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ه ّن�أ الأمن العام بتحرير الع�سكريين

الم�شنوق� :سورية �ساعدت لبنان لإتمام العملية
ّ
م�ستعدون لمواجهة المخاطر
�إبراهيم:

المشنوق وإبراهيم خالل المؤتمر الصحافي
اعتبر وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،أنّ
عملية تحرير العسكريين ما كانت لتت ّم لوال مباركة ودعم
خليّة األزم��ة وعلى رأسها رئيس الحكومة تمام سالم،
إضاف ًة إلى جهود رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،مشيرا ً إلى أنّ
الجهود متواصلة إلطالق العسكريين المخطوفين لدى
«داعش».
فيما أ ّكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
أنّ األمن العام وكل القوى العسكرية واألمنية األخرى على
استعداد لمواجهة المخاطر التي تتربّص ش ّرا ً بلبنان،
خارجية كانت أم داخلية.
كالم المشنوق وإبراهيم خالل مؤتمر صحافي في مق ّر
المديرية العامة لألمن العام ،تحدّث في بدايته إبراهيم
ق��ائ�لاً «للبنان السيادة وال��ك��رام��ة الوطنية ع��ن��وان ،ال
نتهاون في حق أو قضية ،وسنبقى نعمل وفقا ً للقوانين
والتعليمات النافذة .إ ّننا نعي الطريق الشاق والطويل
أمامنا ،خصوصا ً في حماية لبنان واسترجاع جنودنا
المخطوفين عند تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،بجهود كل
المخلصين في الداخل واألشقاء واألصدقاء في الخارج،
لكن الرهان دائما ً على حنكتكم السياسية ،عمادها الشعور
الوطني بالعبور من هذه المرحلة بأق ّل الخسائر الممكنة،
مع تأكيد أنّ األمن العام وكل القوى العسكرية واألمنية
األخ��رى على أهبّة االستعداد لمواجهة المخاطر التي
تتربّص ش ّرا ً بلبنان ،خارجية كانت أم داخلية».
وتوجه إل��ى المشنوق قائالً« :أه�لاً وسهالً بكم بين
ّ
الرجال الرجال ،الذين ال يعرفون التراجع وال الهزيمة
وهدفهم صون لبنان وأهله ،عشتم وعاش لبنان».

المشنوق

وأعرب المشنوق ،ب��دوره ،عن فرحه وفخره بمجيئه
إلى مؤسسة األمن العام« ،أل ّنها أثبتت أنها األكثر قدرة
ّ
تخطي الحواجز السياسية».
على
وتحدّث عن عملية تحرير العسكريين ،مشيرا ً إلى أنها
ّ
الشق العسكري والسياسي
«لم تكن بسيطة مع تداخل
واألمني فيها» ،ولفتَ إلى «أنّ الخريطة السياسية لهذه
ّ
وتدخلت فيها قطر وتركيا
العملية كانت واسعة ج��داً،
والنظام السوري كما المعارضة السورية ،وهي لم تكن
لتت ّم لوال الحنكة السياسية» ،معتبرا ً أنّ «هذا النوع من
العمليات ال يمكن أن ينفذ لوال الصبر الطويل».
وأضاف «الجانب السياسي واالستعالمي ساهما ً في
تسريع هذه العملية ووصولها إلى الخواتيم السعيدة،
وجهاز األم��ن العام وه��و مزيج من الجهاز السياسي

