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�س�أل الحكومة عن ّ
خطتها لتحرير عر�سال

ً
مفتوحا مع الإرهابيين
حزب اهلل :الح�ساب �سيبقى

س��أل ح��زب الله الحكومة عن ّ
خطتها لتحرير بلدة
عرسال بعد أن أق � ّرت ب��أنّ البلدة محتلة من الجماعات
اإلرهابية ،مؤ ّكدا ً أ ّننا «لن نتخلّى عن مسؤولياتنا الوطنية
ولن نتجاهل هذا الخطر ،بل إنّ الحساب سيبقى مفتوحا ً
مع القتلة اإلرهابيين».

رعد

وفي السياق ،رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،خالل احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد
قاسم محمد إبراهيم ،في بلدة مجدل زون الجنوبية ،أنّ
«اإلره���اب التكفيري ليس مجموعات مسلّحة فحسب،
بل هم تالمذة مدرسة عريقة في االستبداد والضالل
والجبروت واالحتكار والظلم والطغيان ،ومن أراد التخلص
من هذه المجموعات عليه أن يقوم باجتثاثها من المصدر،
وإلاّ فإنّ خطرها سيع ّم العالم طالما أنّ مدرستهم مفتوحة
ويتناسل منها كل هؤالء التكفيريين».
واعتبر أ ّنه «لوال تضحيات الشهداء لما كان يُنظر إلينا
بكل هذا المستوى من المهابة والوقار ،فمع كل حدث جديد
في لبنان أو المنطقة ،نجد أنّ كل األط��راف تنتظر رأي
حزب الله وموقفه ،وقد أصبح من الواجب على الجميع
أن يشكر حزب الله على مواجهته لإلرهابيين التكفيريين،
وهو ما كان سماحة األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله قد قاله منذ  3سنوات ،أ ّنه «سيأتي اليوم الذي
سيقف فيه العالم ليشكر حزب الله على مقاتلته لهؤالء
اإلرهابيين التكفيريين» ،وها هم اليوم وبعد أن شعروا
بالخطر ،نجدهم قد ب��دأوا بتغيير مواقفهم مثلما فعلت
فرنسا وحذت حذوها بريطانيا وألمانيا ،فكلهم كانوا غير
موافقين على حصول تسوية سياسية في سورية بوجود
الرئيس بشار األسد ،أما اليوم ،فقد بدّلوا مواقفهم وصاروا
يقبلون بهذه التسوية ،أو بالمرحلة االنتقالية مع وجود
الرئيس األسد».

فنيش

توجه وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي
من جهتهّ ،
محمد فنيش ،خالل احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد
علي جمال بنجك في بلدة الشعيتية الجنوبية ،بالتهنئة
إلى أهالي العسكريين «الذين ُح�� ِّرروا من أي��دي منظمة
إرهابية ممثلة لـ«تنظيم القاعدة» في بالد الشام ،وهي
«جبهة النصرة» ،لكنه اعتبر أ ّنه «أمر ُمعيب أن يستمر
هذا االنتهاك لسيادتنا من خالل تواجد هذه الجماعات
المسلحة في عرسال أو في جرودها ،وهو أمر غير مقبول،
والمطلوب التعامل معه بجدية لحفظ سيادتنا ومنع
هؤالء اإلرهابيين من انتهاكها ،وهذه مسؤولية الدولة
وكل القوى السياسية بأن يكون قرارها واحدا ً وحاسما ً في

دعم الجيش ،وتأمين ك ّل المق ّومات الالزمة بالتكامل مع
المقاومة لمنع هؤالء من االستمرار بانتهاك سيادتنا».

