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الراعي يتر�أ�س قدا�س الميالد بغياب الرئي�س ويلتقي وفداً من حزب اهلل القدادي�س الميالدية تعم جميع المناطق

ال�سيد :عون ال�شخ�صية القادرة على تولي
زمام الأمور في هذا الظرف

نقل رئيس المجلس السياسي
ل��ح��زب ال��ل��ه السيد اب��راه��ي��م أمين
السيد إل��ى ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ب��ش��ارة ال��راع��ي تحيّة م��ن األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله بمناسبة عيد الميالد .وكان
رئيس المجلس السياسي زار ووفد
من حزب الله ضم أعضاء المجلس
السياسي محمود قماطي ،غالب
أبو زينب ،ومصطفى الحاج علي،
البطريرك الراعي في بكركي ،في
حضور ممثلي بكركي في اللجنة
الثنائية للحوار مع الحزب المطران
سمير مظلوم واألمير حارس شهاب.
وق��دم الوفد التهاني إلى الراعي
ب��األع��ي��اد وك��ان��ت م��ن��اس��ب��ة لعقد
خ��ل��وة اس��ت��م��رت س��اع��ة ون��ص��ف
الساعة ،تم في خاللها البحث في
الوضع السياسي العام ،خصوصا ً
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي وض���رورة
استعادة الحياة السياسية الطبيعية
نظرا ً الى درجة الخطورة التي وصلت
إليها األوضاع في البالد.
وف��ي تصريح ل��ه عقب اللقاء،
أوضح السيد «أن اللقاء مع الراعي
بحث في األوضاع بلبنان والمنطقة
وتداولنا معمقا ً بمسعى البطريرك
ل��ل��وص��ول إل���ى خ��ات��م��ة س��ع��ي��دة
بموضوع الرئاسة» .وق��ال« :على
رغم وجود أزمات كبرى في المنطقة
تنعكس على لبنان ،خصوصا ً في
ما يتعلق باإلرهابيين التكفيريين
الذين يهددون لبنان الدولة والوطن
والمواطنين بكل مكوناتهم ،نرى أن
هناك في هذا النفق المظلم ضوءا ً في
نهايته ،وتشهد المنطقة نوعا ً من
التطورات والمؤشرات والمبادرات
التي يمكن أن نرى فيها إمكانية لحل
سياسي سواء أكان في سورية أو
في غيرها».
وأش��ار إل��ى «أن ح��زب الله أعلن
سابقا ً ترشيح العماد عون لرئاسة
الجمهورية وم��ا زال مقتنعا ً بأنه
الشخصية القادرة على تولي زمام
األم��ور في هذا الظرف ال��ذي يمر به
لبنان».
وردا ً على س���ؤال ،ق��ال ال��راع��ي
«ال��ع�لاق��ة م��ع بكركي أك��ب��ر م��ن أن

مطر

 ...ومستقبالً عون

(أكرم عبد الخالق)

تنقطع ول��و اختلفنا على قضية
معينة».
وفي موضوع الحوار ،أ ّكد الراعي
«أن حوار حزب الله – تيار المستقبل
إيجابي» ،ق��ال« :نتمنى أن يتمكن
المتحاورون من الوصول إلى السبل
المفيدة لحل الكثير من الخالفات
والقضايا وخ��ص��وص�ا ً التهديدات
التي تواجه الوطن» .وردّد الراعي
أمام وفد من حزب الله «أن بكركي ال
تضع أي فيتو على أحد وال تدخل في
لعبة األسماء» ،الفتا ً إلى «أنه جدد
ض��رورة اإلس���راع بانتخاب رئيس
للجمهورية» .وكان الراعي ترأس في
بكركي قداس عيد الميالد الذي غاب
عنه رئيس الجمهورية هذا العام،
وأل��ق��ى عظة دع��ا فيها إل��ى «عيش
عهد جديد في وطننا وع��دم البقاء
في ماضي المصالح الصغيرة ،ألن
البقاء في ماضي األم��س م��وت في
الحاضر والمستقبل».
وق��ال« :كم نود أن يساعد النور
اإللهي المسؤولين كي يروا كيف أن
غياب رئيس البالد يولد الفوضى
وي��ع��ط��ل أج��ه��زة ال��رق��اب��ة وينشر
الفساد .من يضمن حماية الدستور
وصيغة المشاركة غير الرئيس ،من
يشفق على المواطنين غير الرئيس».
وتابع« :الرئيس هو أبو الوطن
واألم���ة ،م��ن غيره يطالب بسيادة

