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توقف قاتل ال�شهيد حم ّية
مخابرات الجي�ش ِ
�أثناء محاولته مغادرة لبنان بجواز مز ّور
ف��ي إن��ج��ا ٍز أمني جديد لمديرية
م��خ��اب��رات ال��ج��ي��ش ،أوق��ف��ت أم��س
«اإلرهابي الخطر ،السوري علي أحمد
ل ّقيس الملقب بـ«أبو عائشة» النتمائه
إل���ى أح���د التنظيمات اإلره��اب��ي��ة،
وذلك أثناء محاولته مغادرة لبنان،
مستخدما ً جواز سفر مز ّوراً» ،بحسب
ب��ي��ان ل��ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش -م��دي��ري��ة
التوجيه.
وأش��ار البيان إلى أنّ التحقيقات
مع الموقوف بيّنت «أ ّنه بايع «جبهة
ال��ن��ص��رة» وت�����د ّرب ع��ل��ى تصنيع
العبوات الناسفة وأتقن تحضيرها،
واستعمل عددا ً منها ،وتربطه عالقة
وثيقة بالمدعو أبو مالك التلّي ،حيث
أقام مع مجموعته في جرود عرسال،

كما اعترف الموقوف بأ ّنه أقدم على
قتل الجندي الشهيد محمد حميّة
الذي ُخطف إثر معركة عرسال العام
 .2014وقد أدلى الموقوف بمعلومات
عن ع��د ٍد من األشخاص المتورطين
ّ
ملف العسكريين المخطوفين،
في
وتستم ّر التحقيقات معه لكشف
معلومات أخرى».

والد حم ّية يشكر الدولة

من جهته ،شكر والد الشهيد حمية
الدولة على توقيف قاتل ولده ،من ّوها
بـ«سهرها ويقظتها وعملها» ،معتبرا ً
أنّ «ما قامت به األجهزة األمنية هو
عمل بطولي وشجاع».
وأخ��ذ حميّة على وسائل اإلعالم

«دوره���ا السلبي ف��ي التكهّن حول
هوية القاتل وجنسيته» ،وقال« :كل
هذه األمور ال تعنيني فتوقيفه يعود
للدولة ونشكرها ،لكن ح ّقنا هو عند
مصطفى الحجيري أبو طاقية».
وأسف «لالمباالة الطبقة السياسية
ف��ي م��ا يتعلق ب��ج��ث��ث ال��ش��ه��داء،
وبالعسكريين المخطوفين».

خطف في عرسال

أم��ن��ي آخ����ر ،خطف
ف��ي م��ج��ا ٍل
ٍّ
مسلحون مجهولون يستقلّون سيارة
جيب رباعية الدفع ،السوري محمود
محمد عامر من داخل بلدة عرسال،
وف ّروا به في ا ّتجاه الجرود.

كاغ جالت على مرف�أ طرابل�س:
للتو�صل �إلى حل للرئا�سة
ن�ؤيّد الحوارات
ّ
المنسق الخاص لألمم
جالت
ّ
ال��م��ت��ح��دة ف���ي ل��ب��ن��ان سيغريد
ك���اغ ،وم��ح��اف��ظ ال��ش��م��ال رم��زي
ن��ه��را ،ع��ل��ى األح����واض ف��ي مرفأ
ّ
واطلعا ميدانيا ً على
طرابلس،
كيفية عمل ال��م��رف��أ واإلن��ج��ازات
التي تح ّققت والدور الذي سيلعبه
ف��ي المستقبل ،م��ن خ�لال رئيس
مجلس إدارت���ه بالوكالة محمود
سلهب ،بحضور رئيسة المجلس
التمثيلي التحاد الموانئ العربية
فاتن سلهب ومستشار المحافظ
للشؤون القانونية باخوس إجبع.
وأ ّك��دت كاغ أنّ «ه��دف الزيارة
هو المساهمة في تفعيل المرافق
ال��ح��ي��وي��ة ف��ي ط��راب��ل��س إلي��ج��اد
ف��رص عمل للشباب ،إضافة إلى
أنّ المدينة لها أهمية تاريخية
كبيرة» ،مشيرة إلى أنّ «الخطوة
تساعد على استقرار البالد ،فضالً
عن إظهار الفرص المتعدّدة التي
تملكها ط��راب��ل��س بالنسبة إلى
التنمية االقتصادية ،كما تملكها
سائر المناطق اللبنانية».
وقالت ر ًدا ً على س��ؤال« :نحن
ننظر إل���ى ال��م��ن��اط��ق اللبنانية
نظرة واح��دة متساوية ،ونتطلّع
إلى خطة للتنمية خالل األربع أو
الخمس سنوات المقبلة ،واألم��م
المتحدة موجودة في لبنان منذ
سنين عدّة ،للعمل فيه بالتعاون
مع الحكومة والمساهمة في تنفيذ
مشاريع إنمائية يستفيد منها
الشعب اللبناني كلّه».
وأض���اف���ت« :ل��ط��ال��م��ا طالبت
األم��م المتحدة بانتخاب رئيس
للجمهورية بشكل عاجل ،ليتم ّكن

