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حمليات �سيا�سية

�أهالي الح�صنية وعكار والقوميون
�ش ّيعوا ال�شهيدين حمو�ضة

�شدد على �ضرورة وحدة لبنان في ظل غياب الرئي�س

بري :ليكن العام  2015عام النفط
أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري «أنه كان علينا انتخاب رئيس
للجمهورية أمس قبل اليوم واليوم
قبل الغد .وق��ال« :إن البالد ال يمكن
أن تعيش ال دستوريا ً وال واقعيا ً في
غياب رئيس البالد وإننا بتنا كمن
يقف على شجرة ويقطع أغصانها ،فال
الحكومة تسير كما يجب وال مجلس
النواب أيضا ً والبلد يعيش مثل هذا
الجمود في ظل الشغور الرئاسي»،
مشددا ً على «ضرورة وحدة لبنان في
ظل غياب رئيس الجمهورية».
واع���ت���ب���ر خ��ل��ال دردش�������ة م��ع
الصحافيين المعتمدين ف��ي عين
التينة بمناسبة حلول العام الجديد،
«أنه إذا كان من شيء جيد يسجل في
العام  2014هو الحوار الذي انطلق
وقد كان ايجابيا ً أكثر مما توقع ،الفتا ً
الى «أن تيار المستقبل وحزب الله
كانا على مستوى عا ٍل من الحرص
في التعاون في ما بينهم وقد لوحظ
ذل��ك من خ�لال ما حصل من موجة
تأييد ودعم ليس من الخارج فحسب
بل في الداخل من فريقي  8و 14آذار»،
معتبرا ً «أن هذا الحوار يجب أن يشكل
بيئة تؤثر على بقية الخالفات لتحل
بالحوار».
وأضاف« :إن هذا الحوار عدا عن
أنه يتعلق بالفريقين المعنيين فإنه
من المفروض أن يشكل بيئة تؤثر
في بقية الخالفات لتحل بالحوار،
وتابع الحظوا أن الحروب لم تنت ِه
في الميدان بل على طاولة الحوار،
فإذا كان األع��داء لجأوا إلى الحوار
فكيف ب��األح��رى بين أب��ن��اء الوطن
الواحد».
«إس���رائ���ي���ل» ت��س��رق ث��روات��ن��ا
وردا ً على سؤال ،قال الرئيس بري
«ل��ق��د قلت أن «إس��رائ��ي��ل» تسرق

بري خالل لقائه نواب االربعاء
ثروتنا النفطية في الوقت ال��ذي ال
نسير بمؤسساتنا ،فالعين تقاتل
العين واليد تقاتل اليد ولبنان يرزح
تحت أكثر من  66مليار دوالر دين،
وهذا لب المشكلة فالتوتير الطائفي
ليس قائما ً على تنازع بين األديان
وإن أه��م عامل يؤثر على العامل
الطائفي والمذهبي هو الفقر ألنه
يولد «النقار».
وردا ً على س���ؤال ح��ول الحلول
المرتقبة في المنطقة ،أجاب لقد قلت
«انه هناك ما يمكن تسميته التلقيح في
السياسة فالهواء يحمل هذا التلقيح
واذا كانت هناك ارض خصبة نجحت
العملية اما اذا كانت جدباء فإنها لن

(حسن ابراهيم)
تنبت ،والحوار أحد اهم عوامله ،فإذا
تحرك التوافق ف��ي المنطقة يكون
لبنان اول المستفيدين».
ع���ط���ل���وا ال���م���ج���ل���س  7اش��ه��ر
وح���ول االن��ت��ق��ادات الموجهة الى
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ،ق���ال« :ه��ن��اك
ل��وم وعتب على المجلس ب��أن كل
االب���ت�ل�اءات سببها المجلس أوال ً
لنتعرف أنه في السنتين الماضيتين
ل��م يكن ه��ن��اك إن��ج��از لقوانين كما
يجب ،هل كان ذلك بسبب تقصيره
أو تارة بسبب عدم وجود حكومة أو
ما صدر من فتاوى غير دستورية ،لقد
خرجوا بفتوى غير دستورية بأنه في
غياب رئيس حكومة ال يجب التشريع