الدولة وكرامتها ومصيرها ،نصلي
كي يرسل لنا الله اليوم قبل الغد مثل
هذا الرئيس .لماذا السعي إلى إقناع
الذات والناس أن البالد تسير حسنا ً
بال رئيس».
وكان الراعي ،التقى قبيل القداس،
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون مهنئا ً باألعياد ،ولدى
سؤاله عن لقائه المرتقب بينه وبين
رئيس حزب القوات سمير جعجع
اكتفى بالقول« :إن شاء الله».
والى بكركي ،حضر أيضا ً رئيس
حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس
ال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط برفقة أوالده الثالثة حيث
هنأ البطريرك بعيد الميالد ،إضافة
إلى حشد من المهنئين.
وال��ت��ق��ى ال���راع���ي أي���ض���ا ً م��دي��ر
مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري ال��ذي وضعه ف��ي أج��واء
الجولة األولى للحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل.
وتلقى الراعي سلسلة اتصاالت
للتهنئة م��ن رئ��ي��س الجمهورية
ال��س��اب��ق ميشال سليمان ،رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري،
مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان،
السيدة نازك الحريري والنائب بهية
الحريري ،وقائد الجيش العماد جان
قهوجي.

لقاء عون ـ جعجع على نار حامية
وحوار حزب اهلل ـ «الم�ستقبل» خفف االحتقان
تتواصل التحضيرات للقاء بين رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال ع��ون ورئيس ح��زب القوات
سمير جعجع ،الذي لم يتحدد موعده بعد إال أنه وضع
على ن��ار حامية .وف��ي السياق ،ص��درت مواقف أمس،
رحبت باللقاء المرتقب ،أملة «بأن يأتي في إطار إيجاد
حل للفراغ الرئاسي» .وأثنت في الوقت عينه على الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل الذي من شأنه أن يخفف
االحتقان والتشنج في الشارع ويعيد قنوات التواصل من
جديد.

كنعان

وفي السياق ،أكد أمين س ّر تكتل التغيير واإلصالح
النائب ابراهيم كنعان «ان هناك مسارا ً من التواصل مع
حزب «القوات» في إطار السعي الى رؤية مشتركة حول
الملفات األساسية من االستحقاقات الدستورية الداهمة،
ومن الوضع السياسي العام في لبنان».
ولفت في حديثٍ إذاعي إلى «أن هذا المسار ضروري
اليوم وفي كل المراحل المقبلة ،وهو قائم على أن مهما
ك��ان��ت االخ��ت�لاف��ات والتنافس كبيرين بين األح���زاب
والتيارات المسيحية ،من الضروري عدم االختالف على
الحقوق الدستورية والميثاقية والتوصل إذا أمكن ،إلى
قاعدة عمل مشتركة ّ
تنظم العالقة ،بين التيار الوطني
الح ّر و«القوات» ،كأكبر ممثلين على الساحة المسيحية،
بنسب مختلفة».
وأشار إلى «أن اللقاء بين العماد ميشال عون والدكتور
سمير جعجع .أصبح ممكناً ،وان لم يتحدد موعده بعد،
إال أنه وضع على نار حامية».