الح�ص :افتتاح ممثل ّية لـ«�إ�سرائيل»
في الإمارات طعن للق�ضية الفل�سطينية
أ ّكد الرئيس الدكتور سليم الحص أنّ افتتاح ممثلية دبلوماسية في دولة
اإلم��ارات يُعتبر «تحدّيا ً للمصلحة العربية العليا ،وطعنا ً لقضية العرب
األولى» .وقال الحص في تصريح أمس« :جاء في إحدى الصحف خبر مفاده
أنّ العدو «اإلسرائيلي» سيفتتح خالل األسابيع المقبلة ممثليّة دبلوماسية
صح هذا الخبر فإ ّنه
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إمارة أبو ظبي .إن
ّ
يشكل مفصالً سلبيا ً خطيرا ً في منطق التوجهات العربية».
وأضاف« :أنّ هذا األمر يُعتبر مرفوضا ً أساساً ،ال بل يُعتبر تحدّيا ً للمصلحة
العربية العليا وطعنا ً لقضية العرب األولى ،أي القضية الفلسطينية .ونرجو
أن يكون هذا الخبر غير صحيح .إ ّننا ندعو دولة اإلمارات العربية المتحدة
إلى الجهر بموقف واضح من هذا الموضوع آملين أن يكون موقفها رافضا ً أليّ
ّ
بالحق العربي في
توجه يتجاهل أو يف ِّرط بالمصلحة العربية العليا ويض ّر
ّ
فلسطين ،التي ُتعتبر محور قضايا األمة العربية».

المسؤولون من اتخاذ ال��ق��رارات
المفيدة لشعبهم ،وك��ل الجهود
وال��ح��وارات التي تجري نؤيّدها
للتوصل إل��ى حل سريع لمسألة
الرئاسة».
وفي ختام اللقاء قدّمت سلهب
ل��ك��اغ ون���ه���را ،درع��ي��ن «ت��ق��دي��را ً
ل��ج��ه��وده��م��ا ف���ي خ���دم���ة أب��ن��اء
الشمال».
وكان نهرا استقبل كاغ في مق ّر
البلدية ،وب��ح��ث معها ف��ي سبل
تفعيل التعاون بين البلدية واألمم
المتحدة من خالل برامج التنمية
ال��ت��ي يعمل ال��ق��ي��م��ون ف��ي األم��م
المتحدة على تنفيذها في لبنان.
وشكر نهرا لكاغ زيارتها ،وأمل
في المستقبل القريب «أن يترجم
هذا اللقاء لتنفيذ مشاريع إنمائية

ته ّم أبناء مدينة الميناء عام ًة،
والشمال خاص ًة».
وزارت ك��اغ أيضا ً مق ّر جمعية
«م��ارت��ش» ف��ي طرابلس والتقت
أع��ض��اءه��ا ،وأث��ن��ت ع��ل��ى ال���دور
المه ّم الذي يقوم به القيمون على
الجمعية ،ف��ي إق��ام��ة نشاطات
مشتركة بين أبناء منطقتي التبانة
وجبل محسن.
وف����ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة ع��ق��دت
اج��ت��م��اع �ا ً م��ع رئ��ي��س��ة المنطقة
االقتصادية الخاصة بطرابلس
الوزيرة السابقة ر ّي��ا الحسن في
غرفة التجارة والصناعة ،بحضور
س� ُب��ل
األع��ض��اء ،وب��ح��ث��ت معهم ُ
التعاون وكيفية المساهمة في
تفعيل عمل المنطقة االقتصادية.