واألمني قام بعمل كبير» ،مؤ ّكدا ً أنّ «العملية ما كانت لتت ّم
لوال مباركة ودعم خلية األزمة ،وعلى رأسها الرئيس تمام
سالم ،والمتابعة الدائمة واالهتمام والسؤال كل يوم من
الرئيس نبيه ب ّري ،والجهد الذي بذله األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،في اتجاه سورية لدفع النظام
السوري نحو مساعدة لبنان لح ّل هذه المشكلة».
ورأى أنّ «الكالم الذي سمعناه عن السيادة المتعلقة
ّ
موضحا ً أنّ منطقة عرسال
بهذا الموضوع مبالغ فيه»،
محتلة وفيها  120ألف الجئ سوري أي أكثر من عدد
سكانها ،كما أنّ منطقة الجرد تضم اآلالف من المسلحين
أيضاً ،ولكن خيارنا في هذا المجال ،والدائم والذي اعتمده
بسياسة حكيمة ووطنية ومنطقية قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،بأنّ ه ّمنا الرئيسي هو عدم الدخول في آتون
الحرب السورية».
أضاف« :ما يجري في منطقة عرسال مرتبط ويدخل
بالحرب السورية ،وحتى اآلن ما أصابنا من هذه الحرب
هو القليل ،وبدل التذ ّمر واالعتراض على صور المسلحين
التي ظهرت ،يجب تحصين سياستنا بعدم االنخراط في
الحريق السوري».
ورأى أنّ «حماية لبنان تت ّم من خالل الصحة السياسية
والوطنية ،واستعادة العسكريين اآلخرين» ،الفتا ً إلى أنّ
«الجهد سيكون أصعب وأكبر لمحاولة تحرير العسكريين
التسعة لدى داعش» ،وقال« :من واجبنا حماية النظام
والدولة واالستقرار ،وعدم طلب ما ال نستطيع نيله ،في
وقت تعاني األنظمة التي هي أكبر م ّنا بكثير م ّما نحن ما
زلنا بمنأى عنه».
ور ّدا ً على سؤال قال المشنوق« :الرئيس ب ّري يعرف
مصاعب العملية العسكرية الطالق العسكريين ،ويعلم
أي عملية من هذا النوع ُتدخلنا في الحريق السوري .وهو
كان األحرص على االبتعاد عن أتون النيران في الجوار
وقد تح ّمل خمس سنوات على الثبات على موقفه الذي
ساعد في حل الكثير من المشاكل الوطنية».
ولفتَ إلى أنّ «بعض المواقف يبدو كأنّ المطلوب م ّنا
القيام بعملية عسكرية إلطالق العسكريين لكننا ال يمكننا
ذلك ،فال شيء جديا ً في ملف العسكريين لدى «داعش»،
لكننا سنكمل جهودنا في هذا االتجاه ،واللواء إبراهيم
سيقوم بواجبه أيضا ً في هذا الملف» ،مستغربا ً الحديث
عن مشكلة بين الدولة اللبنانية والنازحين السوريين،
وشدّد على أنّ الحديث عن منطقة آمنة ال مب ّرر له.
وسئل عن رأي حزب الله في ترشيح النائب سليمان
ُ
فرنجية ،أجاب« :يسأل حزب الله ،لكن من الواضح أنّ في
قوى  8آذار عموما ً هناك قبول بهذا الموضوع».

«الديمقراطي اللبناني» عند «المرابطون»

حمدان :فرنجية ال يهون وال يخون
بركات :نرف�ض «ال�ستين» و«المختلط»