الراعي في قدا�س ر�أ�س ال�سنة:
ن�شجع الحوار لإيجاد الحلول للمع�ضالت
شجع البطريرك الماروني مار
ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي «م��ب��ادرة
ال���ح���وار ب��ي��ن مختلف االط����راف
السياسية في لبنان لكسر الجمود
وإزال�����ة ال��ت��ش��ن��ج الي��ج��اد حلول
للمعضالت الراهن».
وأم���ل ال��راع��ي ف��ي ق���داس رأس
السنة وي��وم السالم العالمي من
بكركي ،ف��ي «أن تتكلل بالنجاح
انتخاب
المساعي ال��رام��ي��ة إل��ى
ِ
رئيس جدي ٍد للجمهورية في مطلَع
ٍ
ه��ذا ال��ع��ام الجديد ،وإل��ى توطيد
االستقرار في لبنان» ،مؤكدا ً «أن
السالم ال يقوم بين الناس طالما
ه��ن��اك م��ن ي��ش��وه الحقيقة وم��ن
ينتهك العدالة بالظلم واالستبداد،
مشددا ً على الدولة تأدية واجباتها
تجاه المواطنين».
وق��ال« :لقد ب��دأ الجميع يشعر
بالحاجة الملحة إلى رئيس للبالد،
إذ من دونه يتعطل عمل المجلس
النيابي ،ويتعثر عمل الحكومة،
وت��ت��أث��ر س��ل��ب �ا ً م��س��ي��رة ال��دول��ة
السياسية واالقتصادية والمالية
واألمنية واالجتماعية» ،مشيرا ً إلى
«أن ه��ذا التراجع السلبي يزعزع
لبنان ك��وط��ن ل��ه كيانه وقيمته
ال��ح��ض��اري��ة وخصوصيته التي
تميزه بتكوين مجتمعه التعددي
وم��ي��ث��اق��ه وص��ي��غ��ت��ه وخ��ب��رت��ه
التاريخية ونموذجية العيش معاً،
مسيحيين ومسلمين ،ورسالته في
محيطه العربي».
وأك���د «أن ال س�ل�ام ي��ق��وم بين
الناس ،طالما هناك أناس يشوهون
الحقيقة ويمتهنون الكذب والتجني
والنميمة ،وال س�لام حيث تنتهك
العدالة بالظلم واالستبداد وإهمال
الواجبات تجاه اآلخرين وانتهاك
حقوقهم ،وال س�لام عندما تنطفئ
ال��م��ح��ب��ة وال��م��ش��اع��ر اإلن��س��ان��ي��ة
وال��رح��م��ة ف��ي ال��ق��ل��وب ،وي��س��ود
ال��ح��ق��د وال��ض��غ��ي��ن��ة ،وال س�لام
ح��ي��ث ال��ع��ب��ودي��ة واالس��ت��ع��ب��اد
والسيطرة على حرية اآلخرين».
وتابع« :السالم هو ثمرة العدالة
ب��وج��وه��ه��ا األرب����ع����ة :ال��ع��دال��ة
التبادلية التي تنظم تبادل الحقوق
وال���واج���ب���ات ب��ي��ن األش���خ���اص
والمؤسسات؛ ،والعدالة التوزيعية
ال��ت��ي ت��ل��زم ال��م��ؤس��س��ة وال��دول��ة
بتأدية واجباتها تجاه العاملين
والمواطنين وف��ق �ا ً لمساهماتهم
وحاجاتهم ،والعدالة القانونية
التي تلزم المواطن بإيفاء ما يتوجب
عليه تجاه الجماعة والمؤسسة

