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حزب اهلل� :سنوا�صل قتال التكفيريين
حتى �سقوط هذا الم�شروع
أك���د ح���زب ال��ل��ه م��واص��ل��ة قتال
التكفيريين ومشغليهم حتى سقوط
هذا المشروع وسأل كيف يكون فريق
لبناني ويرفع شعار «لبنان أوالً» ثم
ينتظر نتائج المعركة في سورية؟

الحاج حسن

وش���دد وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن ،في كلمة ألقاها خالل
احتفال تأبيني في حسينية حوش
تل صفية في بعلبك ،على أن «حزب
الله والمجتمع المقاوم لن ينجرا إلى
فتنة سنية  -شيعية أو إسالمية -
مسيحية ،في لبنان أو سورية أو
اليمن أو السعودية أو الكويت ،مهما
بلغت التضحيات».
وأك��د «مواصلة ح��زب الله قتال
التكفيريين ومشغليهم حتى سقوط
هذا المشروع ،بهدف الحفاظ على
ال��وح��دة اإلس�لام��ي��ة  -اإلس�لام��ي��ة
واإلسالمية  -المسيحية ،ولن نترك
لهم مجاال ً أو ندعهم يمزقون المنطقة
بافتعالهم المجازر ،ولن يستطيع
أحد جرنا إلى الفتنة ،وسنسقط هذا
المشروع وداعميه ومموليه من خالل
الحفاظ على وحدتنا وثباتنا مهما
بلغت التضحيات».
وألقى مسؤول حركة أمل في البقاع
مصطفى الفوعاني كلمة ،شدد فيها
على «الحوار بين اللبنانيين وعلى
التمسك بالوحدة الوطنية بوجه
المشروع التكفيري».

قاووق

من جهته ،أكد نائب رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق خالل االحتفال التكريمي الذي
أقامه حزب الله في ذكرى مرور أسبوع
على استشهاد علي جميل حسين ،في
حسينية بلدة النفاخية« ،أن الحزب
بعد اإلتفاق النووي اإليراني ،وعلى
رغم كل حروب التكفيريين ،هو نفسه
اليوم كما كان باألمس ،وسيكون غدا ً
وبعد كل يوم حزب المقاومة ونصرة
فلسطين وح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان م��ن كل

قاووق
خطر أكان إسرائيليا ً أو تكفيريا ً على
السواء ،وهذا هو عهدنا فال نغير وال
نبدل تبديالً».
ولفت إلى «أن المقاومة التي أرادوا
لها أن تعود إلى الوراء عشرين عاما ً
استطاعت اليوم أن تتقدم إلى األمام
عشرين عاماً ،فبعد  9سنوات على
انتصار تموز عام  2006هي اليوم
تشهد على حياة متجددة لها ،وهي
اليوم وبعد أن كان شيمون بيريز في
عام  2006يقول إننا بهذه الحرب
قضينا على ح��زب ال��ل��ه بالموت،
وإنها معركة الموت أو الحياة ،قد
استطاعت أن تعزز قدراتها وقوتها
عسكريا ً وشعبيا ً وسياسياً».
وأك��د «أن المقاومة ستستكمل
المعركة التي بدأتها لحماية قرانا
وأهلنا ف��ي لبنان ض��د العصابات
التكفيرية ،وأنها ستكمل ما بدأته
ف��ي ج���رود ع��رس��ال ورأس بعلبك
والقلمون والزبداني» ،مشددا ً على
أن النتيجة في معركة الزبداني لن
تكون إال كنتيجة القصير ويبرود
وقارة ورنكوس وعسال الورد وكل
مدن وقرى القلمون ،أال وهي النصر
الكامل للمقاومة والجيش العربي
ال��س��وري» ،م��ش��ددا ً على «أن��ن��ا لن
نسمح أن يكون داخل أو خارج حدود