بصبوص متحدثا ً إلى العسكريين المحررين

الموسوي

بدوره ،سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف
الموسوي ،خالل احتفال تكريمي للشهيد ابراهيم حسين
مناع ف��ي حسينية بلدة ب��رج الشمالي« ،س���واء وزي��ر
الداخلية أو الحكومة أو كل مؤسسات الدولة ،إذا كنتم
أقررتم باحتالل عرسال ،فما هي ّ
خطتكم لتحريرها ،وفي
نقصر من جهتنا في الدفاع عن أهلنا،
المقابل نحن لم
ّ
وسنالحق القتلة والمجرمين أينما كانوا ،وسبق لنا أن
ح ّررنا بلدات من االحتالل «اإلسرائيلي» الذي هو أش ّد قوة
من هذه المجموعات التكفيرية».

قاووق

إلى ذلك ،أ ّكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب
الله» الشيخ نبيل قاووق ،خالل االحتفال التكريمي الذي
أقامه حزب الله للشهيد حسان عفيف جعفر في بلدة ميس
الجبل الجنوبية« ،أ ّننا وكما ك ّنا من قبل ،واليوم ،وغداً،
فلن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية ولن نخذل أهلنا،
ولن نتجاهل هذا الخطر ،بل إنّ الحساب سيبقى مفتوحاً،
وعليه فإنّ صفقة تحرير العسكريين ال تعني أبدا ً إقفال
ملف الحساب مع القتلة اإلرهابيين».

وال��ت��ف��اه��م وال��ت��ق��ارب والتمسك
بوحدتهم ،بما يخدم سالمة الدولة
واالقتصاد الوطني ويؤ ّمن مصلحة
الوطن والمواطن» ،مشدّدا ً على أنّ
االنفراج في الوضع السياسي «ال
ب ّد أن ينعكس إيجابا ً على الوضع
االقتصادي والمعيشي والحياتي».
وأب��دى ارتياحه للنتائج التي
توصلت إليها ال��دول��ة اللبنانية
ّ
بالتعاون مع دول��ة قطر« ،بعودة
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن إل��ى
دي���اره���م» ،م���ؤ ّك���دا ً أنّ «ال��ف��رح��ة
تكتمل ع��ن��د إط�ل�اق س���راح بقية
العسكريين المخطوفين وعودتهم
سالمين آمنين إلى وطنهم» ،من ّوها
بـ«الجهود التي قامت بها الحكومة
ب��ش��خ��ص رئ��ي��س��ه��ا ت��م��ام س�ل�ام،
بالتعاون مع القيادات السياسية
المعنية في هذا الملف والمساعي
الحثيثة للمدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس إبراهيم ف��ي إنجاز
عملية إطالق العسكريين».
وأشاد بالقوى األمنية اللبنانية
«ال��ت��ي تسهر على حماية الوطن
والمواطن واإلن��ج��ازات التي تقوم
بها ف��ي كشف بعض األش��خ��اص
وال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة ،التي

ت��ح��اول زع��زع��ة أم���ن واس��ت��ق��رار
لبنان».
وأسف المجلس أن «تقوم بعض
وسائل اإلعالم باالستهزاء بالشرع
اإلس�لام��ي واالزدراء ب��أي دي��ن»،
معتبرا ً أ ّن��ه «أم��ر مرفوض و ُمعيب
في اإلسالم ،كما يُدينه العقل السليم
والفطرة اإلنسانية ،ألنّ االزدراء
واالستهزاء بأي دين ،تتر ّتب عليه
مشاعر الكراهية» ،كما أس��ف م ّما
ُي���ر َّوج ع ّما « ُي��س��يء إل��ى األح��وال
الشخصية في لبنان ،بما يؤ ّثر على
نسيجه الوطني ووحدته».
وه ّنأ المجلس الشرعي المسلمين
بذكرى المولد النبوي ،داعيا ً الله
«أن يُعيده على اللبنانيين عموماً،
والمسلمين خصوصا ً بالخير واليمن
والبركة» ،كما ه ّنأ «المسيحيين في
أعيادهم المجيدة التي تصادف مع
الذكرى النبوية الشريفة».
م���ن ج���ه��� ٍة أخ�����رى ،ب��ح��ث في
األوض����اع اإلس�لام��ي��ة والوطنية،
ودرس الشؤون الوقفية ال ُمدرجة
على جدول أعماله ،وا ّتخذ بشأنها
القرارات المناسبة.