الراعي مترئسا قداس رأس السنة
والدولة ،والعدالة القضائية التي
تقتضي من المحاكم إعالن حقوق
المتداعين وال��واج��ب��ات ،بتطبيق
القانون على ال��واق��ع وق��ول كلمة
الحق والعدالة الفاصلة ،بعيدا ً من
أي ضغط خارجي».
وتساءل :كيف يمكن أن يعيش
بسالم من هو في حالة فقر روحي
واقتصادي؟ أو من هو في مجتمع
يعاني م��ن ح��رم��ان ف��ي مقوماته
األس��اس��ي��ة ك��ال��م��اء وال��ك��ه��رب��اء
وال��ط��ري��ق واألم����ن ال��غ��ذائ��ي؟ أو
الشخص ال��ذي ال يتوافر له العلم
والمعرفة والتربية من أجل تحقيق
ذاته»؟

مطر

ودع���ا رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت
للموارنة ال��م��ط��ران ب��ول��س مطر،
خالل احتفالية الميالد التي اقامتها
جمعية «دوم�����وس» «إل����ى رف��ع
الصالة على نية السالم في لبنان
وليليّن الرب القلوب القاسية ويفتح
العيون على المحبة ،فالحياة ال
تستحق كل هذه الخالفات» ،الفتا ً
الى «أن��ه من األفضل أن نتعايش
م��ع بضعنا ال��ب��ع��ض وه���ذه هي
رسالة المسيح».
وخالل استقباله رئيس المجلس
ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق
وديع الخازن وأعضاء من المجلس،
نوه راعي أبرشية بيروت للموارنة
بما يقوم ب��ه ال��خ��ازن م��ن تقريب
ف��ي وج��ه��ات النظر بين الموارنة
واللبنانيين معتبرا ً «أن كلمته
مسموعة ألنها تتحلى بالحكمة
والجرأة في آن معاً» ،متمنيا ً «لهذه

ال��م��س��اع��ي ان تعطى ث��م��اره��ا».
وأوضح مطر «أننا ال نريد أن يبقى
لبنان من دون رئيس ،وقد قيل لنا
منذ أكثر من سنة ،أنه من الطبيعي
أن نبقى بال رئيس ،وبعد ثمانية
أشهر أصبح هذا االنتظار مكلفا ً جدا ً
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسياً،
ووضع على بساط البحث موضوع
النظام اللبناني بأسره والوحدة
اللبنانية».

دروي�ش رعى احتفال تكريم �أطفال
�شهداء الجي�ش وقوى الأمن والأ�سرى
رعى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا دروي��ش ،احتفال تكريم أطفال شهداء الجيش وقوى االمن الداخلي
واالسرى في عرسال ،لمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة ،بمبادرة من سفير
المفوضية الدولية لحقوق االنسان رضا المصري في دارته في طليا ،في حضور
المطران الياس رحال ،النائب االسقفي العام حنا رحمة ممثالً المطران سمعان
عطاالله ،االرشمندريت تيودور غندور ممثالً المطران اسبيريدون خوري ،االب
جان بول ابو نعوم ،عوائل العسكريين والشهداء واطفال ناشطين في المجتمع
المدني.
والقى درويش كلمة أكد فيها «أن ال أحد يمكنه أن ينتزع فرح الصغار والمحبة
الموجودة بين الطوائف ،مسلمين ومسيحيين» .وق��ال« :عيد الميالد اكتمل
هذا العام بلقاء األحبة لنفرح مع االطفال في هذه الدار ونزرع البسمة ونقدم
الهدايا.
وتوجه بالشكر العميق الى الجيش الذي يحافظ مع المقاومة على هذه
المنطقة ،وتوجه الى األسرى الموجودين في الجبال ،قائالً« :نصلي ألجلهم
أملين اللقاء بهم بوقت قريب جداً» ،مضيفاً« :علمنا أن هناك مبادرة قريبة جدا ً
بفك أسرى بعض الجنود ونامل بأن نحتفل ونفرح بهم جميعاً».
أما المصري فأكد أهمية زرع البسمة على وجوه االطفال» ،وقال« :عندما نكرم
االطفال من أبناء الشهداء واالسرى إنما نكرم الوطن ،فالجيش سياج الوطن
وعماد السياج ،والوطن هو العماد جان قهوجي قائد الجيش» .وناشد الحكومة
وخلية االزمة العمل ليكون أسرانا بيننا وبين أهلم ،وناشد اللواء عباس ابراهيم
الذي وعدنا بالنجاح ،المتابعة من أجل عودتهم وكلنا ثقة بمبادرته».
والقى غازي مزاحم كلمة باسم اهالي العسكريين اعرب فيها عن توجسه
على «المصير والمستقبل وعلى األبناء والعسكريين القابعين في المغاور
والكهوف» ،الفتا ً إلى «أن سوء قدر أبنائنا سلطة من  24رئيسا ً بغياب رأس
حاكم وحكيم».
أما المختار طالل طالب فشكر للمطارنة وأصحاب الدعوة «اللفتة الكريمة»،
متمنيا ً على الحكومة «القيام بدورها».
وختاما ً وزعت الهدايا لالطفال.