لبنان م��ق��رات أو م��م��رات ل�لاره��اب
التكفيري ،ولن نسأل أحدا ً أو ننتظر
رض��ى أو إذن���ا ً م��ن أح��د ،ول��ن يغير
كل الضجيج والصراخ والتحريض
ال��م��ذه��ب��ي م��ن ق���رار ال��م��ق��اوم��ة في
استكمال هذه المعركة ضد اإلرهاب
التكفيري حتى النصر».
وأشار إلى «أن كل من يراهن على
توظيف اإلرهاب التكفيري في سورية
ولبنان ،إنما يرتكب الخطايا األخالقية
واإلنسانية والوطنية ،فكيف يكون
فريق لبناني ويرفع شعار «لبنان
أوالً» ثم ينتظر نتائج المعركة في
سورية والقلمون والزبداني وجرود
عرسال ،ويراهن على انتصار اإلرهاب
التكفيري فيها؟» ،مؤكدا ً «أن المقاومة
ك��م��ا نجحت ف��ي ه��زي��م��ة ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» هي اليوم تصنع نصرا ً
جديدا ً ضد العدوان التكفيري».
واع��ت��ب��ر ان��ه «ل��ي��س غ��ري��ب�ا ً على
«اسرائيل» المراهنة على التكفيريين
في حروبهم في المنطقة ،وهي التي
أصبحت تمتدحهم وتدعمهم علناً،
ألنهم يشكلون فرصة استراتيجية لها
لتغيير معادالت الصراع بخوضهم
ح���روب اس��ت��ن��زاف ض��د الجيشين
المصري والسوري وضد المقاومة
في لبنان وفلسطين».

فتحعلي :نتط ّلع �إلى ّ
حل الخالفات
بين دول المنطقة بالحوار
أك��د السفير اإلي��ران��ي في لبنان محمد فتحعلي «أن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تمتلك القدرة والتكنولوجيا
الالزمة لالستفادة من الطاقة النووية السلمية بجوانبها
المتعددة ،إن كان على صعيد انتاج الكهرباء أو الصناعة
أو األغ��راض الطبية ،وعلى رغم المعارضة االميركية،
تفتخر ايران بأنها وصلت الى هذه المرحلة المتقدمة من
االكتفاء الذاتي في مضمار الطاقة النووية السلمية».
وأس���ف لسعي ب��ع��ض ال����دول ال��غ��رب��ي��ة «م���ن خ�لال
مغالطاتها وتصرفاتها إلى المزج بين مفهومي القدرة
النووية السلمية والقدرة النووية العسكرية .في حين
أن الجمهورية االسالمية االيرانية ال تكتفي بأنها ال تملك
الرغبة واالرادة النتاج هذا السالح بل انها تنتقد وبشدة
الدول التي تمتلك هذا السالح أو أي سالح يسبّب الدمار
الشامل والقتل الجماعي ،وهي تطلب منهم اضافة لوقف
االبحاث لتطوير هذه األسلحة ،ان تتخلص من الموجود
منها وذلك لمصلحة االنسانية والبشرية وحفاظا ً على
الكرة االرضية والمقيمين فيها».
وتابع فتحعلي في حديث إل��ى محطة «أن بي أن»:
«الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ترغب في ان تكون كل
دول المنطقة قوية ،خصوصا ً أن المنطقة تواجه تهديدات
بعضها داخلي وأغلبها خارجي .والقوى العظمى على
مر التاريخ ،سعت إلى استعمار شعوبنا ونهب ثرواتنا،
لذلك ال مناص من شرق أوسط قوي يتكون من دول قوية