المعلوف

دعوات للتخلي عن الم�صالح الخا�صة و�إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
يازجي� :سورية �صامدة ب�إيمان �شعبها وتعا�ضد الم�سلمين والم�سيحيين فيها
أقيمت االح��ت��ف��االت وال��ق��دادي��س
ب��ع��ي��د ال��م��ي�لاد أول م��ن ام���س في
مختلف المناطق اللبنانية وشددت
عظات البطاركة والمطارنة على
انتخاب رئيس للجمهورية ،وعلى
أهمية الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل ،وعلى عودة المختطفين
الى ذويهم.
وت��رأس بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر ي��ازج��ي ق��داس �ا ً إلهيا ً في
كنيسة مار الياس للروم األرثوذكس
في حلب.
وأك��د في عظته أن أبناء سورية
يتلمسون ف��ي ه��ذا ال��ي��وم المجيد
المحبة اإلل��ه��ي��ة ألن م��ي�لاد السيد
المسيح هو رسالة تتجلى معانيها
محبة وتضحية في سبيل البشرية،
منوها ً ب��أن أبناء سورية يصلون
ألجل كل حزين ومفقود وكل أم ثكلى
وك��ل إنسان متضرر ودع��ا الله أن
يعيد الراحة والسالم واالطمئنان
لربوع الوطن الصامد بإيمان شعبه
بمحبتهم لبعضهم وتعاضدهم،
مسلمين ومسيحيين ،ألن ه��ذا هو
المعنى الحقيقي ل�لإي��م��ان ال��ذي
يجسده أبناء سورية التي صدّرت
العلم والمحبة وال��س�لام واإلخ��اء
للعالم أجمع.
وابتهل يازجي إلى الله أن يحفظ
سورية ويقوي من عزيمة شعبها
وجيشها وق��ائ��ده��ا الرئيس بشار
األسد وأن يعم السالم واألمان ربوع
ال��وط��ن وان ي��ع��ود ك��ل المفقودين
والمخطوفين إلى أسرهم وان يعيد
المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس
يازجي إلى أبناء رعيتهما.

الراعي متوسطا ً وفد حزب الله

ورأى النائب جوزف المعلوف «أن هناك وعيا ً وإدراكا ً
من قبل األفرقاء اللبنانيين بوجوب اتمام االستحقاق
الرئاسي» ،آمالً «بأن يأتي لقاء العماد عون مع الدكتور
جعجع في إطار إيجاد حل للفراغ الرئاسي» ،مؤكدا ً «أن ال
مشكلة لدى جعجع من الحضور إلى الرابية إذا حصل على
أجوبة واضحة» .ولفت إلى ضرورة انتخاب رئيس يسير
بنا إلى انتخابات نيابية الستعادة ال��دورة الدستورية
الطبيعية في البالد».
وأبدت كتلة نواب زحلة «خوفها من أن يكون التخبط
السياسي عنوانا ً للمرحلة القادمة عند القادة السياسيين
اللبنانيين ،فالرئاسة بال رئيس وملف العسكريين

المخطوفين على حاله ،كثر الوسطاء فدخل في مرحلة
غير واضحة المعالم وكأن الحكومة تخلت عن واجباتها
فيه».
وتوقفت في بيان بعد اجتماعها الدوري األخير لهذا
العام ،عند جلسة الحوار ما بين حزب الله و«المستقبل»،
فأثنت على «هذه الخطوة التي تخفف االحتقان والتشنج
في الشارع وتعيد قنوات التواصل من جديد لعلها تأتي
بنتائج إيجابية تنأى بلبنان عن األزم��ات اإلقليمية»،
داعية في «الوقت ذاته إلى كل حوار سياسي لبناني -
لبناني فيه مصلحة للوطن وألبنائه».

الحجار

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «أن
المستقبل يقوم بكل ما أوتي له في سبيل الوصول الى
تخفيف الشحن الداخلي وتخفيض مستوى التوتر،
والدفع للوصول الى رئيس توافقي للجمهورية ألنه ال
يجوز ان يبقى لبنان بال رأس» ،ومشددا ً خالل زيارته
الرئيس العام للرهبانية المخلصية االرشمندريت انطوان
ديب في دير المخلص في جون على «أننا ذاهبون للحوار
مع حزب الله تحت هذه العناوين تحديداً».