عودة

ورأى م��ت��روب��ول��ي��ت ب��ي��روت
وت��واب��ع��ه��ا ل���ل���روم االرث���وذك���س
المطران الياس ع��ودة «أن العالم
ينجرف ال��ي��وم نحو ال��ص��راع��ات
الدينية والطائفية» .وشدد عودة
خالل ترؤسه قداسا ً في كاتدرائية
القديس جاورجيوس في ساحة
النجمة ،على «أن رسالة المسيحي
إع��ط��اء ن��م��وذج ف��ي ق��ب��ول اآلخ��ر
وم��ح��ب��ت��ه وم��ح��اورت��ه وال��ع��ي��ش
معه».

بسترس

وت��م��ن��ى م��ت��روب��ول��ي��ت ب��ي��روت
وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين
ال��ك��اث��ول��ي��ك ال���م���ط���ران ك��ي��رل��س
بسترس خالل ترؤسه قداس رأس
السنة «لجميع اللبنانيين ،وبنوع
خاص لرجال السياسة في وطننا،
أن يثمروا تلك الثمار الروحية،
فيتخلوا عن مصالحهم الشخصية
وي��ن��ظ��روا ال���ى مصلحة ال��وط��ن،
ليتمكن لبنان من تحقيق رسالته
في هذا العالم العربي الممزق الذي
يبحث عن مصيره».

دريان :بالتحاور قادرون على
تنظيم �أمور الخروج من الم�أزق
وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف
دريان رسالة بمناسبة ذكرى المولد النبوي .وقال« :إن
جسد األمة اليوم يعاني من شكاوى وجراحات هائلة .فقد
حلت محل التضامن والمودة العداوات والقتل والقتال.
وحل محل الوحدة التسارع إلى الشرذمة والفرقة».
وأضاف« :لقد اعتدنا على الصراخ أن القدس تضيع،
والشعوب تهلك ،والعالم يتفرج .لكن أين مسؤوليتنا نحن
الذين صرنا نخيف العالم ،ونخافه ،ثم نعجز عن وقف
سيول الدم والخراب ،في غياب العالم أو حضوره».

فعطلوا المجلس  7اشهر ثم جاءت
ف��ت��وى أخ���رى غير دس��ت��وري��ة بأنه
ال يجوز التشريع في غياب رئيس
للجمهورية ،إن رئ��ي��س المجلس
والمجلس يأخذان في االعتبار في
غياب رئيس الجمهورية عدم تشريع
ما هو غير ضروري ،لكن هذا ال يجب
أن يعطل المجلس».
وج��دد الرئيس بري الحديث عن
ع��دم تطبيق القوانين التي أقرها
المجلس منذ سنوات وع��دده��ا 33
قانونا ً من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأردف هذا ما دفعني إلى تشكيل
لجنة نيابية من الكتل برئاسة ياسين
جابر لمتابعة تنفيذ القوانين التي

