��ح��وار سيكون م��ن دون ش��روط
وح��دود ،وهو مفتوح على جميع الملفات التي ته ّم
الساحتين اللبنانية عموما ً والمسيحية تحديداً ،من
قانون انتخاب وإنجاز االستحقاق الرئاسي والوضع
في لبنان وغيرها من المواضيع» ،وتابع «من المبكر
ال��ح��دي��ث ع��ن م��ك��ان ال��ل��ق��اء ،المهم النتائج وليس
المكان».

رح��ب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «بالحوار بين مختلف
األط��راف اللبنانية لتحصين لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها
المنطقة والتحديات الخطيرة التي نشهدها».
وقال أمام زواره في طرابلس« :في أحلك الظروف التي مر بها لبنان ،على
وقع األحداث المتسارعة في المنطقة ،كنا نشدد على ضرورة العودة للحوار
إيمانا ً منا بأنه ال تمكن حلحلة كل المسائل والقضايا في لبنان من دون حوار
شامل بين جميع األفرقاء في لبنان ،ولقد أثبتت جميع التجارب السابقة أنه
ال يمكن لطرف أن يلغي اآلخر ،أيا ً يكن هذا اآلخر .لبنان لم يكن يوما ً بلون
سياسي أو حزبي أو طائفي أو مذهبي واحد ،ولن يكون على هذا النحو .لذلك
نرحب بحوار وطني شامل شفاف يؤسس لبناء دولة عادلة وق��ادرة على
حماية مواطنيها وحقوقهم».
وشدد على «ضرورة بذل كل الجهود لإلفراج عن العسكرييين المخطوفين»،
مكررا ً «دعمه مبدأ التفاوض من قبل الحكومة اللبنانية» .وقال« :يجب أن
يبدأ العمل بأقصى سرعة ممكنة وفق خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس
الحكومة ،حفاظا ً على أرواح أبنائنا العسكريين ،وكرامة الجيش ،فمن غير
المقبول بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على اختطافهم أن يستمر التخبط في
معالجة هذا الملف الوطني بامتياز ،والذي يعتبر أولوية بالنسبة الى جميع
اللبنانيين».
وأضاف« :ال يجوز أن تبدو الدولة عاجزة عن معالجة هذا الملف على رغم
الصعوبات والعقبات» ،لقد مررنا بظروف مماثلة ،خالل ترؤسي الحكومة
السابقة ،حين عالجنا موضوع مخطوفي إع��زاز ،حيث تابعناه بمنتهى
السرية حفاظا ً على أرواح المخطوفين ،كما أن المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم قام بعمل وطني بامتياز في الملف».
وكان ميقاتي قد رعى حفل افتتاح قاعة «العزم» في الثانوية الوطنية
االورثوذكسية  -مار الياس في ميناء طرابلس ،في حضور متروبوليت
طرابلس والكورة وتوابعهما للروم االورثوذكس المطران افرام كرياكوس،
ومدير الثانوية جهاد حيدر ،والكوادر التعليمية واالداري��ة ،وأهالي الطالب
وحشد من الحضور.