الخير

وأيد رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل كما التالقي بين
جميع القوى السياسية اللبنانية ،مباركا ً «مناورات
الجمهورية االسالمية في ايران لمواجهة العدو الصهيوني
وتحرير المسجد األقصى وكنيسة القيامة جنبا ً الى جنب
مع المقاومة في فلسطين ولبنان ومع سورية».
واعتبرت جبهة العمل اإلسالمي «أن انطالق الحوار
بهذا الشكل المريح واإليجابي كما عبرت عنه األطراف
المشاركة يصب في مصلحة الوطن العليا بعد طول
تشنج واحتقان وتحريض طائفي ومذهبي».
ولفتت إلى أن «العبرة في التطبيق واالل��ت��زام وفي
تحديد أس��س وأول��ي��ات ج��دول األعمال المنوي بحثها
وليس فقط في النيات ،واألي��ام المقبلة ستشهد مزيدا ً
من االطمئنان والراحة في الشارع ،ومزيدا ً من تخفيف
االحتقان ووقف التراشق والسجال السياسي واإلعالمي،
واألهم من ذلك كله هو وقف التحريض الطائفي والمذهبي
الذي كاد يؤدي بالبالد إلى منحدر خطير جدا ً ال تحمد
عقباه».
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ول��ف��ت رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت
للموارنة المطران ب��ول��س م�ط��ر إلى
«أنه يجدر بنا بجو عيد الميالد أن
نضع نصب أعيننا ونرى الخالص
لبلدنا لبنان ونعترف بصراحة
ومسؤولية بأن إنقاذ لبنان واجب
علينا وان انتخاب رئيس للجمهورية
يتقدم أي واجب».
وأش��ار مطر خالل ترؤسه قداس
الميالد في كاتدرائية مار جرجس
في بيروت ،إلى «أن أولى أولوياتنا
هي في انتخاب رئيس للجمهورية
تتجدد معه الثقة بلبنان» .واعتبر
«أنه من غير المقبول أن نضع وطننا
تحت سقف اشخاصنا وطوائفنا
مهما كانت الظروف» ،الفتا ً إلى «أننا
م��دع��وون إل��ى إع�لان حالة ط��وارئ
وط��ن��ي��ة ح��ت��ى ان��ج��از االستحقاق

يازجي خالل القداس في حلب
الرئاسي» ،مباركا ً الحوارات التي
تجري والتي ستجري على أن تلتقي
على حماية لبنان.

عودة

ورأى متروبوليت بيروت للروم
االرث��وذك��س المطران الياس عودة
أن لبنان أصبح بـ 24رأساً ،مشددا ً
على انه من حق اللبنانيين ان تكون
لديهم جمهورية كاملة العناصر.
وس�������أل ع�������ودة خ���ل��ال ع��ظ��ة
ق��داس الميالد ف��ي كاتدرائية مار
ج��اورج��ي��وس اال يستحق لبنان
واللبنانيون ان يتخلى الزعماء عن
مصالحهم الخاصة وحساباتهم
الضيقة؟

درويش

وت���رأس رئ��ي��س اساقفة ال��ف��رزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام درويش
ق���داس ال��م��ي�لاد ف��ي كنيسة سيدة
ال��ن��ج��اة ف���ي زح��ل��ة وأل���ق���ى عظة
بالمناسبة أش���ار فيها للمأسي
واالضطرابات والحروب التي ليست
بعيدة وتفاقم الفقر واآلالم والحزن
والمحن والتهجير في عالمنا وفي
ب�لادن��ا بسبب ال��ن��زاع��ات الدينية
والطائفية والمذهبية وطاولت هذه
األحداث المؤلمة الجميع وبخاصة
المسيحيين منهم».
ودع���ا دروي����ش ال��زح��ل��ي��ي��ن إل��ى
ال��ت��وح��د وال��ت��ك��ات��ف وط��ل��ب من