وح��ول لبنان أش��ار إلى «أن وطننا في أزم��ة تتفاقم،
بسبب الصراع في الجوار الملتهب ،وتأخر انتخاب رئيس
للجمهورية ،وت��ردي األوض��اع السياسية واالقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة .وأك���د أن��ن��ا وح��دن��ا بعيشنا المشترك،
وبتجربتنا الطويلة في العيش معاً ،وفي القدرة على
التحاور والتوافق ،مهما تفاقمت الخالفات ،نحن وحدنا
القادرون باإلرادة الحرة والقوية ،على تنظيم أمور الخروج
من المأزق ،وأي تأخر أو تردد أو رهان سيزيد من صعوبات
الوصول إلى حلول تنقذ لبنان واللبنانيين».

تتعلق بالغذاء وحماية المستهلك
وسالمة الطيران والمياه وغيرها.
وتابع قائالً« :أريد المحافظة قدر
المستطاع على ه��ذه الحكومة في
ظل الشغور كونها ج��زء من وحدة
البلد ،ول�لاس��ف لقد أصبحنا أم��ام
 24رئيس جمهورية و 24رئيس
ح��ك��وم��ة واذا اردن����ا واح����دا ً منهم
يمكن أن يهدد ذلك الحكومة ككل».
وش��دد على «أن سكوتنا ع��ن هذه
الحملة على المجلس ليس خوفاً،
إنما حرص على البلد ،وألن السكوت
لم يعد حرصا ً على الحقيقة فهذه هي
الحقيقة».
وكان بري ،أكد أمام النواب في لقاء
االربعاء «أهمية إنجاز الملف النفطي
وأن تساهم عوائد النفط والغاز في
تعزيز المصالح المشتركة للبنانيين
ووأد الحرمان الذي تعاني منه البالد
فضالً عن توفير أكثر من ستين ألف
فرصة عمل».
وشدد بري على ضرورة أن يكون
ال��ع��ام  2015ع��ام النفط» ،مؤكدا ً
«وج���وب إص���دار م��رس��وم��ي النفط
والقوانين المتعلقة بهذا الملف في
أسرع وقت ممكن للخروج من حالة
المراوحة القائمة» ،الفتا ً الى أهمية
ه���ذا ال��م��ل��ف كمنقذ ل�لاق��ت��ص��اد في
لبنان».
ونقل النواب عن الرئيس بري «أنه
بعد دراس��ة قانون اإلي��ج��ارات على
ضوء قرار لمجلس الدستوري بإبطال
مادتين وفقرة منه تبيّن أن هذا القرار
ُ
يعطل عمليا ً  ٣٧م��ادة من القانون
وبالتالي يعيق تطبيقه» ،مشددا ً على
ضرورة «إسراع لجنة االدارة والعدل
في إع��ادة درس القانون وتعديله
بشكل يتيح تنفيذه ويضمن العدالة
للجميع».

درويش في طليا

اعتداء
على دبلوما�سي
في البرازيل
اعتدى مجهولون على الدبلوماسي
اللبناني ف��ي ال��ب��رازي��ل عبد العزيز
عيسى .وفي التفاصيل أن عيسى كان
في مجمع تجاري في العاصمة يشتري
اغراضا ً له ،وعندما توجه الى الموقف
ليستقل سيارته فوجئ بعصابة من
اللصوص تعمل على سرقة السيارة،
وعندما تقدم منهم ردوا عليه بالطعن،
وجرى نقله في ما بعد الى المستشفى
طلبا ً للعالج من الجراح وآثار الطعنات،
وبعد االطمئنان على صحته انتقل الى
منزله طلبا ً للراحة».
واح���ت���ج���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ل��دى وزارت���ي خارجية
البرازيل وتشيكيا ،على اث��ر تعرض
القائمين باالعمال في سفارتي لبنان
ف���ي ت��ش��ي��ل��ي وال���ب���رازي���ل لعمليتي
اعتداء بهدف السرقة ،وطلبت إجراء
التحقيقات الالزمة ومعاقبة الفاعلين،
وتأمين الحماية الالزمة لبعثات لبنان
في البرازيل وتشيلي ،وفقا ً لما تقتضيه
االتفاقات واالع���راف الديبلوماسية،
وعمالً بمبدأ المعاملة بالمثل.