نال جائزة «�أ�سكامي» لدول المتو�سط

مخزومي :لبنان يعاني مبا�شرة
تداعيات الأزمة ال�سورية اجتماعي ًا وحكومي ًا

أوضح وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،أنّ النازحين السوريين
باتوا «عبئا ً كبيرا ً على لبنان الذي لم يصله من مبلغ المليارين و 100مليون
دوالر سوى  900مليون دوالر لمعالجة هذا الملف».
وأوضح درباس أنّ «كندا تطلب من لبنان تسهيالً لوجستيا ً لطرحها نقل
المتخصصة مع
الجئين من لبنان إلى أراضيها ،وهي تواصلت عبر األقنية
ّ
الوزارات المعنيّة بالملف ،وأهمها وزارات الخارجية واألشغال والشؤون
االجتماعية ،طالبة تعاونها لوضع مبادرتها حيّز التنفيذ ،ونحن سنقدّم هذا
التسهيل».
وإذ أشار إلى أنّ «لبنان ال يعرف بعد ما هي المعايير التي سيت ّم على
أساسها اختيار الالجئين الذين سيُنقلون» ،لفتَ إل��ى أننا سنستفسر
طبعا ً عن هذا الموضوع ،مضيفا ً «سنبحث في الطرح ككل ،وتفاصيله مع
وفد كندي سيزور لبنان في األيام المقبلة ،بهدف وضع اآللية التطبيقية
ورجح درباس أن «يُنقل الالجئون إلى كندا سريعا ،وربما قبل
لالقتراح».
ّ
نهاية العام».
من جهته ،أ ّكد وزير المواطنة والهجرة الكندي جون ماكلوم أنّ «خطة
كندا الستقبال  25ألف الجئ سوري في األشهر الثالثة المقبلة ،تعرقلها
شروط في البلدان التي تستضيفهم حاليا ً للحصول على تأشيرة خروج»،
مضيفا ً «مسألة تأشيرة الخروج هي «من الصعوبات التي لم يت ّم حاليا ً
العمل لحلّها بشكل كامل».

رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح أمس «أنّ المنطقة تتدحرج
على خلفية األزمة السورية إلى مزيد من المخاطر» ،وأشار إلى «دول كبرى
وإقليمية تعمل على تأجيج الصراع السوري إلسقاط الدولة السورية ،إال ّ
أنّ هذه األعمال باءت بالفشل حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي ضرب
فيها اإلره��اب قلب أوروب��ا ،ومع ذلك ليس هناك استعداد لحل األزمة
السورية بالقضاء على اإلرهاب وال ّذهاب إلى تسوية سلمية حقيقية».
واعتبر أنّ «تركيا تريد حراسة هذا اإلرهاب وبقاءه ألم ٍد طويل حتى
تحافظ على مصالحها في سورية ،وذلك من خالل إقامة منطقة عازلة،
الفتا ً إلى «أنّ إسقاط الطائرة الروسية يرمي إلى ج ّر العالم إلى صدام
كبير».

المجل�س القاري الأفريقي:
ا�ستعادة الجن�سية كانت ً
حلما للمغتربين
ن ّوه المجلس القاري األفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
بموافقة مجلس النواب في جلسته التشريعية األخيرة على قانون استعادة
الجنسية للمغتربين المتحدّرين من أصل لبناني.
واعتبر المجلس في بيان و ّزعه إثر اجتماع هيئته اإلدارية في مكتبه في
بيروت برئاسة رئيسه عباس فواز ،أنّ «هذا القانون لطالما انتظره اللبنانيون
المتحدّرون من أصل لبناني ،وكان بمثابة الحلم بالنسبة إليهم».
وأش���اد برئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري و»إن��ج��ازات��ه التشريعية
والدستورية والوطنية ورعايته مسيرة السلم واألمان والوفاق والحوار».
وه ّنأ المجلس اللبنانيين لمناسبة عيد استقالل لبنان ،داعيا ً المسؤولين،
كل من موقعه إلى «تح ّمل المسؤولية الوطنية والتوافق النتخاب رئيس
جديد للجمهورية وع��ودة األم��ل للّبنانيين المغتربين والمقيمين على
السواء».
وعرض المجلس شؤونا ً اغترابية وأخبار المجالس الوطنية في أفريقيا
ونشاطاتها ،وأوضاع المغتربين اللبنانيين في القارة األفريقية.