«أص���ح���اب ال���ش���أن وم����ن ال��ق��وى
الموجودة في المدينة أن يرحمونا
ويشفقوا على هذه المدينة ويحلوا
مشاكلهم بصمت».
وفي جبيل ،رأس راعي أبرشية
جبيل المارونية المطران ميشال
ع����ون ق�����داس ع��ي��د ال���م���ي�ل�اد في
ك��ات��درائ��ي��ة م���ار ب��ط��رس جبيل،
ك��م��ا رأس م��ت��روب��ول��ي��ت ب��ي��روت
وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين
الكاثوليك المطران كيرلس بسترس
ق����داس ع��ي��د ال��م��ي�لاد ف��ي كنيسة
يوحنا فم ال��ذه��ب -طريق الشام،
ودع��ا السياسيين إلى التخلي عن
مصالحهم الخاصة لينظروا أوال ً
الى مصلحة الوطن ويعملوا بجدية
من أجل انتخاب رئيس للجمهورية،
وإج��راء انتخابات نيابية بموجب
قانون ع��ادل يؤمن المساواة بين
جميع الطوائف ،ومن أجل االفراج
عن العسكريين المخطوفين وتلبية
احتياجات المواطنين.

كرياكوس

ف��ي ال��ك��ورة ،ش��دد متروبوليت
طرابلس والكورة وتوابعهما للروم
االرث��وذك��س اف���رام ك��ري��اك��وس ،في
قداس العيد في كنيسة الميالد في
مجدليا على نبذ الفتنة واالنانية
والتمسك بمعاني العيد ،ودعا الى
«ال��ح��وار والمحبة بين اللبنانيين
وال����ى ال���وح���دة م���ن أج���ل خ�لاص
الوطن.

وفي طرابلس ،دعا متروبوليت
ط��راب��ل��س وس��ائ��ر ال��ش��م��ال ل��ل��روم
الملكيين الكاثوليك إدوار ضاهر في
قداس الميالد في كنيسة مار جرجس
في شارع الكنائس إلى صنع السالم
بين الجميع في طرابلس وفي وطننا
لبنان ،كما دعا القادة والسياسيين
ورجال الحكم كي يفعلوا ما بوسعهم
النتخاب رئيس للجمهورية.
ورأس راع��ي ابرشية طرابلس
المارونية المطران جورج بو جوده،
ق��داس الميالد منتصف الليل ،في
كنيسة مار مارون في طرابلس.

بنت جبيل
ومرجعيون

وف��ي ق��رى وب��ل��دات ق��ض��اء بنت
جبيل أقيمت قداديس منتصف الليل
وقداديس احتفالية صباحية ألقيت
خاللها عظات ش��ددت على «أهمية
تحقيق ال��س�لام وال��ع��دل والمحبة
بين أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د واألم��ة
ال��واح��دة» ،وأك��دت أهمية «مسيرة
الوحدة الوطنية والتوافق والتالقي
بين اللبنانيين في مناسبات الجمع
والتواصل والحوار الدائم لما فيه
مصلحة الوطن واللبنانيين وعلى
«االق��ت��داء بتعاليم السيد المسيح
ف��ي المحبة وال��وح��دة والتسامح
بين ابناء الوطن ال��واح��د» .وعمت
القداديس مختلف كنائس منطقة
مرجعيون ،لمناسبة عيد الميالد.

صيدا

وت����راس راع���ي اب��رش��ي��ة صيدا
ودي��ر القمر للموارنة الياس نصار
قداسا ً في كاتدرائية مار الياس –
صيدا ،كما وت��راس راع��ي ابرشية
صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم
الملكيين الكاثوليك المطران ايلي
بشارة الحداد القداس في كنيسة
مار نقوال ،ودعا الى الصالة للجنود
المخطوفين ليتحرروا من اسرهم،
داع��ي��ا ً ال��ج��م��ي��ع ال���ى ال��ع��م��ل على
تحريرهم».