ش � ّي��ع أه��ال��ي ب��ل��دة الحصنية وال��ب��ل��دات المحيطة
والقوميون الشهيد عبدالرحمن حموضة وزوجته الشهيدة
ضحى رض��وان حموضة ،اللذين قضيا نتيجة جريمة
بشعة ارتكبت بحقهما في أربيل ـ العراق.
وشارك في التشييع إلى جانب عائلتي الشهيدين هيئة
منفذية عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي وعدد
من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية،

وحشد كبير من القوميين واألصدقاء.
كما حضر النائب السابق وجيه البعريني ،رؤساء بلديات
ومخاتير ،أهالي بلدة الحصنية ،ووفود من بلدات عكارية،
وأطلقت خالل التشييع دعوات لالقتصاص من الجناة.
بعد الصالة على روحيهما ،ت ّم دفن الشهيدين في مدافن
العائلة.
البقاء لألمة.

لقاء بين «القومي» و«ال�شيوعي» في حلب:
لح�شد الطاقات في مواجهة االرهاب والتطرف
زار منفذ ع��ام حلب ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي ابراهيم
ال���دن على رأس وف��د ض�� ّم أعضاء
هيئة المنفذية م��ع��اوي��ة هنانو،
محمود السيخ ،عبد الوهاب حالق،
ومدير مديرية الطلبة الجامعيين
محمد التاجر ،مق ّر الحزب الشيوعي
السوري الذي يرأسه يوسف فيصل
في حلب ،وكان في استقبال الوفد
القومي ،أمين اللجنة المناطقية
للشيوعي ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف محمد،
وأعضاء اللجنة أحمد سجيع ،هيثم
الشعار ،وخالد الحريري.
وق��د أك��د المجتمعون ض��رورة
التنسيق بين مختلف القوى القومية
وال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ق��دم��ي��ة لتحصين
ال����وح����دة وح���ش���د ال���ط���اق���ات في
مواجهة اإلره��اب والتطرف ،وإيالء
الطلبة وال��ش��ب��اب ك��� ّل االه��ت��م��ام،
للقيام ب��دور فعّ ال في الجامعات
والمدارس.
ورأى المجتمعون أنّ ما تتع ّرض

من اللقاء بين مسؤولي «القومي» و«الشيوعي» في حلب
له سورية هو حرب إرهابية كونية
ت��س��ت��ه��دف ال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ
واإلن��س��ان ،وعلى عاتق السوريين
تقع مسؤولية ال��دف��اع ع��ن بلدهم

ودحر اإلرهاب وداعميه ومم ّوليه.
وت ّم االتفاق على التواصل الدائم
بين الطرفين ،وم��ع س��ائ��ر القوى
القومية والوطنية.

�أهالي الع�سكريين �سيلتقون �أبناءهم في عر�سال
ً
اجتماعا لـ«الن�صرة» في الجرود
والجي�ش ي�ستهدف
يواصل الجيش اللبناني تصديه
للمجموعات اإلرهابية المسلحة
في جرود عرسال .ونفذ أمس غارة
في جرود عرسال ما أدّى الى مقتل
 5من متزعمي جبهة «النصرة»
وإص��اب��ة  9آخ��ري��ن وذل���ك أث��ن��اء
اجتماع لهم لـ«مبايعة» «داعش»
في ج��رود عرسال ،وتم نقلهم الى
مستشفى مرطبيه ومدينة المالهي
في عرسال.
وك����ان����ت دارت اش��ت��ب��اك��ات
عنيفة أول من أم��س بين الجيش
والمسلحين ف��ي ج���رود ع��رس��ال
استخدمت فيها كافة أنواع األسلحة
الثقيلة وراجمات الصواريخ ،حيث
استقدم الجيش اللبناني تعزيزات
الى جرد القاع والبقاع الشمالي.
وقصفت وحدات الجيش تجمعات
المسلحين الذين حاولوا التقدم نحو
مواقعه في وادي ميرا والزمراني
والعجرم على المعابر غير الشرعية
بالمدفعية والصواريخ ،وتحدثت
معلومات عن وق��وع إص��اب��ات في