برقية تعزية

من جه ٍة ثانية ،أبرق فواز بصفته رئيسا ً لمجلس رجال األعمال اللبنانيين
اإليرانيين إلى السفير اإليراني في بيروت مع ّزيا ً بوفاة السفير اإليراني
السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي ،الذي قضى في حادثة «منى» أثناء
أدائه فريضة الحج.

«الإ�سالمي الوحدوي» والخير
ي�ستنكران و�صف المقاومة بالإرهاب

مخزومي يتسلّم الجائزة
نال المهندس فؤاد مخزومي جائزة
جمعية غ��رف التجارة والصناعة
ل���دول ال��ب��ح��ر األب��ي��ض المتوسط
«أس��ك��ام��ي» ( ،)ASCAMEكما
أفاد بيان لمكتبه« ،تقديرا ً لجهوده
ومساهماته في توفير المياه والطاقة
في المنطقة ،ونقل ص��ورة مشرقة
عن منطقة المتوسط إل��ى العالم»،
ب��ح��ض��ور رئ��ي��س الجمعية رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في بيروت وجبل لبنان محمد شقير،
رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط
جاك صراف ،وحشد من المسؤولين
ورجال األعمال وفاعليات.
وال��ت��ق��ى م��خ��زوم��ي ع��ل��ى هامش
الدورة التاسعة لألسبوع المتوسطي
ل��ل��ق��ادة االق��ت��ص��ادي��ي��ن ف��ي مدينة
برشلونة اإلسبانية ،المف ّوضة العليا
للسياسة الخارجية ف��ي االت��ح��اد
األوروبي فيديريكا موغيريني ،وزير
الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل
غ��ارس��ي��ا م��ارغ��اي��و ،رئيسة لجنة

العالقات الخارجية ف��ي البرلمان
الفرنسي إليزابيث جيجو ،واألمين
العام لالتحاد من أجل المتوسط فتح
الله سيجيلماسي.
وأ ّكد مخزومي في كلمة ،أنّ «لبنان
يعاني م��ب��اش��رة ت��داع��ي��ات األزم��ة
السورية على المستويين االجتماعي
والحكومي ،فارتفاع أعداد الالجئين
السوريين يضغط بشكل كبير على
البنية التحتية ،ما يهدّد بإضعاف
الدولة وإنهاك مؤسساتها ومفاقمة
المشاكل االقتصادية واالجتماعية
في البلد» ،مشدّدا ً على «أهمية الدعم
ال��دول��ي بالنسبة إل��ى لبنان ال��ذي
يستضيف العدد األكبر من الالجئين
في العالم نسبة إلى عدد سكانه»،
معتبرا ً أنّ «من شأن التقصير في ذلك
أن يح ّد من قدرة البالد على التعامل
مع تداعيات األزمة السورية».
وأ ّك��د مخزومي «ض��رورة إنشاء
م��راك��ز ت��أه��ي��ل وت���دري���ب للشباب
قرب تج ّمعات النازحين ،تحضيرا ً

لعودتهم إل��ى ب�لاده��م وللتخفيف
عن لبنان عبء المزاحمة في فرص
العمل».
�س
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «لبنان ف��ي أم� ّ
الحاجة إلى مشروع إنعاش اقتصادي
في الجنوب والشمال والبقاع ،وهي
المناطق الرئيسية التي يُقيم فيها
الالجئون السوريون» ،مشيرا ً إلى أنّ
أسسها العام
مؤسسة مخزومي التي ّ
 ،1997والتي «قدّمت خدمات إلى
اللبنانيين من مختلف األعمار وفي
كل المناطق ،تعمل منذ بداية األزمة
في سورية على مساعدة النازحين
على مختلف المستويات ،بالشراكة
مع منظمات دولية مثل المفوضية
العليا لشؤون الالجئين ،واالتحاد
األوروب���ي ،واليونيسكو ،وبرنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي ،و»جمعية
أن��ق��ذوا األط��ف��ال» ،و»ي��و أس إي��د»،
وعدد من السفارات ،وجهات دولية
أخرى».