ع�صام فار�س :للحفاظ على ر�سالة لبنان
ك�أر�ض للحوار والتالقي
أحيا «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» ذكرى مرور تسع سنوات
على نشاطه الحواري الفكري ،بحفل خطابي ك ّرم خالله مجموعة من الذين
شاركوا وحاضروا في أنشطته ،وساهموا في إنجاحها.
حضر الحفل مم ّثلون عن رئيس تك ّتل التغيير واإلص�لاح النائب العماد
ميشال عون ،وزير الخارجية جبران باسيل ،النائب السابق كريم الراسي
مم ّثالً النائب سليمان فرنجية ،ومم ّثالن عن رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميّل ،ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
وحضر الوزراء السابقون :مروان شربل ،ناجي البستاني وعادل قرطاس،
النائب السابق م��روان أبو فاضل ،عميد السلك القنصلي جوزف حبيس،
رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ،مم ّثل عن الحزب التقدمي اإلشتراكي
ومم ّثل عن نقابة المحامين ،دبلوماسيون وشخصيات سياسية وفكرية
وإعالمية وأصدقاء المركز.
وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس في كلمته التي
ألقاها مدير مؤسسة «فارس» العميد وليم مجلي ،فريق العمل في المركز.
وقال« :إنّ المركز عمل ،بتج ّرد واستقاللية ،على جمع وجهات النظر المتنوعة
بشك ٍل متوازن ،من أجل التحاور حول معضالت لبنان ،في إطار رسالته في
تعميم نموذج التفاعل الخالق بين المجموعات ،واالعتراف باآلخر المختلف،
وتكريس التعدّدية تحت سقف المساواة والدستور».
وأ ّكد أنّ «قدرنا كلبنانيين أن نحافظ على رسالة لبنان كأرض للحوار
والتالقي بين الثقافات والحضارات».
وأضاف« :أنّ ثمار هذا المركز وأصداءه الطيبة ،تجعلني أشعر بالسرور
واالعتزاز ،إنّ هدفي كان وال زال أن أخدم بلدي في سبيل تعزيز وحدته،
وتكريس احترام الحريات فيه ،وحماية قِيمه اإلنسانية».
وقدّم السفير عبدالله بو حبيب في كلمته خالصة ألنشطة المركز على مدى
ووجه تحية تقدير إلى فارس الذي «وقف خلف
السنوات التسع الماضية،
ّ
أسسه وأهدافه».
كل نجاح المركز بوضع ُ
وأشار إلى أنّ المركز ّ
نظم أكثر من مئة وتسعين نشاطا ً استضافت أكثر من
 400شخصية ،وإلى أنّ أنشطة المركز ر ّكزت لبنانيا ً على اإلصالح في النظام
وأزمة تكوين السلطة والتنمية وكيفية إدارة التن ّوع والتعدّدية ،الفتا ً إلى
«تعزيز االهتمام بمعالجة القضايا اإلقليمية والدولية ،خاصة بعد انطالق
االنتفاضات العربية».
ولفتَ إلى أنّ «كل تلك األنشطة صدرت في عشرين كتابا ً و ُكتيّبات عدّة،
ُوضعت في متناول القراء في المكتبات».
بدوره قدّم اإلعالمي جورج غانم عرضا ً لألوضاع اللبنانية مؤ ّكدا ً أنّ «من
الصعب التوافق على قانون انتخاب من دون التوصل إلى سلّة تفاهمات
كاملة مضمونة».
ورأى الوزير السابق بهيج طبارة أنّ المركز «س� ّد فراغا ً في الساحة
اللبنانية في تلبيته للحاجة إلى منبر مستقل للكلمة الحرة» ،مشدّدا ً على
أنّ «نجاح المركز ما كان ليتحقق لوال اقتناع دولة الرئيس فارس بحاجة
الوطن إلى منبر مماثل ،ودعمه له ماديا ً ومعنوياً» .وأثنى على «جهد السفير
بوحبيب في اختيار مواضيع األنشطة ،وحفاظه على التوازن في اآلراء».
ووصف النائب الدكتور فريد الخازن المركز بأ ّنه سفارة ه ّمها بناء الجسور
بين اللبنانيين.
وشكر الزميل جهاد الزين مدير المركز «لتوفيره الفرص المجانية لمخاطبة
النخبة اللبنانية».
ودعا المستشار السابق في المركز الدكتور رغيد الصلح إلى أن «يبقى
المركز ندوة حوار دائمة بين النخب اللبنانية».
و ُو ّزعت خالل الحفل دروع تقديرية لمجموعة من الذين تحدّثوا في أنشطة
المركز وحضروها وساهموا في إعدادها وإنجاحها ،ومن بينهم الخازن
وطبارة والزين والصلح.

بوحبيب متحدثا ً في الحفل

مخزومي :للم�ساواة بين المواطنين
في ا�ستعادة الجن�سية
ه ّنأ «منتدى الحوار اإلسالمي» خالل اجتماعه برئاسة فؤاد مخزومي في
بيان« ،أهالي العسكريين بتحرير أبنائهم» ،شاكرا ً «كل من ساهم في إنجاح
هذه العملية» ،ومث ّمنا ً «الدور الذي قام به مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم».
وح � ّذر من «خطورة الخطابات والمواقف التي تطال العقيدة اإلسالمية
من خالل تحوير بعض اآليات وتفسيرها بغير ما قصدته» ،مطالبا ً
ّ
بـ«توخي
المساواة بين المواطنين ،وذلك بإدخال التعديل الالزم على المادة األولى من
قانون استعادة المتحدّرين من أصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية».
ودعا إلى «التعاطي مع االستحقاق الرئاسي بالجدّية الالزمة» ،مشدّدا ً
«على وجوب الذهاب إلى قانون انتخابي عادل يعتمد النسبية الكاملة على
مستوى أن يكون البلد دائرة انتخابية واحدة ،وفي الح ّد األدنى دوائر انتخابية
توصالً إلى التمثيل الصحيح لكل مك ّونات الوطن السياسية
موسعة إلى ح ّد ماّ ،
ّ
والطائفية».