لمواجهة ومقاومة هذه األطماع االستعمارية» .ولفت إلى
ان إيران «تعتقد وتؤمن بأن الشعوب هي وحدها تمتلك
حق تقرير مصيرها ،وال بد للقوى العظمى من ان تحترم
هذه الحقوق».
وأشار إلى «أن الجمهورية االسالمية االيرانية لم تسعَ
ب��أي شكل من األش��ك��ال الستخدام قدراتها في التدخل
بالشؤون الداخلية لدول المنطقة ،وهي سعت دائما ً إلى
تقديم يد الدعم ل��دول المنطقة في مواجهتها للتطرف
واالره���اب ومواجهة مشاريع التفرقة ،وبالتالي فإن
إيران تتطلع الجتماع دول المنطقة وحل سوء تفاهماتها
وخالفاتها بالحوار والنقاش» ،موضحا ً «أن المستفيد
الوحيد م��ن ه��ذه ال��خ�لاف��ات واالن��ش��ق��اق��ات ه��ي القوى
الخارجية ،وخصوصا ً الكيان الصهيوني الذي ال يرغب
باالستقرار والسالم في المنطقة ،ولألسف فإن مصلحة
هذه القوى تقتضي باستمرار النزاعات واالنشقاق بين
دول وشعوب المنطقة».
واعتبر «أن االت��ف��اق ال��ن��ووي للجمهورية اإلسالمية
يعتبر انتصارا ً لكل دول المنطقة ولكن ليس من جهة
وصول الشعب االيراني لحقوقه في االستفادة من الطاقة
النووية السلمية ،بل من خالل تسجيل سابقة وموقف،
وهو ان الشعوب وال��دول إذا ثابرت وتابعت مقاومتها
وتمسكها بحقوقها فإنها سوف تصل الى اهدافها المرجوة
والمطلوبة».

دروي�ش هن�أ المي�س بالفطر
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش ،يرافقه األب حنا
شرباط ممثالً راعي أبرشية زحلة للسريان األرثوذكس
المطران بولس سفر ،األرشمندريت عبدالله عاصي وعدد
من اآلباء ،مفتي البقاع الشيخ خليل الميس في دارته في
مكسة ،وقدموا له التهانئ بحلول عيد الفطر ،في حضور

رئيس المحكمة الشرعية السنية في بعلبك الشيخ طالب
جمعة.
وتمنى درويش «أن يحمل عيد الفطر السالم والطمأنينة
إل��ى جميع اللبنانيين وأه��ال��ي المنطقة» ،وش��دد على
«ض��رورة االنفتاح والتواصل بين كل مكونات المجتمع
البقاعي».

الم�شنوق :ال �أتحدى �أحد ًا
في ملف النفايات
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه «سيدعو إلى مناقصة لرفع النفايات في
بيروت خالل  15يوماً» ،ودعا الجميع ألن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الملف»،
مستبعدا ً أن «تنفجر أي مشكلة حول موضوع النفايات ألنها هي قضية وطنية
والمسؤولية كبيرة».
وشدد على أنه نجح في منع التدخالت السياسية في ملف النفايات ،مشيرا ً إلى
أن «المناقصات ستحصل في األيام المقبل بالنسبة إلى منطقة بيروت» ،موضحا ً
أنه «في حال لم يتقدم أحد سيحيل الموضوع إلى مجلس ال��وزراء ألخذ القرار
المناسب».
ولفت المشنوق إلى أن «أكثر من نصف المواطنين اللبنانيين يعيشون في بيروت
والضواحي ،وهؤالء ليسوا من مواليد بيروت فقط بل من كل المناطق من الشمال إلى
الجنوب إلى جبل لبنان» ،مشددا ً على ضرورة أن «يتحمل الجميع المسؤولية في
معالجة المشكلة».
وأوضح المشنوق أن «الحل ال يكون فقط في إقفال مطمر الناعمة» ،مشيرا ً إلى أننا
«وضعنا خط للمعالجة على مرحلتين ،األول تشمل إرسالها إلى المطامر الموجودة
في المناطق لبعض األسابيع» ،مؤكدا ً أنه «بعد  17سنة من المنطقي أن يأخذ حل
مشكلة النفايات في لبنان بعض الوقت» ،مشددا ً على «وجود عمل جدي» ،ومؤكدا ً
اننا «ال نتحدى أحدا ً في هذا العمل بل نطلب تعاون الجميع».
من جهة أخرى ،شدد المشنوق على أن «رئيس الحكومة تمام سالم ال يقبل بأخذ
أي موضوع من صالحيات مجلس الوزراء ويصر على عدم مخالفة الدستور» ،وقال:
إن «جلسة الحكومة الخميس يمكن أن تكون أول جلسة في المرحلة الجديدة التي
سيكون عنوانها التوافق» ،مستبعدا ً ان «تنفجر اي مشكلة حول موضوع النفايات
ألنها هي قضية وطنية والمسؤولية كبيرة».