دعا «� 8آذار» �إلى تحديد خياراته الرئا�سية

ال�سيد :جعجع ي�ستدرج ال�سعودية
للتفاو�ض حول �سعره
اعتبر المدير العام السابق لألمن
العام اللواء الركن جميل السيّد ،أنّ
«التلميحات والتسريبات التي
صدرت أخيرا ً عن القوات اللبنانية
حول احتمال إقدام رئيسها سمير
جعجع على دعم ترشيح العماد
ميشال ع��ون للرئاسة ر ّدا ً على
ترشيح النائب سليمان فرنجية،
هي غير جديّة على اإلطالق ،وتأتي
من قبيل المناورة السياسية فقط،
لكسب الوقت واإلي��ق��اع بين عون
وفرنجية م��ن ج��ه��ة ،واس��ت��دراج
المملكة العربية السعودية إلى
دع��وة جعجع إليها للوقوف على
خ��اط��ره وال��ت��ف��اوض م��ع��ه ح��ول
ال��ض��م��ان��ات وال��س��ع��ر السياسي
الواجب دفعه إليه من جه ٍة أخرى،
بعدما اعتبر أ ّنه ت ّم تجاهله كليا ً في
اإلعالن عن ترشيح فرنجية».
وق��ال السيد ف��ي بيان أص��دره
مكتبه اإلع�لام��ي« :إنّ جعجع لن
يجرؤ على دع��م ترشيح العماد
عون علنا ً ورسمياً ،على غرار عدم
جرأته وتراجعه سابقا ً عن دعم
مشروع االنتخاب األرثوذوكسي،
رغم وعوده حينذاك العماد عون،
ذل��ك أنّ جعجع مرتبط مصيرياً،
بشخصه وسياسته وإمكاناته

أ ّكد العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي ،خالل تقديمه واجب العزاء بالسفير
اإليراني السابق في بيروت الدكتور غضنفر ركن آبادي في مق ّر السفارة ،أنّ «دور
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في استقرار المنطقة دور رئيسي ،وأ ّننا على يقين
في أنّ األعداء أحدثوا كل هذه التوترات الطائفية والعرقية ،إلبطاء نمو إيران
وتقدّمها ،لئلاّ تصبح دولة مقتدرة من الناحيتين االقتصادية والعسكرية».
وكان النابلسي شارك أيضا ً في العزاء الذي أقامه رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك بنجله محمد باقر.
من جه ٍة أخرى ،أصدرت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان،
بيانا ً
توجهت فيه بـ«خالص الشكر والتقدير لكافة الشخصيات اللبنانية
ّ
الكريمة ،التي واستها برحيل سعادة سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
السابق في لبنان الدكتور غضنفر ركن آبادي ،من أصحاب الفخامة والمعالي
والسماحة والسيادة من رؤساء ووزراء ون ّواب ومن المقامات الروحية الكريمة
ومن السادة السفراء ومم ّثلي البعثات الدبلوماسية ومن السادة رؤساء ومم ّثلي
األحزاب الوطنية واإلسالمية اللبنانية والفلسطينية ومن كافة فصائل وحركات
الجهاد والمقاومة ،ومن جميع الهيئات اإلعالمية والثقافية واالجتماعية ومن
هيئات المجتمع اللبناني العزيز ،سائل ًة المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه
ومقاومته من كل سوء».