النابل�سي :نريد رئي�س ًا
لطموحات اللبنانيين وم�صالحهم
حمدان مستقبالً وفد الحزب الديمقراطي
استقبل أمين الهيئة القيادية في
«حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون» العميد مصطفى حمدان
وأعضاء الهيئة ،األمين العام للحزب
الديمقراطي اللبناني وليد بركات
يرافقه عماد العماد.
وشدّد بركات على «وجوب إقرار
قانون انتخابي على أساس النسبية
وفق دائرة وطنية واحدة ألنّ قانون
االنتخاب هو حجر الزاوية األساس
ف��ي إع����ادة ت��ك��وي��ن ال��س��ل��ط��ة على
أس��س وطنية ،ويساهم ف��ي قيام
ُ
دول��ة وطنية عادلة تضمن حقوق
اللبنانيين وتصون المساواة بين
المواطنين» ،مشيرا ً إلى أنّ الحزب
«يرفض العودة إلى قانون الستين
وكل محاوالت تبرير العودة إلى أي
قانون مختلط على أساس النسبية،
حتى ل��و كلّفنا األم���ر التظاهر في
الشارع والعمل على كل المستويات
ل��م��ن��ع إق����رار م��ث��ل ه���ذه ال��ق��وان��ي��ن
المجحفة بحق المواطنين».
ودع��ا إل��ى «ض���رورة عقد مؤتمر
وط��ن��ي ت���ش���ارك ف��ي��ه ك���ل ال��ق��وى
السياسية ف��ي لبنان والنقابات

وهيئات المجتمع المدني ،بُغية
إق��رار قانون انتخابي على أساس
النسبية وفق دائرة وطنية واحدة».
أما حمدان فأشار إلى أنّ اللقاء
ت��ن��اول البحث ف��ي مجمل القضايا
ال��ت��ي ت��ع� ّب��ر ع��ن «م��وق��ف الفريق
ال��واح��د ال���ذي يضع ف��ي أول��وي��ات
اهتمامه ال��واق��ع القومي العربي
وال سيّما اإلن��ج��ازات التي يح ّققها
الجيش العربي ال��س��وري بضربه
اإلرهابيين والمخ ّربين على أرض
سورية العربية».
وأ ّكد أنّ «إنتاج أي نظام لبناني
جديد يطمئن من خالله اللبنانيون
ع��ل��ى مستقبل أوالده����م ال ي��ب��دأ ال
ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة وال
باستمرار النهج الطائفي والمذهبي
على صعيد الحكم اللبناني ،بل
ب���إق���رار ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي يعتمد
النسبية على أساس دائ��رة وطنية
واح��دة مع الحفاظ على المناصفة
بين أهلنا المسيحيين والمسلمين».
أض��اف« :إنّ رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية ،ال يهون
وال يخون ،وهو دائما ً بعقله المتطور

والمتقدم سيسعى إلى تطبيق قانون
انتخابي وطني متط ّور يحفظ لبنان
من كل النزاعات الطائفية والمذهبية
التي ُتع ّرض وطننا ألزمات كبرى».
وتابع« :إ ّننا على اقتناع تام بأنّ
فرنجية هو من خامة السياسيين
الوطنيين الذين ال يمكن بتاتا ً أن
يقبلوا ال بقانون الستين الذي عانى
منه اللبنانيون كثيراً ،وال بقانون
 1923الطائفي الذي فرضه االنتداب
الفرنسي على اللبنانيين آنذاك».
وختم« :إنّ سليمان فرنجية الذي
ّ
يك ّرر باستمرار أنّ
مرشحنا الدائم
(ك��ق��وى وطنية تسعى إل��ى حفظ
ال��وط��ن اللبناني م��ن ك��ل األخ��ط��ار
وم��ح��ارب��ة الفاسدين والمفسدين
المعروفين في التاريخ المعاصر
اللبناني) هو دولة الرئيس العماد
ميشال عون ال��ذي يق ّرر تسهيل أو
تعقيد ترشيح ال��ن��ائ��ب فرنجية،
ال���ذي ف��ي ح���ال ت��� ّم االت��ف��اق عليه
رئيسا ً للجمهورية ،فإ ّننا على ثقة
بأ ّنه سيكون وفيا ً لمبادئه القومية
ال��ع��رب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ،وإلرث آل
فرنجية العربي واللبناني».