«الكتائب» يكرّر ثوابته الرئا�سية وموا�صفات الجم ّيل
ً
انطالقا من م�شروع «� 14آذار»
«القوات» :نتعاطى مع �أي ت�سوية

دربا�س� :سن�س ّهل ت�سفير
الجئين �سوريين من لبنان �إلى كندا

النابل�سي� :إلى مزيد من المخاطر
نهرا يتسلّم درعه من سلهب وبينهما كاغ

اتفاق بين الرابية وبكف ّيا للعمل مع ًا في قانون االنتخاب
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أصدر «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيسه
عمر غندور بيانا ً جاء فيه« :بعد صدور قرار الكونغرس األميركي الذي ّ
ينظم
التعاطي اإلعالمي وتوجهاته وضرورة ضبط إيقاعه وفق ما تقتضيه المصلحة
األميركية ،يرى اللقاء أن هذا القانون يرمي إلى خنق األصوات المتعاطفة مع
قضايا الشعوب كالقضية الفلسطينية واإلرهاب والحريات المسجونة في أكثر
من بلد».
وأضاف اللقاء« :وبعد استهداف إعالم المقاومة بشكل مباشر ،جاء قرار وزارة
الداخلية في المملكة السعودية ليتزامن مع قانون الكونغرس األميركي ليكون
اكثر تظهيرا ووضوحا واالعالن عن اعتقال عدد من الرجال بتهمة التعامل مع
حزب الله الذي تراه مملكة آل سعود إرهابيا ً في المقام األول متغاضي ًة عن
انتاجها ورعايتها وتمويلها لإلرهاب التكفيري الذي يضرب في كل مكان من
العالم فضالً عن متفرعاته كجمعيات ومنظمات وهيئات مم ّولة من عائدات
نفط األمة .ويبدو واضحا ً من مضمون مضبطة وزارة الداخلية السعودية ومن
تصريحات المسؤولين أن المملكة تخوض حربا ً مكشوفة فاجرة مع كل من
يناصب أميركا وإسرائيل العداء».
وأسف اللقاء «أن يكون بعض العرب أكثر سفورا ً م ّمن يعملون لهم لقاء
استمرار أنظمتهم».

الخير

بدوره استنكر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير في بيان،
«وصف السعودية للمقاومة اللبنانية باإلرهاب» ،معتبرا ً أنّ «هذا التصنيف
يخدم مصلحة العدو الصهيوني».
وإذ رأى «في مواقف وزير الخارجية السعودي تجاه الوضع في سورية،
إص��رارا ً على عرقلة العملية السياسية» ،اعتبر أنّ «الكلمة األولى واألخيرة
تعود إلى الشعب السوري في اختيار قيادته وشكل حكومته ،ونوع نظامه
السياسي».
«بالتوجه إلى إيران
من جه ٍة أخرى ،طالب الخير قيادة الجيش اللبناني
ّ
مجاني فوري ،وغير مشروط».
للحصول على تسليح ّ