الع�سكريون المح ّررون في المختارة و مق ّر قوى الأمن
و�شكر لب ّري و�سالم وجنبالط و�إبراهيم

رعد متحدثا ً في مجدل زون

«ال�شرعي الإ�سالمي» يدعم مبادرة الحريري:
منفذ لخروج الوطن من الم�أزق
أ ّكد المجلس الشرعي اإلسالمي
األع��ل��ى دعمه وتأييده ومباركته
لما وصفه بـ «المبادرة الوطنية
والشجاعة» التي أطلقها الرئيس
سعد الحريري،معتبرا ً أنها منفذ
ل��خ��روج ال��وط��ن م��ن ال��م��أزق ال��ذي
يتخبّط فيه».
ورأى المجلس ف��ي ب��ي��ان ،بعد
اجتماعه أول من أمس في دار الفتوى
برئاسة ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري��ان ،أ ّنها «مبادرة
جديرة بالتقييم والتقدير» ،داعيا ً
القيادات السياسية إلى «التعاطي
مع ه��ذه المبادرة بإيجابية ،وألاّ
ي��ض � ّي��ع��وا ه���ذه ال��ف��رص��ة إلن��ه��اء
ّ
الشغور الرئاسي الذي يحتاج إلى
تنازالت وتضحيات من الجميع لكي
نحمي لبنان و ُننقذه من الفراغ»،
آم�لاً أن تكون «جلسة االنتخاب
المقبلة ف��ي ال��ب��رل��م��ان حاسمة،
وإنجاز هذا االستحقاق قبل موعد
الجلسة المق ّررة النتخاب رئيس
للجمهورية».
وث� ّم��ن المجلس «الجهود التي
يقوم بها األفرقاء كا ّفة على الساحة
السياسية اللبنانية ،في االستمرار
في التنسيق والتعاون والحوار

النابل�سي ع ّزى ب�آبادي :دور �إيران
رئي�س في ا�ستقرار المنطقة

مجل�س فاتحة لل�شهيد حم ّية في «البرجاوي»
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وت��م��وي��ل��ه ،ورب��م��ا ب��أم��ن��ه أي��ض �اً،
ب��ـ«ت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل» وب��ال��دول
العربية والغربية الداعمة له ،ما
يجعل خروج جعجع على حلفائه
في مسألة الرئاسة بمثابة االنتحار
السياسي له ولحزبه في غياب أي
مظلة سياسية أخ��رى محلية أو
خارجية ،يمكن أن يحتمي بها».
واخ��ت��ت��م السيد ب��دع��وة فريق
الثامن من آذار وحلفائه إلى «وضع
ح ّد للتشويش الجاري ولمحاوالت
الفتنة بين أرك��ان��ه ،م��ا يستلزم
القيام بمصارحة داخلية مع ّمقة
ف��ي م��ا بينهم لتحديد خياراتهم
ال��رئ��اس��ي��ة بين م��ا ه��و مستحيل
وم��ا ه��و ممكن تحقيقه ،م��ن دون
االضطرار إلى تقديم أي تنازالت
ُمسبقة في المقابل ،س��واء في ما
يتعلّق بالتحالفات أو بالخيارات
االستراتيجية أو بالحكومة ال ُمقبلة
أو بقانون االنتخاب وغيرها من
الشؤون الكبرى ذات الطابع العام
في الدولة ،والتي تخضع للتوازن
الوطني العام في البالد ،وال يمكن
لفريق واحد االستئثار بها».
وك��ان��ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���ق���وات
اللبنانية» النائب أنطوان زه��را،
قال في مقابلة مع قناة «:»OTV