�أر�سالن :ال مف ّر من م�ؤتمر ت�أ�سي�سي
ل�صياغة نظام جديد

«فتح» تطالب «�أونروا» بعدم تقلي�ص الخدمات
شدد القيادي في حركة «فتح» في لبنان محمد الشبل،
على ض���رورة قيام وك��ال��ة «أون����روا» بمساعدة الشعب
الفلسطيني ف��ي مخيمات لبنان واإلق�ل�اع ع��ن تقليص
الخدمات والمساعدات ،وخصوصا ً لالجئين الفلسطينيين
القادمين من سورية الى لبنان.
وأش��اد باستضافة لبنان الرسمي والشعبي لالجئين
الفلسطينيين منذ العام  1948حتى اليوم ،إضافة الى
استضافة الالجئين من سورية ،كما حمل المجتمع الدولي

مسؤولية ت��رك الفلسطيني الالجئ يهاجر بطريقة غير
شرعية ويموت في البحر والمنفى ،معرضا ً نفسه لألخطار.
وقال« :لمصلحة من تفرغ المخيمات من نخبها الشبابية
التي تهاجر وتتوه في مشارق األرض ومغاربها من دون
أي بصيص أم��ل ب��ال��ع��ودة؟» ،موجها ً ن��داء إل��ى الشعب
الفلسطيني« :ال تراهنوا على السالم مع المحتل الصهيوني
فال سالم معه وهناك الجئ فلسطيني في العالم ...ال سالم
مع المحتل والالجئ الفلسطيني لم ينل أبسط حقوقه».

ّ
ب�شور :لدخول ع�صر انت�صار وحدتنا على التجزئة
زار وف��د من «شبيبة اللجان وال��رواب��ط الشعبية»،
بمناسبة عيد الفطر ،مدافن الشهداء في بيروت وطرابلس
والجنوب والبقاع ،وذلك استمرارا ً لتقليد عمره أربعون
عاماً.
وت��ق��دم ال��وف��د المنسق ال��ع��ام للتجمع معن بشور
ومسؤولون في التجمع ،أعضاء «ملتقى بيروت األهلي»،
كما شارك في الزيارة سفير دولة فلسطين أشرف دبور
وأركان السفارة ،األمين العام «للمؤتمر القومي العربي»
الدكتور زياد حافظ ،رئيس جمعية «كنعان فلسطين» في
اليمن يحيى محمد صالح ،مسؤول «الجبهة الديمقراطية»
لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل على رأس وفد من
الجبهة ،أمين سر حركة «فتح» في بيروت العميد سمير أبو
عفش على رأس وفد ،أعضاء لجنة المتابعة في «الحملة
األهلية» لنصرة فلسطين و«قضايا األمة».
وأم��ام المدفن الجماعي لشهداء تل الزعتر ،تم وضع
أك��ال��ي��ل ال��زه��ور وأل��ق��ي��ت كلمات اس��ت��ذك��رت الشهداء
ونضاالتهم.
وقال دبور في كلمته« :وراء كل شهيد هنا ،حكاية بطولة،
ومحطة مهمة من محطات النضال الوطني الفلسطيني
واللبناني والقومي العربي .وفي هذه المدافن يتجاور
الشهيد الفلسطيني مع اللبناني مع الشهداء من أقطار
الوطن العربي ،ويتجاور المسلم مع المسيحي ،والشيعي
مع السني ،والعربي مع األممي ،في لوحة تستعيد أياما ً
مشرقة من تاريخنا ،حين كان شرفاء األمة وأحرار العالم
في خندق واحد ،وحيث كان العدو واضحا ً وواحداً ،وحيث
لم يكن هناك مجال للتفرقة أو الشرذمة أو الفتنة».
وق��ال بشور في كلمته« :هي زي��ارة وف��اء لكل شهداء
األمة أينما كانوا ،فكل شهيد يختصر آالم األمة وآمالها في
كل مكان ،والعيد الحقيقي يوم تنتصر دماء شهدائنا في
فلسطين ولبنان وسورية والعراق ومصر واليمن وليبيا
والجزائر والكويت والجزيرة العربية على خناجر الفتنة

