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تر�أّ�س قدا�س الميالد في بكركي وا�ستقبل مه ّنئين

ً
بري في م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية بطهران
ممثال ّ

الراعي :لت�شاور الكتل في المبادرة الرئا�سية ب�شقيها

حم ّيد :المنطقة �أمام مفترق خطير

دع����ا ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي
الكاردينال بطرس ال��راع��ي خالل
قدّاس األحد في كنيسة السيدة في
الصرح البطريركي في بكركي ،إلى
«بلورة رؤية اقتصادية  -اجتماعية
ُتنتج حلوالً ،وتعتمد آليات دينامية
فاعلة وشاملة ،ع��اب��رة للطوائف
والمذاهب واألح���زاب السياسية،
ت��ت��ج��اوز ان��ق��س��ام��ات��ه��م و ُت��م � ّت��ن
تماسكهم المجتمعي ،في تحقيق
شراكة مسؤولة بين القطاع العام
والقطاع الخاص والمجتمع؛ رؤية
ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق م��ش��اري��ع
إنمائية ،تعتمد سياسات تخطيطية
تكاملية تك ّرس آلية رقابة ومساءلة
فاعلة وتمنع االح��ت��ك��ار ،و ُتطلق
ّ
المنظمة والتنافسية
ال��م��ب��ادرات
أسس المصلحة
واالستثمارية ،على ُ
العامة».
وقال« :ما زلنا نطالب باستمرار،
ب��اس��م ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ال��ذي
يعبّر لنا كل يوم ،بانتخاب رئيس
للجمهورية وقيام المؤسسات وبناء
دولة القانون ،والحقوق» ،مضيفا ً
«ع��ن��دم��ا ن��دع��و الكتل السياسية
والنيابية إل��ى مقاربة المبادرة
الجديدة الخاصة بانتخاب رئيس
للجمهورية ،ف�ل�أنّ انتخابه هو
المدخل األس���اس ،وعندما نقول
إنّ ال��م��ب��ادرة ج��د ّي��ة وم��دع��وم��ة،
إ ّنما نميّز بين المبادرة بح ّد ذاتها
واالسم المطروح .وندعو هذه الكتل

الراعي خالل قداس الميالد
للتشاور بشأنها في ش ّقيها ،وال ّتخاذ
القرار الوطني المناسب،انطالقا ً من
الوقائع المتوافرة».
وك���ان ال��راع��ي أ ّك���د ف��ي ق���دّاس
الميالد المجيد في كنيسة السيدة
في الصرح البطريركي في بكركي
يوم الجمعة الماضي ،أنّ «واجب
الكتل السياسية والنيابية مقاربة
المبادرة الجديدة والفعلية الخاصة

بانتخاب رئيس للجمهورية بموجب
الدستور والممارسة الديمقراطية،
فتلتقي هذه الكتل حول المبادرة
الجديّة المدعومة دولياً ،لتدارسها
والوصول إلى قرار وطني بشأنها،
وإه���داء ال��ب�لاد رئيسها ،ف�لا يمكن
بعد اليوم قبول هذا اإلهمال الذي ال
يش ّرف أحداً».
وبعد ال��ق �دّاس استقبل الراعي

ال��م��ه � ّن��ئ��ي��ن ب���األع���ي���اد ،ف��ال��ت��ق��ى
المشاركين في الذبيحة اإللهية،
واستقبل وف���دا ً م��ن ح��رك��ة «أم��ل»
برئاسة الشيخ حسن المصري قدّم
التهاني باسم الرئيس نبيه ب ّري.
سئل المصري بعد اللقاء عن
ُ
موقفهم م��ن ك�لام ال��راع��ي ال��داع��م
لمبادرة ترشيح النائب سليمان
فرنجية ،فقال« :الرئيس ب ّري دعا

منذ اليوم األول وك��ان في حينها
ميشال سليمان ال يزال رئيساً ،وقال
لدينا فرصة أنّ العالم ملت ٍه ع ّنا،
فتعالوا ننتخب رئيسا ً للجمهورية
صنع في لبنان ،ويكون قويا ً ألنّ
ُ
الرئيس الضعيف ال يبني وطنا ً وال
يحمي حدوداً».
سئل :هل النائب سليمان فرنجية
ُ
صنع في لبنان؟
ُ
صنع في لبنان».
أجاب« :طبعا ُ
وق��ال« :نحن ض ّد الوسطية في
رئاسة الجمهورية ،نحن مع رئيس
جمهورية ق��وي يبني الوطن ،ألنّ
الرئيس الوسطي غير قادر على ذلك
ونكون قد مدّدنا األزمة إلى ما شاء
الله».
وم��ن المه ّنئين أي��ض �ا ً النائب
ال��س��اب��ق إي��ل��ي ال��ف��رزل��ي ،مف ّوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
ال��ق��اض��ي ص��ق��ر ص��ق��ر ،م��دي��ر ع��ام
م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ك��م��ال
حايك ووف��ود شعبية من مختلف
المناطق.
كما استقبل الراعي وفدا من دار
الفتوى ق �دّم التهاني باسم ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،ث ّم قائد الدرك العميد جوزف
حلو وحشد من الفاعليات والوفود
الشعبية من مختلف المناطق.
وتل ّقى اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس
سليم ال��ح��ص ،وآخ��ر م��ن الرئيس
سعد الحريري.