عون مستقبالً وفد الكتائب
تمسكه
فيما أ ّك��د ح��زب الكتائب
ّ
بالمواصفات التي طرحها رئيسه
ال��ن��ائ��ب س��ام��ي ال��ج��م � ّي��ل لرئيس
الجمهورية العتيد ،أعلنت «القوات
اللبنانية» أن��ه��ا تتعاطى م��ع أ ّي��ة
تسوية «انطالقا ً من مشروعها الذي
هو نفسه مشروع  14آذار».
أم�����ا ع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���ل���ق���اءات
واالت���ص���االت ال��ج��اري��ة للبحث في
الملف الرئاسي بالتوازي مع قانون
االن��ت��خ��اب ،استقبل رئ��ي��س تك ّتل
التغيير واإلص�ل�اح ،النائب ميشال
ع��ون ،ف��ي ال��راب��ي��ة ،وف���دا ً م��ن حزب
الكتائب ض ّم الوزير السابق سليم
الصايغ وعضو المكتب السياسي
ألبير كوستانيان ،بحضور أمين سر
التكتل النائب إبراهيم كنعان.
إث��ر ال��ل��ق��اء ،ق��ال ال��ص��اي��غ« :في
ظ � ّل االستحقاقات التي تواجهنا،
ومنها االستحقاق الرئاسي وقانون
االن��ت��خ��اب ،م��ن المهم أن نستكمل
م��ش��اورات��ن��ا م��ع ال��ق��ي��ادات ومنها
الجنرال عون».
أض���اف «وض��ع��ن��ا ال��ج��ن��رال في
أجوائنا وأ ّكدنا له ثوابتنا ،واتفقنا على
العمل سويا ً في قانون االنتخاب»،
ولفتَ إلى أنّ «من واجباتنا تل ّقف كل
المبادرات ،خصوصا ً اللقاءات التي
عُ قدت في باريس».
وع��ن االستحقاق الرئاسي ،ذ ّكر
الصايغ بأنّ «رئيس الحزب ،النائب
سامي الجميّل ،أعلن على طاولة
الحوار مواصفات الرئيس الذي يجب
أن يكون ق��ادرا ً على أن يحتكم إلى
الدستور وأن يؤتمن على الثوابت
التي نؤمن بها ،وال سيّما ثوابت
الحرية والسيادة واالستقالل».
وت��اب��ع« :ت��ح�دّث��ن��ا ف��ي موضوع

قانون االنتخاب ال��ذي سيُطرح في
اللجان ب��دءا ً من األس��ب��وع المقبل،
وا ّتفقنا على العمل سوية مع «التيار
الوطني الحر».
«سنوسع حلقة
وختم الصايغ
ّ
المشاورات لكي نحصل على قانون
انتخابي عادل يمثل اللبنانيين على
أس���اس ال��ش��راك��ة الحقيقية ،وغ��دا ً
(اليوم) سنلتقي رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع ،للتحدّث في
الموضوع ذاته ،ألنّ من الضروري أن
يكون لدينا مقاربات مشتركة حول
قانون انتخاب نيابي يؤ ّمن عدالة
التمثيل لكل اللبنانيين ،وال سيّما
للمسيحيين على أس��اس الشراكة
الوطنية».

مكاري في بكف ّيا

وبعد أقل من  24ساعة على لقاء
النائب الجميّل وزي��ر الصحة وائل
أبو فاعور موفدا ً من رئيس الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
جنبالط للبحث في ملف الرئاسة
وم��ا ي��ر ّوج عن تسوية شاملة تبدأ
ب��ه ،ع��رض الجميّل في بكفيّا أمس
مع نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري ،آخر التطورات في الملفات
المطروحة ،خرج بعدها مكاري من
دون اإلدالء بأي تصريح.

عدوان

ف��ي غضون ذل��ك ،وفيما ل��م ي� ُ
�دل
جعجع بأي موقف يتعلق بما يس ّمى
«التسوية» ،أعلن نائب رئيس حزب
ال��ق��وات اللبنانية ال��ن��ائ��ب ج��ورج
عدوان ،أنّ «القوات تتعاطى مع أيّة
تسوية انطالقا ً من مشروعها الذي
هو نفسه مشروع « 14آذار» لجهة