النبطية

وفي النبطية رأس رئيس دير مار
انطونيوس فرنسيس عساف قداس
العيد في كنيسة الدير وألقى عظة
ركز فيها على أهمية العيد ،وتمنى
ال��س�لام وال��خ��ي��ر ل��ك��ل اللبنانيين
واإلف�����راج ع��ن العسكريين .وف��ي
كنيسة سيدة النجاة في النبطية،
شدد راعي الكنيسة الخوري نقوال
دروي��ش على «المحبة والتواصل
واالنفتاح والتالقي من اجل لبنان
واللبنانيين» .وف��ي كنيسة سيدة
النجاة ف��ي ال��ك��ف��ور ،ق��ال ال��خ��وري
يوسف سمعان في قداس العيد في
العظة التي ألقاها كم نحن بحاجة
الى السالم الذي حمله المالئكة الى
االرض وه��م ينشدون «المجد لله
ف��ي األع��ال��ي وعلى االرض السالم
والرجاء الصالح لبني البشر».

وفود تجول على الكنائ�س والأديرة مهنئة بالعيد:
لي�سود التفاهم بين اللبنانيين وتنفيذ اال�ستحقاقات الد�ستورية
جالت وفود من مختلف االح��زاب والقوى
السياسية على القيادات الروحية المسيحية
مهنئة بعيد الميالد ،مؤكدة أهمية الحوار
والوحدة والعيش المشترك في ظل ما تمر به
المنطقة من أحداث.
وفي السياق ،توجهت كتلة الوفاء للمقاومة
بمناسبة عيد الميالد إلى اللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصا ً بأسمى آيات التبريك،
متوسمة الخير والتفاؤل بتغير الحال نحو
األحسن في لبنان والمنطقة .وأكدت وجوب
تضافر جهود جميع اللبنانيين ومواصلة
السعي الصادق والجاد الى تعميم مناخات
التالقي ،والتفاهم من أجل استعادة الحياة
السياسية الطبيعية إلن��ج��از االستحقاق
ال��رئ��اس��ي وت��ن��ش��ي��ط ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات
ال��دس��ت��وري��ة ،وت��ع��زي��ز األم���ن واإلس��ت��ق��رار
وتحصين السيادة ض ّد اإلرهابين الصهيوني
والتكفيري ،وتحقيق مصالح المواطنين
وحماية حقوقهم وتطوير أوضاع البالد على
مختلف الصعد وفي القطاعات كافة.
بالتزامن ،جال وفد من حزب الله يتقدمه
عضو قيادة منطقة الجنوب األول��ى الشيخ
أحمد م��راد على الكنائس في مدينة صور،
مهنئا ً باألعياد .وبدأت الجولة في مطرانية
الروم األرثوذكس ،حيث قدّم الوفد التهاني
بالعيد إلى األرشمندريت جاك خليل .وفي
مطرانية الروم الكاثوليك ،قدّم الوفد التهاني
بالعيد إلى متروبوليت صور وتوابعها للروم
الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص.
وانتقل بعدها الوفد إل��ى كاتدرائية سيدة
البحار ،حيث كان في استقبالهم المطران
شكر الله نبيل الحاج ال��ذي شكرهم بدوره
على محبتهم لهذه الدار ولهذا الوطن «الذي
يمثل دائما ً لقاء المسلمين والمسيحيين حول
أعيادهم المشتركة».
وفي النبطية ،قام وفد من قيادة المنطقة
الثانية في حزب الله بزيارة دير النبطية
الفوقا حيث ق��دم التهاني بالميالد ورأس
السنة للمطران فرنسيس عساف.
كما زار الوفد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب ميشال موسى في دارته في مغدوشة
مقدّما ً التهاني بعيد الميالد.
وج��ال وف��د م��ن ق��ي��ادة منطقة البقاع في
حزب الله برئاسة مسؤول المنطقة محمد
ياغي على الفاعليات الدينية المسيحية في
البقاع الشمالي للتهنئة بعيد الميالد .وكانت
محطته األول��ى في دير االحمر ،حيث التقى
راعي ابرشية دير االحمر والبقاع الشمالي
المارونية سمعان عطالله.
وقال ياغي في كلمة له «نحن حينما نقف
ونحمي الوطن عندما يتعرض للخطر نهب
للدفاع عنه بكل ما نملك من امكانات من أجل
أن يبقى الناس أحرارا ً في دنياهم ووجودهم
وذل��ك من موقع العزة والمحبة والكرامة
والرحمة بين بعضنا البعض».