والتحريض والعداوات واالقتتال».
واختتم داعيا ً إلى «استعادة الوعي في لبنان والوطن
العربي والترفع عن الصغائر ،وتجاوز األحقاد والجراح،
والتحصن في وجه الفتن ومثيريها من الداخل والخارج،
والدخول إلى عصر تنتصر فيه وحدتنا الوطنية على
االنقسام ،ووحدتنا القومية على التجزئة ،ووحدتنا
اإلسالمية والمسيحية على العصبيات الطائفية والمذهبية
والعرقية ،ووحدتنا اإلنسانية على كل جماعات الغلو
والتطرف والتوحش».
بعدها ،جال ال��زوار على أضرحة مناضلين لبنانيين
وفلسطينيين.
وفي طرابلس ،زار وفد من «تجمع اللجان والمنتدى
القومي» على رأسه مسؤول التجمع في الشمال فيصل
درنيقة ،مدافن الشهداء في باب الرمل ،حيث تلوا الفاتحة
على أضرحة :الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،الرئيس
الراحل عمر كرامي ،قائد جيش اإلنقاذ فوزي القاوقجي
وغيرهم.
وفي مناطق الجنوب وصيدا كما في مناطق البقاع
وبعلبك ،زار عدد من مؤسسي التجمع مدافن الشهداء.
فقرأوا الفاتحة في بعلبك على ضريح رئيس بلدية بعلبك
الراحل حسين سعيد عثمان وغيره .وفي الجنوب على
أضرحة :الشهيدين معروف ومصطفى سعد والعشرات
من رواد المقاومة في الجنوب.
وكان وفد من التجمع يتقدمه العضو المؤسس الوزير
السابق بشارة مرهج ،قد زار مهنئا ً رئيس الحكومة تمام
سالم ،الرئيس الدكتور سليم الحص ،مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان ،ومقري «الجماعة اإلسالمية»
و«جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية».
وأبرق بشور مهنئا ً الى المرجعيات السياسية والدينية
والديبلوماسية والقيادات الوطنية والقومية داخل لبنان
وخارجه.