«ع��ن��دم��ا ك���ان يُ��ق��ال ل��ن��ا لي ّتفق
المسيحييون على االستحقاق
الرئاسي ،ك ّنا نر ّد أنّ االستحقاق
ل��ي��س ش��أن��ا ً مسيحيا ً ف��ق��ط ،بل
وطنياً .لكن بكالمنا ال نقصد أن
يكون شأنا ً إسالمياً ،وتتبلّغ به
الجهات المسيحية» ،مشيرا ً إلى
أنّ «هناك شيئا ً ما يُطبخ ،والرئيس
سعد الحريري لم يتشاور معنا وال
مع غيرنا في هذا الشأن».
وأعلن أنّ جعجع «ليس بوارد
أن ينتقل ألي م��ك��ان لمقابلة أي
أحد» ،مشيرا ً إلى أنّ «ملف رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ل��ب��ن��ان��ي ،وي��ج��ب
التباحث فيه في لبنان».
واذ أشار إلى أ ّنه «ليس المقصود
منع رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��ردة النائب
سليمان فرنجية من الوصول إلى
الرئاسة» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «عندما نصل
إل��ى المفاضلة ،سيكون لرئيس
كتلة التغيير واإلص�ل�اح النائب
ميشال عون األولوية».
إلى ذلك ،أعلنت الدائرة االعالمية
في «القوات اللبنانية» أن كل ما يتم
التداول به في بعض وسائل عن
موقفها من الملف الرئاسي»يفتقد
إلى الدقة والحقيقة».

فتحعلي و النابلسي

�أحزاب البقاع :لأو�سع حملة ت�ضامن
مع الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
دانت األح��زاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع «الغطرسة التركية
المتجسدة عدوانا ً وتآمرا ً على قضايا العرب القومية ووحدتهم وعروبتهم في
ّ
سورية والعراق وباقي أقطار األمة ،بالتكافل مع المشروع الصهيو ـ تكفيري
إلسقاط العروبة وتمزيق أواص��ر الوحدة بين أبناء الشعب الواحد ،سعيا ً
لتحقيق مشروع السلطنة والسيطرة وإراحة الكيان الصهيوني من خالل التآكل
الذاتي لحدودنا وكياناتنا ونسيجنا المجتمعي ليثبت بالدليل القاطع أنّ تركيا
والكيان الصهيوني وجهان لمشروع واحد».
وحيّت في بيان «الجيش اللبناني في مواجهته المستمرة لخاليا اإلرهاب
وآخرها في دير عمار» ،متم ّنية الشفاء العاجل لجرحى الجيش» ،ودَع��تْ
إلى «أوسع حملة تضامن وم��ؤازرة للمؤسسة العسكرية في مكافحة القتلة
والمجرمين ومهدّدي سالمة وأمن اللبنانيين».