والروم الكاثوليك وقدموا التهاني بعيد الميالد
نصار وايلي حداد« ،بأن
الى المطرانين الياس ّ
تع ّم بركة تالقي األعياد ربوع لبنان باألمن
واالستقرار والخالص مما يُعانيه ابناء هذا
الوطن».

القطان

درويش والقطان
وأفصح المطران عطا الله عن اطمئنانه
بـ«أن البندقية بيد مقاومة كلها محبة للجميع
وانسانية» .وقال« :إن التحدي هو بأن نجسد
األخوة لنبني وطنا ً واحداً» ،مثمنا ً تضحيات
ح��زب الله ليبقى بالنهاية لبنان واح��دا ً
وموحداً.
وفي بعلبك ،زار الوفد راعي ابرشية بعلبك
والبقاع الشمالي للروم الكاثوليك المطران
الياس رح��ال ال��ذي قال إن «قوتنا هي بأن
نكون متحدين مع بعضنا البعض ،ونحن
نتعاون مع حزب الله في كل األمور ،ونتعاطى
مع بعضنا بكل انفتاح ومحبة».
أما في الشمال ،التقى وفد من حزب الله
يتقدمه مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا
أحمد وم��س��ؤول العالقات في منطقة جبل
لبنان والشمال حسن المقداد ،راعي أبرشية
البترون المارونية المطران منير خير الله في
مقر المطرانية ثم انتقل الوفد إلى دير البلمند
في الكورة حيث التقى رئيسه المطران بطرس
هزيم ،وأكد الطرفان الوحدة والعيش المشترك
في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث.
وج��ال وف��د من حركة أم��ل على الكنائس
المسيحية في مدينة صور ،للتهنئة باألعياد
المجيد ،وضم الوفد النائبين علي خريس
وعبدالمجيد صالح ،مسؤول الحركة في اقليم
جبل عامل محمد غزال وأعضاء االقليم صدر
داوود وعباس حيدر وعلي القرا ،مسؤول
المنطقة ابو حسن قطيش واعضاء المنطقة،
يرافقهم رئيس بلدية صور المهندس حسن
دبوق وأعضاء المجلس البلدي .وقدم أعضاء
ال��وف��د التهاني باسم الرئيس نبيه ب��ري،
متمنين «ان يعم األمن واالستقرار في لبنان
وان تسود لغة الحوار والتفاهم بين جميع
اللبنانيين».
وزار وف��د آخ��ر ض��م م��دي��ر مكتب رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي المصيلح

(أحمد موسى)
العميد المتقاعد محمد سرور ،عضو المكتب
السياسي للحركة بسام كجك ،مسؤول ملف
شرق صيدا في المكتب الدكتور احمد جواد
موسى ،مسؤول منطقة صيدا في الحركة
جمال جوني ،والمسؤول التنظيمي للحركة
في صيدا محمد دياب ،مطرانية صيدا ودير
القمر للطائفة المارونية ،مقدما ً التهنئة
لراعي ابراشية صيدا ودي��ر القمر المطران
الياس نصار ،مطرانية صيدا للروم الملكيين
الكاثوليك مقدما ً التهنئة لمطران صيدا ودير
القمر ايلي حداد.
وقام وفد من مكتب النائب ياسين جابر
برئاسة المحامي جهاد جابر بجولة على
الفاعليات المسيحية ف��ي النبطية وق��دم
لهم التهاني بعيد الميالد المجيد باسم
النائب جابر .وشملت الجولة زيارة دير مار
انطونيوس ثانوية السيدة للراهبات.