م�صير الت�شيكيين الخم�سة مجهول
ارسالن معزيا بالمهتار
اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن أ ّنه ال مف َّر من
عقد مؤتمر تأسيسي لصياغة نظا ٍم جديد ،مشيرا ً إلى أن لبنان بات شب َه دولة ال
تحترم الدستو َر والمؤسسات.
وقال أرسالن في مؤتمر صحافي أول من أمس« :لقد وصلنا في لبنان إلى
أسفل مستويات اإلنحطاط ،ويتجلى ذلك بالطالق الكامل مع مبدأ الدولة
الدستورية الشرعية .لقد بات في لبنان شبه دولة ال تحترم الدين بل تحترم
المعتقالت المذهبية .شبه دولة تدير عملية التدمير المنظم للزراعة وللصناعة
وللثقافة وحتى لقطاع الخدمات .تفرط بالثروة الطبيعية وأولها الثروة المائية،
شبه دولة تتقاسمها المافيات تحت عنوان المحاصصة».
وعن المأزق الدستوري الحاصل ،قال« :منذ  6سنوات بادرنا إلى اقتراح
مشروع عقد مؤتمر تأسيسي لصياغة نظام جديد ألننا كنا قد استقرأنا المأزق
الدستوري .تصوروا لو عقد هذا المؤتمر يوم لم يكن قد وقع الخراب الكبير في
بالد العرب .الخراب الذي أعده اإلستعمار بعنوان الربيع العربي ،لو تصرف
السياسيون يومها ولو بالحد األدن��ى من المسؤولية وأقبلوا على المؤتمر
حصنا لبنان واستبقنا وصول اإلعصار.
التأسيسي بجدية ورصانة ،لكنا قد ّ
واليوم بتنا نسمع من هنا وهناك كالما ً عن إمكانية اللجوء إلى عقد مؤتمر
تأسيسي .ال مانع من ذلك .فلنقدم على هذا المؤتمر بشرط الحرص على الحفاظ
على لبنان ،موحد األرض والشعب والمؤسسات .ال مفر من عقد هذا المؤتمر،
ألن الغائب الوحيد عن الخطاب السياسي العفن المستشري اليوم ،هو البعد
اللبناني .فلنكن لبنانيين كي ننقذ لبنان من الموت المحتم الذي يتهدده».
ورفض أرسالن ما تناولته أحدى وسائل اإلعالم عن تواصله مع «جبهة
النصرة» لحل ملف العسكريين المخطوفين عبر وسيط ،مؤكدا ً ثقته بالمدير
العام لألمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم المكلف في هذا الملف.
ورأى أن االتفاق النووي اإليراني «يشكل حدثا ً تاريخيا ً غنيا ً باألمثوالت
والعبر ويؤكد جدية وتفوق أداء الجمهورية اإلسالمية ،كما يحتم علينا جميعا ً
كعرب أن نستخدم عقولنا وأن نق ّوم نهجنا الحالي وإال سيخرجنا نهائيا ً من
التاريخ».
من جهة أخرى ،التقى أرسالن ،ضمن استقباالته األسبوعية في دارته في
عاليه ،وفودا ً من مختلف المناطق والبلدات ،تقدّمها وفد من رجال الدين ،رؤساء
بلديات ،ومخاتير وفعاليات ،عرضت معه عددا ً من المطالب والمراجعات.
وقام أرسالن على رأس وفد حزبي بزيارة تعزية بالشاب وليد المهتار في
قاعة العائلة في عرمون.
كما زار أرسالن يرافقه مدير الداخلية في الحزب لواء جابر ،رئيس رابطة آل
شهيب في عاليه ،عبدالله شهيّب ،بحضور حشد من أبناء العائلة والفعاليات.

ال ي���زال مصير التشيكيين الخمسة ال��ذي��ن فقدوا
ف��ي ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي فجر السبت ال��م��اض��ي مجهوالً،
فيما تستمر التحقيقات لمعرفة مالبسات ال��ح��ادث
�رج��ح ان عملية الخطف على خلفية
وخلفياته ،وي� ّ
المبادلة بلبناني أوق��ف ف��ي تشيكيا .م��ن آل فياض.
وك��ان عثر فجر السبت على ميني فان كيا يحمل الرقم
/102470ن متروكا ً إل��ى جانب طريق كفريا -خربة
قنافار البقاع الغربي تعود ملكيته للبناني صائب منير
طعان من بلدة الدوير ،وفي داخله  5جوازات سفر تشيكية
باسماء سيفارك جان  ،1960حمصي آدم  1978-دوبيس
ميروسلوف  ،1968بيسيك مارلين 1983وكوفون بافيل
 ،1960كما وجدت داخل السيارة كاميرا فيديو كبيرة مع
ميكروفون وكاميرتان فوتوغرافيتان وثياب وبطاقات

مصرفية ،إلى  105آالف ليرة لبنانية وفئات نقدية تشيكية
و 50يورو.
وقد وجدت صور في إحدى الكاميرات في البردوني
إضافة إلى صور عائلية.
وكانت مخابرات الجيش قامت بعمليات مسح للفنادق
وتفتيش واسع في البقاع الغربي وصيدلية العموري في
كفريا حيث توقف سائق األجرة.
وكان التشيكيون وصلوا في  1أيار الماضي إلى لبنان
ثم عادوا من جديد في  7حزيران.
على صعيد آخر ،أوقفت مفرزة تحري بعلبك في قوى
األمن الداخلي ،ح .م .أ .عواضة المتهم بقتل محمد عواضة،
إثر خالف عائلي أدى إلى سقوط قتيل وجريحين عشية
عيد الفطر.