يزبك :هل الحكومة جاهزة
في قرع كل باب ليعود الع�سكريون؟
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك «أن مفتاح
الحوار في لبنان ،يكون بمد اليد وفتح القلوب واالنطالق من الذات وقبول
اآلخر ،والتفاهم على أسس وقواعد تضمن حياة عزيزة ،ومواطنية صادقة،
بعيدا ً من االنانية والحسابات الضيقة ،وبناء دولة قوية ،ومؤسسات بعيدا ً
من المحاصصات واالمالءات والتبعيات ،ورهانات األماني المزيفة».
وفي ملف العسكريين المختطفين ،قال يزبك في خطبة الجمعة من
بعلبك« :وضع أهالي العسكريين المخطوفين يزداد كل يوم ألماً ،والقلوب
تقطر دماً ،وما يسمع مما يقال هنا وهناك ،كمصاب (ببردية) يبحث عن
اخصائي يعالجه وينقذه ،فهل يهتدي إليه؟ لقد طال االنتظار ،وأوصاف
ال��ع�لاج م��ن غير صاحب االختصاص هيّجت األوج���اع ،فهل م��ن سبيل
ال��ى االختصاصي صاحب التجربة وال��خ��ب��رة؟ ،وه��ل الحكومة جاهزة
وجادة في قرع كل باب ليحل اللغز ويعود المخطوفون الى حضن األهل
والوطن»؟
ورأى الشيخ يزبك «أن المشروع العربي الذي يقدمه الوفد الفلسطيني
الى مجلس االمن قد صادره االميركي ،واتفق مع األوروب��ي على تشذيبه
وتفريغه من محتواه ،من عودة الالجئين ،والغموض التام حول ما يسمى
بعاصمة دول��ة فلسطين ،وانتهاء االح��ت�لال» ،معتبرا ً ذلك إراح��ة للعدو
«االسرائيلي» المحتل» ،وأردف «فأي ارهاب وجناية دولية أعظم من الذي
يجري؟» ،مشددا ً على «أن ال حل مع االحتالل واإلرهاب إال بمقاومة تقتلع
جذوره ليتم التحرير ،وتقام دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني،
من دون منة من أحد».

فيون في بيروت بدعوة من مخزومي
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وصل الى بيروت مساء أمس رئيس ال��وزراء الفرنسي السابق فرانسوا
فيون ،تلبية لدعوة خاصة من رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي.
واستهل فيون زيارته بالمشاركة في العشاء الذي يقيمه مخزومي على
شرفه ،في حضور عدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية والدينية،
على ان يبدأ اليوم لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
وقال مدير العالقات العامة في مؤسسة مخزومي برنارد بريدي الذي كان
في استقبال فيون في المطار« :إن الزيارة هي خطوة تهدف الى تعزيز الحوار
بين مختلف المرجعيات االسالمية والمسيحية ،وتأكيد أهمية التنوع الديني
والسياسي في لبنان».
وكان مخزومي التقى السفير البريطاني طوم فليتشر إلى فطور ،تخلله
عرض األوضاع في لبنان والمنطقة.
وأثنى مخزومي على «موقف لندن ال��داع��م الستقرار لبنان والحفاظ
على أمنه وإنجاز استحقاقاته الدستورية» .وحض «على دعم الحكومة
والجيش الذي يواجه منفردا ً التسلل اإلرهابي في ظل الفوضى األمنية في
المنطقة وخصوصا ً في سورية» ،مؤكدا ً «أن تسليح الجيش والقوى األمنية
والعمل على تعزيز قدراتها ،يجب أن يكونا على األجندة الدولية واألوروبية
لمكافحة اإلرهاب في ظل األخطار القائمة في سورية والعراق والتي تتهدد
المنطقة».
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فتحعلي والنواب خالل ازاحة الستار عن نصب خوش نويس
يفتحوا الطريق ال��واح��د الموصل
بين جميعهم في حين يريد أع��داء
ه��ذا الوطن أن يقطعوا كل طرقات
التواصل بين المناطق اللبنانية
والطوائف اللبنانية واالتجاهات
اللبنانية».
وأشار إلى «أن مشروع السيادة
واالستقالل الحقيقي ال��ذي حملته
المقاومة وحمله الشعب المقاوم،
ل��ن يسمح لجبابرة وطواغيت ان
يتحكموا ويتصرفوا بالعباد والبالد
وك��أن��ه ال رادع أم��ام��ه��م ي��ردع��ه��م
ع��ن طغيانهم وج��ب��روت��ه��م .نحن
نفتتح طريقا ً ي��رم��ز ال��ى مواصلة
عمل المقاومة وإل��ى تنمية مناطق
شعب المقاومة ،ويرمز إلى أن هذه