أعلن الشيخ عفيف النابلسي أن��ه «ل��م يكن مطلب انتخاب رئيس
للجمهورية سهالً في يوم من األيام ،فكيف في هذه الظروف التي تشتعل
فيها النيران في المنطقة».
وأش��ار في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في
صيدا إلى أنه «لم يكن بسيطا ً أن نعثر على تسويغ سياسي العتماد صيغة
مقبولة تحظى باالحترام وبالديمومة وال تقبل الريب أمام كل منعطف أو
تغيير في المعادالت الداخلية أو التوازنات اإلقليمية» ،مؤكدا ً أنه «ال شك
في أن توفير الشروط الالزمة لتحقيق استحقاق رئاسي يتجاوز العقد
النمطية المعروفة ،لهو أمر في غاية األهمية».
وش��دد على أن «نعيد كلبنانيين فهمنا لحقيقة بلدنا من الناحية
السياسية والطائفية والديمغرافية ،ولطبيعة الموقع الجغرافي الذي
نعيش فيه ،المحاط بكيان عدائي عنصري إرهابي هو الكيان اإلسرائيلي»،
وق��ال« :إذا ما أردن��ا استحقاقا منجزا ً بشروطه التي تختزن المصلحة
األكيدة لكل اللبنانيين ،فعلينا اجتياز الموانع التي تفرض أن يكون
رئيس الجمهورية رئيسا ً لرغبات الخارج ال رئيسا ً لطموحات اللبنانيين
ومصالحهم».
واعتبر أنه «إذا أردنا رئيسا ً لكل اللبنانيين يجب أن يفسح السبيل
أمام تفكير جديد بعيد من المنازالت الشخصية والحسابات الخارجية،
ويجب أن نرسي ق��واع��د ج��دي��دة مبنية على هوية وطنية ومصالح
وطنية» ،موضحا ً أن «ما نعنيه من قواعد جديدة هي نتاج تفاعل مركب
بين التوازنات السياسية الوطنية الحقيقية القائمة على تمثيل صحيح
للمواطنين من خالل قانون إنتخابي يعكس تطلعات اللبنانيين بكل
صدق وأمانة وبين العالقات الخارجية المستندة إلى الصداقة والتعاون
ومبدأ سيادة الدولة».
وأكد أنه «إذا كان ما يجري في هذه األوقات من تحريك للملف الرئاسي
على خلفية المأزق الذي وقع فيه بعض الذين راهنوا على تغييرات كبرى
في المنطقة وعلى رأسها سقوط النظام في سورية ،فهذا يعني أننا نريد
إقفال ملف إشكالي لنفتح بالمقابل ملفات أخرى أكثر خطورة».

يتحول عر�س ًا وطني ًا جامع ًا
ت�شييع ال�شهيد حمية في طار ّيا
ّ
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ممثل قهوجي� :سنوا�صل قتال الإرهابيين
بال هوادة