�أهالي الع�سكريين المخطوفين
لدى «الن�صرة» التقوا �أبناءهم

«التحرير والتنمية» :الأجواء مواتية
لترتيب البيت الداخلي وانتخاب رئي�س
اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد المجيد صالح «أن المنطقة
برمتها تعيش أجواء ترقب وإيجابية رغم األحداث األمنية والعسكرية التي
تعصف بها وفي أكثر من منطقة عربية» .وأشار إلى «أن األجواء السياسية
مواتية بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني العالمي لكي يستغل لبنان الفرصة
من أجل إطالق عملية ترتيب البيت الداخلي اللبناني خصوصا ً التوافق على
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والسعي الدؤوب من أجل إعادة
طاولة الحوار الوطني ،ألن نتائج الحوار الذي يدعو إليه دائما ً الرئيس نبيه
بري إيجابية على المستوى الوطني وإن كان البعض يحاول أن يشكك بهذا
الدور الرائد والوطني للحوار» .ورأى «أن الحوار العالمي الذي جرى في فيينا
نموذج يحتذى به لحل كل القضايا الخالفية أو على األقل تجميد األحداث التي
من شأنها أن تنتج من التباعد والتنافر الحاصل والذي هو مؤثر من مؤثرات
االحداث الجارية في المنطقة».
وقال صالح في حديث خالل جولة قام بها على عدد من العوائل والقرى،
لمناسبة عيد الفطر في ص��ور ومنطقتها« :عندما نطرح الحوار والتالقي
والتعايش والتوافق على القاعدة اللبنانية ،األطراف األخرى ماذا تطرح وما هو
البديل؟ فاللبنانيون وخالل التجارب التي مرت على هذا الوطن من االعتداءات
«اإلسرائيلية» إلى الحرب األهلية وعمليات اإلستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب
على مستوى الوطن ماذا كانت النتائج؟ ال تزال الدولة دولة لبنان بمكوناتها
االسالمية والمسيحية ،وأن فكرة ان يلغي اللبناني لبناني آخر هي حلم لن
يتحقق ليس فقط عند من حلم به في لبنان بل من يحلم به في الخارج».

الأ�سعد :لعدم العبث باال�ستقرار
الميس مع درويش والوفد المرافق

«تجمع اللجان» يزور �أ�ضرحة ال�شهداء
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رأى األمين العام للتيار «األس��ع��دي» معن األسعد ،أن «مواقف األفرقاء
السياسيين اللبنانيين حول االتفاق النووي االيراني ،التي يتوقع بعضها
انفجار األوض��اع في لبنان ،تؤكد عدم ق��درة ه��ؤالء على الخروج من دائرة
تبعياتهم اإلقليمية والدولية ،أو فك ارتباطاتهم بأجندات خارجية» ،معتبرا ً
أن «عدم أخذ العبر مما حصل في اتفاق فيينا النووي ،يشكل خطرا ً فعليا ً على
الساحة اللبنانية».
وأبدى األسعد خشيته من أن «يتحول لبنان بفعل مواقف سياسييه المرتهنة
والمهزوزة إلى لعبة في جعبة األقوياء من الدول الكبرى والمؤثرة» ،داعيا ً
الجميع إلى «وعي الخطر الداهم والدائم على لبنان ،والحؤول دون العبث بأمنه
واستقراره ووحدته ،وإيقاعه في المحظور من خالل اللجوء إلى زعزعة أوضاعه
الداخلية ،لرفع سقف التفاوض بين الالعبين الكبار على حساب لبنان».
وأم��ل أن «تنجح المساعي في كبح جماح المتهورين في السياسة قبل
موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء ،وأن يتوصل الساعون إلى فض االشتباك
والتعاطي بشفافية ومسؤولية بين مكونات الحكومة ،بانتظار نتائج وتداعيات
االتفاق النووي حتى ال يتحول لبنان إلى فرق عملة».

الحافلة التي نقلت أهالي المخطوفين إلى جرود عرسال
توجه أهالي العسكريين المخطوفين الـ  16لدى «جبهة
النصرة» اإلرهابية إلى جرود عرسال أول من أمس لمشاهدة
أبنائهم لمناسبة عيد الفطر.
وكان األهالي تل ّقوا اتصاال ً من مصطفى الحجيري (أبو
طاقية) يوم الجمعة الفائت نقل إليهم سماح أمير الجبهة
أبو مالك التلي بالزيارة ،حسبما قالوا .وتوجه األهالي
حاملين بعض األغ��راض ألبنائهم ،بحافلتين من دورس
عند مدخل بعلبك الجنوبي إلى بلدة عرسال عبر الطريق
الرئيسية ،ثم إلى جرودها بعد المرور على حاجز للجيش.