صفوف المسلحين.
ف��ي سياق متصل ،نفى مصدر
أمني وق��وع اص��اب��ات ف��ي صفوف
الجيش اللبناني في االشتباكات
الدائرة في جرود عرسال.
من ناحية أخرى ،التقى الشيخ
حمزة حمص أمس ابنه المخطوف
ل��دى جبهة النصرة العريف وائل
ح��م��ص ع��ل��ى م���دى س��اع��ة ورب��ع
الساعة في ج��رود ع��رس��ال ،وعقد
اللقاء بين حمزة حمص وابنه بعد
ان تلقى حمزة اتصاال ً من أبو مالك
التلي طلب منه التوجه لعرسال
ب��رف��ق��ة زوج����ة ال��ع��س��ك��ري وائ���ل
حمص .وك��ان أمير جبهة النصرة
في القلمون اب��و مالك التلي أعلن
«أن العسكريين االسرى سيلتقون
جميعهم أهلهم وزوجاتهم وأوالدهم
في األيام المقبلة.
وكان وفد من أهالي العسكريين
زار وزي��ر الصحة العامة وائ��ل ابو
فاعور لشكره على «وقوفه دوما ً إلى
جانبهم بكل شفافية وصراحة».

وأعلن الشيخ عمر حيدر باسم
األه��ال��ي «أن ال��وف��د ت��أك��د م��ن أن
األمور إيجابية والملف جدي وعلى
الطريق الصحيح ،وق��د علموا من
الوزير وائل أبو فاعور ما يستطيع
أن يخبرهم به وما يؤكد أن الملف
س��ائ��ر على ال��ط��ري��ق الصحيح»،
وق���ال« :سيلتزم االه��ال��ي بالوعد
ال��ذي قطعوه للرئيس تمام سالم
بالتكتم ،على أمل استقبال أوالدنا
في أقرب وقت».
ولفت إلى «أن ما تقدم به الشيخ
وسام المصري من شروط من قبل
تنظيم «داع���ش» ل��م يتم بحثها،
ألن «داع���ش» ل��م يكلف المصري
رسمياً».
وأعلن المختار طالل طالب «أن
الجميع في الحكومة باتوا موافقين
على مبدأ المقايضة ،ونأمل بأن
تكون عيدية األه��ال��ي ف��ي المولد
النبوي عودة أوالده��م» .وأكد «أن
الجهات الخاطفة لم تقدم أي تعهد
بوقف القتل».

مواقف �أملت ب�أن يحمل العام الجديد ح ًال للأزمات
وبناء خطوات تغييريّة ثورويّة في محاربة الف�ساد
أملت القوى السياسية في أن يحمل العام الجديد
تباشيرفرحواطمئنانوعملجادلحلاالزماتوالمشاكل
التي الزمت لبنان ،وفي السياق صدرت مواقف دعت إلى
«انتخاب رئيس للجمهورية ،وتفعيل المؤسسات ودعم
الجيش والقوى األمنية بكامل التجهيزات المطلوبة،
وتحرير العسكريين المختطفين» ،كما دعت إلى «بناء
خطوات تغييريّة ثورويّة في محاربة الفساد واإلفساد
وفي المحافظة على ثرواتنا».
وطالب رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ
محمد يزبك الجميع في لبنان بموقف شجاع لمعالجة
كل اﻻوض��اع والملفات العالقة ،من انتخاب رئيس
للجمهورية ،وتفعيل المؤسسات ودعم الجيش والقوى
األمنية بكامل التجهيزات المطلوبة ،وتوفير الغطاء
السياسي لها من دون علعلة وغمز ولمز»  ،مشددا ً على
«أن حماية الوطن وتعميم األمن على كل شبر من أرض
الوطن فوق كل اعتبار».
وقال خالل خطبة الجمعة في مدينة بعلبك «أن ﻻ
عيد للبنان واللبنانيون مخطوفون في جرود عرسال
بأيدي اﻻرهاب الكفيري» ،وتابع «يجب أن يعمل على
تحرير الوطن بتحرير ابنائه ،وهذه مسؤولية الحكومة،
ومسؤولية كل قادر».