رأى عضو «كتلة التحرير والتنمية»
النائب الدكتور أيوب حميّد ،أنّ اإلرهاب
التكفيري وامتداداته أسدى خدمة كبرى
للعدو الصهيوني لذلك فالجميع أمام
مفترق خطير جعل المنطقة تعوم على
بحر من األزمات ،مؤ ّكدا ً أنّ حصانتنا هي
في نبذ اإلرهاب.
توجه النائب حميّد إلى طهران أول
ّ
من أمس مم ّثالً رئيس مجلس النواب
نبيه ب��� ّري ،حيث سيُلقي كلمة في
المؤتمر ال��دول��ي التاسع والعشرين
للوحدة اإلسالمية ،وسيلتقي عددا ً من
المسؤولين في الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.
وأدلى حميّد ُقبيل مغادرته النبطية
بالتصريح اآلت��ي« :ش��رف كبير لي أن
أم ّثل رئيس مجلس الن ّواب اللبناني أخي
دولة الرئيس األستاذ نبيه ب ّري ،حامالً
تحياته وتقديره لشعب الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية العزيز وقيادته وعلى
رأسهم مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية
اإلم���ام السيد علي الخامنئي حفظه

المولى ،وإلى شخص سماحة الشيخ
حسن روحاني رئيس الجمهورية ،وإلى
الدكتور السيد علي الريجاني رئيس
مجلس الشورى اإلسالمي».
وأ ّك��د حميّد «أهمية هذا المؤتمر في
ظ ّل الظروف الصعبة التي تجتازها األمة
جمعاء ،بل بات االنقسام والتكفير حيث
يحصد عالمنا العربي واإلسالمي المزيد
من النتائج الكارثية ،والمستفيد الوحيد
منها العدو الصهيوني ال��ذي يمارس
أبشع جريمة بحق األط��ف��ال والنساء
والشيوخ ،إضاف ًة إلى استهداف الحرم
القدسي».
ولفتَ إل��ى «أنّ اإلره���اب التكفيري
وامتداداته أس��دى خدمة كبرى للعدو
الصهيوني ،لذلك فالجميع أمام مفترق
خطير جعل المنطقة تعوم على بحر
من األزم��ات ،فالمطلوب إعطاء جرعات
متتالية إلع��ادة البوصلة في االتجاه
ال��ص��ح��ي��ح ب��ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��وح��دة
انطالقا ً من تحصين دفاعات هذه األمة
بنبذ اإلره����اب التكفيري ،واإلره���اب
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الصهيوني».
وختم حميّد« :أنّ قضية إخفاء اإلمام
القائد السيد موسى الصدر وأخويه
سماحةالشيخمحمديعقوبوالصحافي
السيد عباس بدر الدين ستكون حاضرة
في هذا المؤتمر لما لإلمام الصدر من دور
على صعيد الوحدة الوطنية واإلسالمية
وتأكيده الدائم على العيش المشترك».
من جهته ه ّنأ عضو الكتلة النائب
ياسين جابر ،أطفال مركز كامل يوسف
جابر الثقافي االجتماعي في النبطية،
لمناسبة عيد ميالد السيد المسيح وعيد
المولد النبوي الشريف ،وتم ّنى في
تصريح أن يكون تالقي األعياد« ،دعوة
للتوحد تحت ظ�لال لبنان
للّبنانيين
ّ
والتمسك بالوحدة الوطنية الداخلية،
ّ
وأن تكون والدة السيد المسيح فرصة
ل��ق��اء وت��ح��اور وأم���ل ورج���اء بين كل
اللبنانيين ،ومناسبة لالحتكام إلى
لغة العقل ،وإلى صوت الضمير ،وإلى
االلتفاف حول الدولة ومؤسساتها ،وفي
مقدّمها الجيش».

ت�شييع الأمين العام لـ«العربي الديمقراطي»

ثمنا ً
رفعت عيد :دفع ً
غاليا نتيجة مواقفه الثابتة

وعظات في الكنائ�س والأديرة
قدادي�س ِ
ودعوات �إلى المحبة وال�سالم وانتخاب رئي�س للجمهورية
احتفلت الطوائف المسيحية في
لبنان بعيد الميالد المجيد ،فع ّمت
القداديس مختلف الكنائس واألديرة،
وأُلقيت العِ ظات التي ر ّك��زت على
المحبة والسالم وض��رورة انتخاب
رئيس يُعيد العمل إل��ى مؤسسات
الدولة.

وطمأنينة».
وف����ي إق��ل��ي��م ال����خ���� ّروب ت����رأّس
الرئيس العام للرهبانية المخلصية
األرشمندريت أنطوان ديب في كنيسة
دير المخلص في جون ،قدّاس الميالد،
وأل��ق��ى عِ ��ظ��ة .وف��ي كنيسة سيدة
النجمة في الجية ،ترأّس رئيس دير
مار شربل الجية األب بسام حبيب
ق �دّاس �ا ً احتفالياً .ك��ذل��ك أُقيمت
القداديس في بلدات المنطقة.

بيروت

وف���ي ه���ذا اإلط�����ار ،دع���ا م��ط��ران
ب��ي��روت ل��ل��روم األرث��وذك��س الياس
ع���ودة ال��م��س��ؤول��ي��ن إل���ى انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ي��ل��ت� ّ
�ف حوله
الجميع ويتكاتفون من أج��ل إع��ادة
العمل إلى مؤسسات الدولة .وشدّد،
خ�لال ت��ر ّؤس��