قيام الدولة وحصر سالحها أم ال».
وأوضح في تصريح ،أ ّننا «ننتظر
ما إذا كانت التسوية تتطابق مع
مشروعنا ،فإذا كانت كذلك سنكون
طبعا ً من المؤيّدين ،وإذا لم تتطابق
فسنرفضها».
وشدّد على أ ّننا «سنستمر بحمل
وضع كان».
مبادئ « 14آذار» في أيّ
ٍ
واع��ت��ب��ر ع����دوان أنّ «المطلوب
اليوم من جمهور « 14آذار» أن يبقى
متشبّثا ً ووفيا ً للمبادئ وعدم اليأس،
وأالّ نتعب لنصل بهذه المبادئ إلى ب ّر
األمان».
إل��ى ذل���ك ،اعتبر وزي���ر ال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة رش��ي��د درب�����اس ،أنّ
«ال��ت��س��وي��ة ال��رئ��اس��ي��ة وت��رش��ي��ح
النائب سليمان فرنجية من الرئيس
سعد الحريري تع ّرضت لنوع من
االن��ت��ك��اس��ة ،وش� ّك��ل��ت ج��س��را ً عمل
البعض على محاولة كسره».
درباس :أكثر اللحظات حَ َرجا ً
وس��أل درب��اس في حديث إذاع��ي
عن «أهمية إطاللة الرئيس الحريري
لإلعالن عن ترشيح النائب فرنجية
لرئاسة الجمهورية طالما أنّ لقاء
الرجلين في باريس ك��ان واضحاً،
كما ت ّم طرح الموضوع في اجتماع
لقوى  14آذار الذين ُو ِ
ضعوا بصورة
االجتماع الباريسي».
وأش��ار إلى أنّ «الحريري يحاول
إقناع األفرقاء وال سيّما أنّ ما قام به
ال يلقى تأييدا ً من قوى  14آذار» ،الفتا ً
إلى أ ّنه «كان من المنتظر بعد خطوة
الحريري أن تت ّم ال��دع��وة الفورية
إلى التوجه إلى البرلمان النتخاب
رئيس» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ اللحظات
التي نعيشها هي األكثر حَ َرجا ً وحاجة
النتخاب رئيس للجمهورية».

وتوجه �إلى �ألمانيا
اختتم زيارة المك�سيك
ّ

الراعي :كل البلدان تحتاج �إلى �إ�صالحات
لكن لي�س بالحرب والإرهاب
اخ��ت��ت��م ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة ال��راع��ي ،أعمال
مؤتمر مطارنة االنتشار والرؤساء
العا ّمين للرهبانيات المارونية
في المكسيك بقداس احتفالي في
بازيليك سيدة غوادالوبي ،عاونه
فيه مطارنة االن��ت��ش��ار وال��رؤس��اء
العامين ،ولفيف من الكهنة بحضور
آالف ال��م��ؤم��ن��ي��ن م��ن اللبنانيين
والمكسيكانيين.
ت��وج��ه ال��راع��ي
وم���ن مكسيكو
ّ
أول م��ن أم��س إل��ى ألمانيا يرافقه
النائب البطريركي العام المطران
بولس صياح ورئيس عام جمعية
المرسلين اللبنانيين الموارنة األب
م��ال��ك ب��و ط��ان��وس ،وم��دي��ر مكتب
اإلعالم والبروتوكول وليد غياض.
وزار الراعي أمس مدينة كولونيا
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى رئ���ي���س األس��اق��ف��ة
ال��ك��اردي��ن��ال راي��ن��ر م��اري��ا فولكيه،
بحضور معاونه المطران انزكار
ب��وف ،وأعضاء من قسم «الكنيسة
العالمية» التابع ألبرشية كولونيا.
وفي مسته ّل اللقاء ،أعرب فولكيه
عن س��روره الكبير بزيارة الراعي
«لالستماع إلى آرائه حول مواضيع
ع �دّة تتعلق ب��األوض��اع في منطقة
الشرق األوس��ط وال سيّما موضوع
الالجئين السوريين إل��ى أوروب��ا
وإلى لبنان ،وكيفية مساعدتهم أكثر
وبشكل أفضل» ،معتبرا ً أنّ «لبنان
يقوم بعمل إنساني بامتياز يفوق
طاقته باستقبال العدد األكبر من
الالجئين».
وأ ّك����د وق����وف أب��رش � ّي��ت��ه «إل��ى
جانب لبنان وإلى جانب النازحين
والالجئين أينما ُوج���دوا» ،متم ّنيا ً
«إيجاد حل لألزمة السورية في أسرع
وقتٍ ممكن لتبدأ ورشة إعادة األعمار
وعودة الالجئين إلى مناطقهم».
من جهته ،شكر الراعي لفولكيه
«دع��م أبرشيته لألعمال اإلنسانية
واالجتماعية واإلنمائية في لبنان
من خالل اللجنة األسقفية «خدمة
المحبة» ،والمؤسسات االجتماعية
واإلنمائية األخرى».
ت��وج��ه ال��راع��ي
وم���ن ك��ول��ون��ي��ا
ّ
وال��وف��د المرافق إل��ى مدينة آخ��ن،
حيث زار مركز مؤسسات :ميسيو –