المقاومة التي تلقى دعما ً وتأييدا ً
م��ن ك��ل ال��ش��رف��اء ف��ي ال��ع��ال��م وفي
طليعتهم الجمهورية االسالمية
االي��ران��ي��ة ،ه��ذه المقاومة ستحقق
كل اهدافها ألنها تعمل وتنطلق من
صدق إيمان بقضية اإلنسان في هذا
العالم وف��ي ه��ذا البلد خصوصاً».
وش���دد قبيسي ب����دوره ،على «أن
الجمهورية االسالمية االيرانية ومن
خ�لال الهيئة االيرانية للمساهمة
في إعادة اعمار لبنان كانت تترجم
ال��م��واق��ف ال��داع��م��ة لخط المقاومة
وتضحياتها ،ن��رى في كل ما تقدم
حرصا ً على هذا الوطن ،ومن يحرص
ع��ل��ى ه���ذا ال��وط��ن يشكل بموقفه
ال��س��ي��اس��ي ح��رص��ا ً ع��ل��ى ال��وح��دة

الوطنية الداخلية للبنان ليبقى
وطنا ً موحدا ً بوجه كل من يريد به
شراً».
وأش��ار إل��ى «أن لبنان ال��ذي لن
ينهزم أمام العدو الصهيوني ،فهو
لن ينهزم أم��ام إره��اب جديد يريد
النيل من مقاومتنا وثقافتنا وتربيتنا
بلغة طائفية مذهبية ال مكان لها في
قاموسنا السياسي وال مكان لها في
حركتنا السياسية».
ث���م ت��س��ل��م ال��س��ف��ي��ر فتحعلي
درع���ا ً تقديرية م��ن رئ��ي��س بلدية
النبطية ال��دك��ت��ور أح��م��د كحيل.
وأزاح هو والنواب والحضور الستار
عن النصب التذكاري للشهيد خوش
نويس.

الراعي يدعو �أع�ضاء المحكمة الروحية
لعدم المماطلة في �إ�صدار �أحكامهم
أكد البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي «أن العدالة بكل وجوهها
هي أساس السالم ،وكالهما يتحدران
من األمانة لله وإلرادته ،وبهما يستتب
النظام االجتماعي ويتوافر الخير العام
أكان في العائلة أم في المجتمع أم في
ال��دول��ة» ،معتبرا ً «أن خدمة العدالة
هي الشهادة لعدالة الله وه��ي وجه
الكنيسة».
ودع��ا خ�لال استقباله المشرف
على المحكمة المارونية المطران
حنا ع��ل��وان وال��ق��ض��اة والموظفين
القضائيين في المحاكم المارونية،
وبحضور النائب البطريركي العام
المطران بولس الصياح والمطرانين
روالن اب���و ج����ودة وج���و م��ع��وض
الذين زاروا الصرح في بداية السنة
القضائية ،أعضاء المحكمة الروحية
لالسراع في إص��دار أحكامهم وعدم
المماطلة.
وش��دد ال��راع��ي على ان االس���راع ال
يسمح بإهمال البراهين المهمة أو بعدم
قراءة جميع أعمال الدعوة وتقييمها كي
ال يأتي الحكم مخالفا للحقيقة.

الراعي مستقبالً قضاة المحاكم المارونية
وأش��ار الراعي إلى «أن البابا أنشأ
لجنة خاصة للنظر في امكانية تقصير
أصول المحاكمات الكنسية».
وش��دد على «أن الكنيسة حريصة
ع��ل��ى ال�����زواج وس���ع���ادة ال��زوج��ي��ن
وال��ع��ائ��ل��ة» ،م��وض��ح �ا ً «أن بعض
الشكاوى من المواطنين في الصالونات
وعبر وسائل اإلعالم من المبالغ المالية

ال��ط��ائ��ل��ة ال��ت��ي تقتضيها ال��دع��اوى
الكنسية نعمل على معالجتها».
وك��ان الراعي استقبل في بكركي،
النائب ن��ق��وال ف��ت��وش وشقيقه رجل
األع��م��ال ب��ي��ار ف��ت��وش ،وت���م البحث
ف��ي مختلف ال���ش���ؤون السياسية
واالقتصادية التي تهم جميع اللبنانيين
وخصوصا ً منطقة البقاع.
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