ودعا ال ّنائب حسين الموسوي ّ
الشركاء في الوطن
الغربي المحكوم
إلى عدم ال ّرهان واإلرتهان إلى الخارج
ّ
لمصالحه على حساب مصالح ّ
الضعفاء ،الفتا ً في
تصريح بمناسبة حلول العام الجديد ،إلى وجوب
أن تكون وحدتنا الوطنيّة نتاج حبّنا لهذا الوطن،
واإلجتماعي ،وفي بناء
اإليماني
وخيارنا في البناء
ّ
ّ
خطوات تغييريّة ثورويّة في محاربة الفساد واإلفساد
وفي المحافظة على ثرواتنا وفي طليعتها إنساننا
المقهور والمستضعف ،وعلى ح ّقنا في ثرواتنا من
ال ّنفط والغاز ،وفي وضع استراتيجيّة دفاعيّة وطنيّة
الصهيونيّة وال ّتكفيريّة بما يخرج
لمواجهة العدوانيّة ّ
لبنان ويخرجنا جميعا ً إل��ى حالة الق ّوة وال ّتمكين
واإللتفاف ح��ول قضايانا المصيريّة وف��ي طليعتها
القدس السليب.
كما أمل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد
المجيد صالح في حفل تأبيني في بلدة معركة« ،أن
يحمل العام الجديد تباشير فرح واطمئنان وعمل جاد
لحل االزمات والمشاكل التي الزمتنا طويالً» ،مشيرا ً إلى
«أن وطننا الذي يمر بمرحلة صعبة ومخاض عسير
يحتم على جميع االفرقاء السياسيين أن يدركوا خطورة
هذه الظروف التي تلقي بثقلها على لبنان».

وأش��ار إلى «أن الحوار والتالقي هو القدر المقدر
للبنانيين وال مناص لولوج ه��ذا الباب ال��ذي يؤمن
المصلحة الوطنية ويحصن ال��داخ��ل اللبناني من
استهدافات العدو «اإلسرائيلي» وأطماعه في أرضنا
وف��ي ثرواتنا المائية والنفطية» ،م��ش��ددا ً على «أن
الحوار يوفر االجواء االيجابية الكتمال صورة الدولة
والمؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
واقرار قانون انتخابي عصري تتمثل من خالله جميع
الشرائح اللبنانية ،آمالً بأن ينتج الحوار الجاري في
عين التينة حوارا ً شامالً بين الجميع».
وتمنى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «أن
يستمر ال��دي��ن االس�لام��ي ح��ام�لاً لرسالة التسامح
واالع��ت��دال واالنفتاح على اآلخ��ر ،شاجبا ً ما يرتكبه
بعض اإلرهابيين أو التنظيمات االره��اب � ّي��ة باسم
الدين من جرائم وحشية تمثل أبشع صور التطرف
واإلره����اب بحق المدنيين ف��ي ك��ل أن��ح��اء العالم».
وهنأ جعجع ،في بيان «المسلمين في لبنان والعالم
العربي والعالم ،بعيد المولد النبوي سائالً الله أن يحل
السالم على لبنان ليخرج من محنته ،وأن يحمل العيد
األمن واالستقرار» ،وآمالً «بقيام دولة فلسطينيّة حرة،
سيدة ومستقلة في أقرب وقت ممكن».