الراعي في بازيليك غوادا لوبي
ميزيريور وكيندرميشون التي ُتعنى
بشؤون اللاّ جئين واإلنماء واألطفال،
وق��د ع��رض��وا ل��ه ب��رام��ج خدمتهم
ومساعداتهم للشرق األوسط.
وفي المناسبة ،شكر الراعي لهذه
المؤسسات دعمها للبنان وللعديد
من المشاريع اإلنمائية ،فضالً عن
مساعداتها للنازحين وللاّ جئين
السوريين والعراقيين في بالدهم،
وخارجها.
ور ّدا ً على سؤال حول األوضاع في
لبنان ،أوضح البطريرك الماروني
أنّ «الثقافة اللبنانية المسيحية -
اإلسالمية المشتركة تبقى أقوى من
كل ما يُحاك للبنان من مؤامرات فتنة
وم��ن مكائد تخدم مشروع الشرق
األوس���ط الجديد ال��ذي يقوم على
إنشاء دويالت إثنية وطائفية خدم ًة
لمصالح قريبة وبعيدة».
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «ب��ل��دان الشرق
األوس��ط تحتاج ،كما كل بلد ،إلى
إص�ل�اح���ات داخ��ل��ي��ة ،ول��ك��ن تلك
اإلص��ل�اح����ات ال ت��ك��ون ب��ال��ح��رب
وبدعم األصوليات وباللعب على
التناقضات الداخلية وعلى الوتر
ال��دي��ن��ي وال��ط��ائ��ف��ي» ،م���ؤ ّك���دا ً أنّ
«م��ش��روع اللبنانيين الوحيد هو
الحفاظ على نموذج وطنهم الفريد،
وهو العيش المسيحي  -اإلسالمي
بأخوة وتعاون وتفاهم ومساواة
تحفظ للجميع كرامتهم على قاعدة

المواطنة في ظل نظام ديمقراطي
يفصل بين الدين والدولة ،ويحترم
ك��ل األدي�����ان وال��ط��وائ��ف وح��ق��وق
اإلنسان ،ويؤ ّمن الحريات العامة».
وفي لقاء مع عدد من اإلعالميين،
اعتبر ال��راع��ي أ ّن���ه «ال يحق ألحد
أن يقتلع شعبا ً من أرض��ه ويعبث
بتاريخه ،وهذه مسؤولية تقع على
ضمير األسرة الدولية».
وقال« :بعض المسلمين يعتبرون
أنّ ال��ق��رارات اآلتية من الغرب هي
مسيحية ويصفونها بالصليبية
وه��ذا خطأ ف��ادح ،وعلى أوروب��ا أن
تعرف كيف تتعاطى مع المسلمين
لتج ّنب خلق ردود فعل لديهم،
فالمسلمون بغالبيتهم الساحقة
معتدلون ،وأنّ اإلرهابيين هم أعداء
اإلسالم والمسيحية ،ال بل أعداء كل
البشر».
وأش���ار إل��ى «ال��ع�لاق��ات الطيّبة
بين رؤس���اء الطوائف المسيحية
واإلسالمية في الشرق األوسط عامة
وف��ي لبنان خاصة ،إذ ُتعقد القمم
الروحية بشكل مستمر ،وحين تدعو
الحاجة».
توجه الراعي مساء
ومن كولونيا ّ
إلى مدينة بون ،حيث كان له لقاء
مع عدد من اإلعالميين األلمان على
أن يلتقي اليوم عددا ً من المسؤولين
الكنسيّين.