وبعد عودتهم أك��د األه��ال��ي أن العسكريين جميعهم
بصحة جيدة وأن الخاطفين لديهم مطلبان «األول يتم ّثل
ّ
بإطالق سجى الدليمي وجمانة حميّد من سجن رومية
والثاني بتأمين ممر آمن للمهجرين السوريين في المخيمات
لينتقلوا إلى بلدة فليطة السورية».
وأوضحوا أن اللقاء كان في مكان واحد واستمر حوالى
الساعة ونصف الساعة.
وحمل البعض على الدولة معتبرين أنها نسيت ان هناك
عسكريين مخطوفين منذ سنة.

ق�صارجي :لمد يد العون لـ� 3آالف عائلة نازحة
احتفل رئ��ي��س الطائفة الكلدانية ال��م��ط��ران ميشال
قصارجي ،بمناسبة عيد مار الياس ،بالذبيحة اإللهية في
كاتدرائية «المالك روفائيل» في بعبدا برازيليا ،يعاونه
النائب االسقفي العام المنسنيور رافائيل طرابلسي ،في
حضور حشد كبير من الالجئين العراقيين.
بعد تالوة االنجيل ،ألقى قصارجي عظة ،جدد فيها إطالق
«حملة التبرع والمساعدة لصالح أخوة لنا في االنسانية،
هجرتهم آلة الحقد والتطرف الديني األعمى» ،مناشدا ً «مراكز
القرار التدخل السريع لوقف نزيف الهجرة وتحسين ظروف
هؤالء الالجئين ،الذين فاق عددهم  3آالف عائلة كلدانية
عراقية موجودة على االراضي اللبنانية».
وأعلن «افتتاح مركز جديد الستقبال العائالت العراقية
الوافدة في منطقة سد البوشرية ،في مركز سيدة الرحمة
اإللهية الرعوي  -االجتماعي».
وقال« :نحن اليوم بعد  3آالف عام تقريبا ً نجد أنفسنا
منقادين إلى آلهة غريبة وإلى صنمية جديدة تستعبدنا،
وتفصلنا عن العبادة الصحيحة التي تليق برب السماوات
واألرض .نحن مستعبدون في شكل أساسي لصنم البحث

عن الراحة والسهولة :فالكل منقاد إلى رغبة جارفة للسفر،
وترك أرض الشرق العزيز مهبط الوحي وموطن األنبياء،
من دون التفكير بأهمية التضحية والشهادة لاليمان في
هذه البقعة المباركة من العالم ،التي ناضل على أديمها
أجدادنا وآباؤنا ووقفوا بعناد أمام الظلمة واألعداء األلدة،
كما صنع قديما ً إلياس النبي».
وأشار إلى أن «ظروف عمل كثيرة تقدم لنا ،لكننا ال نرضى
إال باألعمال السهلة التي ال تتطلب عناء وتضحية ،غير
مدركين ربما أن الجد والفالح واقتناء طول األناة مفاتيح
النجاح في هذه الحياة ومناهج الخالص» ،مضيفاً« :نحن
اليوم مستعبدون أيضاً ،وفي شكل غير مباشر ،لكل من يقدم
لنا مساعدة مادية ،ولئن كانت ضئيلة وهشة» ،متسائالً:
«كم من مرة ،نترك كنيستنا ورعاتنا ...وقد ننقاد إلى بدع
وحركات مشبوهة حتى ،سعيا ً وراء حفنة دقيق؟».
بعد القداس ،توجه نحو  700الجئ عراقي من مختلف
المذاهب ،ال��ى دي��ر مخلص العامر في ج��ون  -الشوف
لتمضية يوم روحي وترفيهي كمساهمة بسيطة من ابرشية
بيروت الكلدانية.