نعش الشهيد
في موكب رسمي وشعبي شيّعت
أم��س ق��ي��ادة الجيش وب��ل��دة طاريا
والبقاع الجندي الشهيد محمد معروف
حميّة ،ال��ذي قتلته «جبهة النصرة»
اإلرهابية بعد اختطافه مع في آب
العام  2014إبان المعارك مع الجيش
اللبناني في بلدة عرسال ،واحتفظ
اإلرهابيون بج ّثته حتى يوم الثالثاء
الماضي إذ ت ّم تسليمها إلى األمن العام
اللبناني ضمن عملية التبادل بين
العسكريين المخطوفين ،وسجناء
للجبهة.
انطلق موكب الشهيد حميّة (23
عاماً) من أمام المستشفى العسكري
في بيروت مرورا ً بقرى غربي بعلبك،
حيث ُن ّظم للشهيد استقبال حاشد على
امتداد الطريق ونثر األهالي األر ّز والورد
على الموكب وص��وال ً حتى بلدة طليا
مسقط رأس الشهيد على وقع عزف
موسيقى اللواء الثامن ال��ذي ينتمي
إليه ،نشيد الموت ،وقدّمت له ثلّة من
الجيش اللبناني التحية العسكرية.
استقبلته أمه بالزغاريد ،ث ّم عانقت
جثمان ولدها الملفوف بالعلم اللبناني
ال���ذي اب��ت � ّل ب��دم��ع األه���ل واألق����ارب
واألصدقاء .تح ّولت طاريا أمس إلى
زغ��اري��د وأر ّز منثور وورد ودم��وع
حزن بفقدان عزيز ،و فرح بالشهادة
التي نالها .لم تطلق األعيرة النارية
من األهالي وذلك تلبية لطلب الوالد
م��ع��روف ،االم��ت��ن��اع ع��ن أي مظاهر
مسلحة وعدم إطالق العيارات النارية
خالل التشييع ،طالبا ً منهم «توفير ذلك
إلى حين اإليفاء بعهده ال��ذي قطعه
على نفسه وأمام عائلته» ،بـ«النيل من

مقدم الموكب
رقاب قتلة الشهيد المجرمين ،وعندها
فقط سيكون عرس محمد».
وإل��ى جانب والدته شمال جلست
وال���دة الشهيد العريف علي البزال
توجهت إلى والدة حمية بالقول:
التي ّ
«جيت ح ّني عريسكم» .كما حضرت
والدة المالزم أول نديم جورج سمعان
الذي استشهد في بحنين.
وبعدما ألقت العائلة نظرة الوداع
على الجثمان ،انتقل الموكب إلى مدافن
العائلة ،وأُقيم احتفال حضره وزراء
ون��� ّواب ومم ّثل قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي العقيد سهيل ع��ازار،
ورؤس��اء بلديات وفاعليات سياسية
واجتماعية ،ورجال دين.

عازار

وألقى العقيد عازار كلمة أ ّكد فيها
«مواصلة قتال اإلرهابيين من دون

هوادة» .وتحدّث عن صفات الشهيد
ال��راح��ل و«قتاله في صفوف رفاقه
دفاعا ً عن الوطن».

درويش والرفاعي

وكانت كلمتان لعبد الله عاصي
مم ّثالً رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي�����ش و ُم��ف��ت��ي
بعلبك الشيخ بكر الرفاعي ،فأشادا
ب��دور «الجيش اللبناني في قتاله
لإلرهابيين ودفاعه عن حدود الوطن،
تجسد
هذه المؤسسة العسكرية التي
ّ
روح التضحية والوفاء ،وال��ذود عن
الحدود».
ون ّوها بتضحيات الجيش ،وشدّدا
على «ال��ع��ي��ش المشترك وال��ح��وار
ال��وط��ن��ي وع��ل��ى وح���دة اللبنانيين
جميعاً» .ث ّم ووري الشهيد الثرى.

ياغي :الأيام المقبلة
�ستحمل انفراجات في �سورية
شدّد مسؤول حزب الله في منطقة البقاع محمد ياغي،
على «التعاون والتنسيق بين تك ّتل ن ّواب بعلبك الهرمل
ومديرية العمل البلدي لحزب الله والبلديات ،ضمن
خطة استراتيجية بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية حيوية
في المنطقة».
وأ ّكد ياغي خالل اللقاء الفصلي مع رؤساء االتحادات
والبلديات ف��ي مبنى المديرية ف��ي بعلبك ،أنّ «ه��ذه
المشاريع واإلن��ج��ازات البلدية ق��د أح��دث��ت تغيّرات
وتبديالت في صورة محافظة بعلبك الهرمل رغم نقص
التمويل وحجز الدولة لمستح ّقات البلديات» ،مطالبا ً
رؤساء االتحادات والبلديات بـ«وضع المشاريع المفيدة
والضرورية المدروسة للمنطقة في خططهم السنوية
للعام  ،2015بعد اإلفراج عن عائدات الهاتف الخلوي
والصندوق البلدي المستقل».
وت��ط� ّرق ياغي إل��ى الوضع في س��وري��ة ،فوصف ما
يجري منذ خمس س��ن��وات ب��ـ«ال��م��ؤام��رة بهدف إبقاء
«إسرائيل» الدولة الوحيدة المهيمنة على منطقة الشرق
األوسط ،ومن هنا استشعر حزب الله بالخطر فكان قراره
أن يبادر بالذهاب إلى األراضي السورية للقتال هناك قبل
أن يأتي هذا الخطر إلى لبنان».
ّ
التدخل
ولفتَ إلى «المتغيّرات الميدانية التي أحدثها
الروسي الممنهج في األزم��ة السورية» ،مشيرا ً إلى أنّ
«الضربات الجوية الروسية استهدفت الشريان الحيوي