وثيقة «لقاء الجمهورية»
أعلن الرئيس ميشال سليمان وثيقة «لقاء الجمهورية» ،في احتفال في قاعات
قصر المؤتمرات في ضبيه ،بحضور مم ّثل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري النائب
ياسين جابر ،ومم ّثل رئيس الحكومة تمام سالم نائبه وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،ووزراء ون ّواب وشخصيات سياسية وحزبية ،وفاعليات.
التمسك بنظام الشراكة لدى ممارسة الشأن العام
واعتبر اللقاء أ ّنه «ال ب ّد من
ّ
بين المك ّونات كافة ،مشدّدا ً على «احترام الحريات العامة وحقوق اإلنسان،
وتوطيد مق ّومات العدالة االجتماعية».
أسس الجمهورية اللبنانية عن طريق
وعرض اللقاء أهدافه وأبرزها «تعزيز ُ
تحصين وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيق الدستور ،وفقا ً لما يلي:
 - 1تحصين وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
أ  -تطبيق «إعالن بعبدا» (اعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات
المحاور ،وتجنيبه انعكاساتها السلبية).
ب -إيجاد حلول لإلشكاليات وال ّثغرات الدستورية.
ج  -إعادة صالحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري.
د  -تعديل االتفاقات مع سورية بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني ،في إطار
سيادة البلدين واستقاللهما.
ه  -تدعيم أسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة ،وضمان المساواة وحرية
المعتقد ،وإقرار قانون مدني اختياري لألحوال الشخصية ،والسماح بعقد الزواج
المدني على األراضي اللبنانية.
الموسعة لتعزيز الديموقراطية.
و  -إقرار قانون الالمركزية اإلدارية
ّ
ز  -إصالح اإلدارة وتحديثها ،وتعيين «وسيط الجمهورية» ،وإعادة هيكلة
المؤسسات.
ح  -إنشاء مجلس وطني لالغتراب.
 - 2استكمال تطبيق الدستور:
أ  -إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية ،ويحافظ على المناصفة وصيغة
العيش المشترك ،ويع ّزز مشاركة المرأة والشباب من عمر  18سنة واللبنانيين
ّ
الترشح لمن شطب طائفته عن الهوية.
المنتشرين ،ويؤ ّكد حق
ب  -العمل على اعتماد ح� ّد أدن��ى لتمثيل كال الجنسين في المؤسسات
الدستورية والعامة.
ج  -تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وفقا ً
للمادتين  22و 95من الدستور.
د  -تحقيق استقاللية السلطة القضائية.
ه  -توقيع اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
و  -الضغط إلعادة النازحين إلى المناطق اآلمنة في بلدانهم.
ز  -اعتماد مبدأ السياسة في خدمة االقتصاد لتحقيق اإلنماء المتوازن
وال ُمستدام:
وتشجع االستثمار.
 - 1طرح رؤية إصالحية تنموية تخ ّفض الدين العام
ّ
 - 2تفعيل دور المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وإشراك القطاعات المعنية
(لبنان واالنتشار) في صياغة السياسة االقتصادية واالجتماعية.
 - 3التزام مبدأ «االستمرارية في الحكم» عبر تطبيق الخطط الموضوعة.
 - 4وضع خطة الستثمار الثروات النفطية والمائية ومصادر الطاقة البديلة
وفق معايير الحوكمة الرشيدة ،تحت إشراف إدارة مستقلة ومستدامة بعيدا ً من
التدخالت السياسية.
 - 5تعزيز شبكة األمان االجتماعي ،وتنفيذ القوانين والبرامج المق ّررة ،وال
سيّما بشأن ضمان الشيخوخة والعناية الصحية ومساعدة العائالت األكثر فقراً.
 - 6ظ إعادة هيكلة الوزارات والمجالس والصناديق بهدف تكاملها والتنسيق
في ما بينها ،وتأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عائلة روبير عون �شكرت المع ّزين
شكرت عائلة الراحل روبير ع��ون ،الشقيق األصغر لرئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،في بيان« ،ك ّل من قدّم لهم واجب العزاء ،وواساهم
بمصابهم األليم ،وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،ورئيس مجلس
الوزراء تمام سالم ،وغبطة البطريرك (الماروني الكاردينال) مار بشارة بطرس
الراعي».
كما شكرت «ال��وزراء والن ّواب الحاليين والسابقين ،وقائد الجيش وحاكم
مصرف لبنان وأص��ح��اب السيادة والسماحة والمقامات الدينية والقادة
العسكريين واألمنيّين والمدراء العا ّمين ورؤساء وسائر أعضاء السلك القضائي
والعسكري وقوى األمن والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي اللبناني والعربي
والدولي ،ومم ّثلي المنظمات الدولية والقطاع المصرفي ورجال األعمال والتجار
والصناعيين والنقباء وأعضاء المجالس النقابية ومم ّثلي الصحافة واإلعالم ،وكل
إدارات الدولة والشخصيات الحزبية والسياسية واالجتماعية والدينية كافة».