ريفي

وزار وزير العدل اللواء أشرف ريفي يرافقه
العميد فواز متري ورشاد ريفي ،متروبوليت
طرابلس وس��ائ��ر الشمال ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك ادوار ضاهر في المطرانية في منطقة
النخلة ضهر العين ،ومتروبوليت طرابلس
والكورة وتوابعهما للروم االورثوذكس افرام
كرياكوس في دار المطرانية في طرابلس،
راعي االبرشية المطران جورج بو جودة في
مطرانية الموارنة.
وقال ريفي« :نحن داعمون للحوار وكلنا
يعلم ال��ظ��روف التي تمر بها المنطقة واي
خ��ط��وة تساهم ف��ي تخفيف االح��ت��ق��ان هي
خطوة جيدة ،والبلد في حاجة الى تخفيف
االحتقان».
وأملت النائب بهية الحريري خالل زيارتها
وشفيق الحريري على رأس وف��د من تيار
المستقبل مطراني صيدا ودير القمر للموارنة

وجال رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ
أحمد القطان على رأس وف��د من الجمعية
على فاعليات روحية وسياسية مسيحية في
منطقة البقاع األوس��ط ،فزار النائب السابق
سليم عون الذي اعتبر «أنّ هناك محاوالت
متك ّررة للبعض ،وقد فشلوا بأن يظهروا وكأنّ
اإلس�لام مرتبط ارتباطا ً بأحداث بعيدة كل
البعد عنه وأعني اإلرهاب».
والتقى القطان رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي���ش ف��ي كنيسة سيدة
النجاة في زحلة مهنئا ً بالعيد ،وشدّد الطرفان
على أهمية الوحدة وتعميمها .وأثنى القطان
على الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله،
مع ّوال ً عليه في تخفيف االحتقان في ما بين
اللبنانيين وفي ما بين المسلمين أنفسهم.

الشعبي الناصري

وزار وف��د من ف��رع الجنوب في التنظيم
الشعبي الناصري يتقدمه عضو األمانة
العامة ف��ي التنظيم ال��دك��ت��ور ج��واد نجم،
مطرانية صور المارونية ،حيث قدم التهاني
بعيد الميالد للمطران شكر الله الحاج .كما
زار مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ،مهنئا ً
المطران ميخائيل أب��رص ،كذلك زار للغاية
نفسها ،مطرانية صور األرثوذكسية .وقد نقل
الوفد للمطارنة تحيات األمين العام للتنظيم
أسامة سعد.

النابلسي

وزار الدكتور الشيخ ص��ادق النابلسي
م��ط��ران صيدا ودي��ر القمر ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران ايلي حداد ،وراعي أبرشية
صيدا ودير القمر المطران الياس نصار مهنئا ً
باألعياد المجيدة ،معتبرا ً «أن الفرصة مؤاتية
جدا ً ليس فقط لحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل وإنما لحوار بين مختلف القوى
اللبنانية لتنفيذ االستحقاقات الدستورية
ولالتفاق حول آليات الدفاع عن لبنان كيانا ً
ودوراً».
وزار وفد قيادي فلسطيني مطرانيتي الروم
الملكيين الكاثوليك ،والموارنة ،في صور
مهنئا ً بعيد الميالد الجديد .وكان في استقباله
متروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين
الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص ،ورئيس
اساقفة صور للطائفة المارونية المطران نبيل
شكرالله الحاج.