ل��ـ«داع��ش» األم��ر ال��ذي أرب��ك المجموعات اإلرهابية،
صنيعة الصهاينة واألميركيين واألوروبيين والحكام
الخليجيين وتركيا ،وب��دأ معها تغيير في المعادالت،
وأخ��ذت ه��ذه ال��دول التي أص � ّرت على سقوط الرئيس
بشار األسد والنظام السوري ،تتحدّث اليوم عن ضرورة
إيجاد حل سياسي في سورية ،ووقف عمليات القصف
الروسية».
ورأى أنّ «األيام المقبلة ستحمل معها انفراجات على
صعيد األزمة السورية».

عائالت وع�شائر بعلبك الهرمل:
لتحرير من تب ّقى في الأ�سر الإرهابي
ع��ق��د وج��ه��اء ع��ائ�لات وع��ش��ائ��ر
منطقة بعلبك  -الهرمل ،اجتماعا ً في
منزل هاني علي شمص ،تدارسوا
خالله «المستجدّات على الساحة
السياسية المحلية وال سيّما منها ما
يتعلّق بملف الرئاسة األولى».
وه��� ّن���أ ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف���ي ب��ي��ان
«اللبنانيين عموماً ،والعسكريين
المحررين وعائالتهم» ،آملين «أن
يت ّم سريعا ً تحرير من تب ّقى في األسر
اإلرهابي».

وتوجه المجتمعون بالشكر «لكل
ّ
م��ن س��اه��م ف��ي إن��ه��اء ملف تحرير
المختطفين العسكريين وفي مقدّمهم
اللواء المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،وحزب الله وحركة
أمل».
وأ ّكدوا «دعمهم وتأييدهم ترشيح
رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية للرئاسة األولى ،وذلك انطالقا ً
من الموقع الوطني الكبير الذي تم ّثله
عائلة فرنجية عموماً ،والنائب سليمان

فرنجية خصوصاً ،مع تأكيدهم أن
المم ّر اإللزامي إلنجاز هذا االستحقاق
يبقى الرئيس ميشال عون».
وأعربوا عن «دعمهم وتأييدهم لكل
تواصل وحوار بين األطراف اللبنانية
يصب في مصلحة االستقرار
طالما أ ّنه
ّ
السياسي ،والوفاق الوطني» ،وه ّنأوا
اللبنانيين بمناسبة عيدي الميالد
ورأس السنة« ،آملين أن يشهد لبنان
قيامته الجديدة المستقرة والمزدهرة
في قابل األيام».

�شاتيال :نريد رئي�س ًا توحيدي ًا يلتزم الطائف
شدد رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال
في بيان على أن «لبنان يحتاج رئيسا ً للجمهورية وطنيا ً
توحيدياً ،يلتزم الدستور وتطبيق كامل بنود اتفاق
الطائف ،ويعمل على إقرار قانون لإلنتخابات النيابية
قائم على النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة».
واعتبر «أن أي انتخابات على قياس القوانين السابقة
وخصوصا قانون الدوحة الفيدرالي السيء الذكر ،سترتد

مزيدا ً من الويالت والكوارث على اللبنانيين ،وسيبقى
لبنان يدور في حلقة العجز والفساد ودويالت المزارع
والهدر والسرقة ،ولن يتحقق اإلص�لاح المنشود الذي
يطالب به معظم الشعب اللبناني وحراكه الشبابي،
فاإلصالح السياسي هو بوابة أي إصالح إداري ،وقانون
اإلن��ت��خ��اب ه��و ق��اع��دة اإلص�ل�اح السياسي والتغيير
المنشود».