التقى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
في قصر المختارة ،العسكريين المح ّررين وأهاليهم،
إضاف ًة إلى أهالي العسكريين الذين ال يزالون مخطوفين
لدى تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،ووف��د كبير من عائالت
منطقة راشيا وأعضاء المجلس المذهبي :الشيخ أسعد
سرحا ،أكرم العربي وإبراهيم نصر ،بحضور الوزيرين
وائ��ل أبو فاعور وأك��رم شهيّب ،النائب عالء الدين ترو،
نجليه تيمور وأصالن وكريمته داليا.
وت��ح�دّث باسم ال��وف��د الشيخ حمزة ح� ُّم��ص ،شاكرا ً
لجنبالط مواقفه التي وصفها بـ«النبيلة والشجاعة التي
أدّت إلى تحرير العسكريين»ُ ،مثنيا ً على دور أبو فاعور،
ومؤ ّكدا ً أنّ «الفرحة كبيرة لكنها ال تكتمل إلاّ بخروج باقي
المخطوفين».
ث ّم تحدّث حسين يوسف ،والد المخطوف محمد ،مطالبا ً
باسم أهالي الجنود األسرى لدى «داعش» ،بـ«استكمال
متابعة مل ّفهم والعمل على اإلف��راج عنهم» .وه ّنأ أهالي
العسكريين باإلفراج عن أوالدهم.
وقال جنبالط« :فرحتنا ناقصة طالما هناك تسعة جنود
في األسر ،نشكر الله على سالمة المح ّررين ،وشكرنا ناقص
إذا لم نشمل به دولة الرئيس نبيه ب ّري ،أول من وافقني على
موضوع التبادل» ،مستغربا ً «كيف غفل بعض الرسميّين
عن دور الرئيس ب ّري الذي وقف معي في أول لحظة ،عندما
كلّفت الرفيق وائل أبو فاعور بالمهمة ،فوصلنا في النهاية
إلى ما طرحناه في اللحظة األولى» .وتم ّنى «تذ ّكر دور ب ّري
الوطني ،وإطالق سراح باقي العسكريين».

استقبال في المق ّر العام

وأُقيم استقبال لعناصر قوى األمن الداخلي المح ّررين
وذويهم وذوي الشهيد الرقيب علي الب ّزال ،في قاعة الشرف
في ثكنة المق ّر العام للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
بحضور المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم

بصبوص وقادة الوحدات ،وعدد من كبار الضباط.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ،ثم وقف الحضور دقيقة
وج��ه بصبوص له
صمت عن روح الشهيد الب ّزال ال��ذي ّ
ولعائلته تحية إكبار وتقدير.
ث ّم ألقى كلمة ،حيّا فيها العناصر المح ّررين ،من ّوها ً
بتضحياتهم والظروف التي عاشوها خالل تلك الفترة،
وحيّا عائالتهم لتحلّيهم بالصبر ومعاناتهم وشجاعتهم
في المثابرة من خالل االعتصامات واالتصاالت والتح ّركات
التي قاموا بها ،وص��وال ً إل��ى المخاطرة بحياتهم خالل
سعيهم الحثيث بُغية تحرير أبنائهم.
وشكر لكل الجهات الرسمية محليا ً الجهود ،وال سيّما
خلية األزم��ة وعلى رأسها رئيس مجلس ال���وزراء تمام
سالم» ،وشكر الرئيس ب ّري ووزير الداخلية والبلديات
وخص بالشكر «الصديق المدير العام
نهاد المشنوق،
ّ
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،الذي ساهم في تحرير
العسكريين وعودتهم سالمين إلى كنف دولتهم وأحضان
مؤسستيهما العسكرية واألمنية ،وعائالتهم».
ووج��ه «تحية إج�لال إلى روح جميع الشهداء الذين
ّ
سقطوا خ�لال ف��ت��رة ال��خ��ط��ف» ،وت��م� ّن��ى «ع���ودة باقي
ال ُمختطفين سالمين».
بعد ذلك ،و ّزع بصبوص شهادات تقدير على العناصر
المح ّررين ووالد الب ّزال .وأُقيم كوكتيل في الختام.

مجلس فاتحة

على صعيد م ّتصلُ ،تقيم عائلة حميّة وأهالي بلدة
طاريا ،مجلس فاتحة عن روح الجندي الشهيد محمد
معروف حميّة ،لمناسبة م��رور أسبوع على استعادة
جثمانه ،في حسينية البرجاوي في بئر حسن ،يوم غ ٍد
الثالثاء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الخامسة
عصراً.

«بدنا نحا�سب» زارت ذوي المخطوفين لدى «داع�ش»

وقفة أمام وزارة البيئة
زار ناشطو حملة «بدنا نحاسب»،
مخيّم أهالي العسكريين المخطوفين
ل��دى «داع���ش» ،ف��ي ساحة ري��اض
الصلح ،متضامنين وداعمين لهذا
الملف ،وأعلنوا أ ّنهم بصدد تحضير
نشاط مع ذوي المخطوفين.
وكانت الحملة ن ّفذت وقفة أمام
وزارة البيئة ،ب��إص��دار بيان تاله

الناشط علي حمود ،وفيه أنّ «الجهود
التي َب َذلها الوزير الفعلي (للبيئة) في
يخص موضوع النفايات ،لم تكن
ما
ّ
بالجديّة المطلوبة ،ألنها وضعت
المواطنين أم��ام خيارين سيّئين ال
تجوز المفاضلة بينهما».
وا ّتهم ناشطو الحملة ،في بيانهم،
«السلطة» ،بأ ّنها «هي التي ُتعرقل

الحل ،وليس أهل الحراك» ،مضيفا ً
أنّ «المدخل الضروري للحلول هو
أسس
في إعادة تشكيل السلطة على ُ
أكثر عدالة».
واعتبروا أنّ ما قاله الوزير أكرم
شهيّب هو «بمثابة إخبار للنيابة
العامة».

قدّ ا�س ل�ضحايا العنف القاتل

مطر :ح�ضارة ّ
�شاف من رف�ض الآخر
التالقي دوا ٌء ٍ

دعا رئيس أساقفة بيروت للموارنة
المطران بولس مطر إلى أن «ن ّتخذ
من حضارة ال ّتالقي والتضامن بين
الشعوب دواء شاف لرفض اآلخر».
كالم مطر جاء خالل احتفاله أمس
في كاتدرائية مار جرجس في بيروت،
بالذبيحة اإللهية لراحة أنفس ضحايا
العنف القاتل ال���ذي ض��رب أخ��ي��را ً
ضاحية بيروت الجنوبية وباريس
وال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة ف��ي س��ي��ن��اء،
ومناطق أخرى من العالم.
وق����د ش�����ارك ف��ي��ه��ا إل����ى لفيف
م��ن ال��م��ط��ارن��ة والكهنة وال��ره��ب��ان
والراهبات ،النائب إيلي عون مم ّثالً
رئيسي مجلسي النواب نبيه ب ّري
وال���وزراء تمام س�لام ،ومم ّثلون عن
ق��ادة األجهزة العسكرية واألمنية و
أحزاب وشخصيات سياسية ونقابية
وقضائية ،وقانونية.
وبعد اإلنجيل ،ألقى المطران مطر
عِ ظة تحدّث فيها عن العنف القاتل
الذي ضرب األبرياء في برج البراجنة
وب��اري��س وال��ط��ائ��رة الروسية فوق
سيناء ،وقال« :من أجل راحة أنفسهم
ومن أجل أن يُلهم أهلهم الصبر والعزاء

مطر يلقي عظته
نصلّي م��ن أج��ل أن ي��س��ود السالم
والمحبة في لبنان والشرق والعالم»،
و قدّم التعازي لذوي الشهداء راجيا ً
من الله «أن يلتفت إلى شرقنا المع ّذب
وأن ُي��ن��زل علينا م��راح��م��ه وأن���وار
هدايته .ف��إنّ هذا النوع من التقتيل
ال يق ّره شرع وال يقبل به عقل ،وهو
ال يُقيم حرمة لألبرياء وال يرعوي

أمام طفل تزهق روحه عصيانا ً على
مشيئة الله خالقه ،وصانع حياته».
وأ ّكد أ ّننا «نؤمن باألخوة البشرية،
أل ّننا من جبلة واحدة ُجبلنا .ولنا أن
ن ّتخذ من حضارة التالقي والتضامن
بين الشعوب كل دواء شاف لرفض
اآلخر على ما يجري اليوم في منطقتنا
وفي غير مكان في العالم».

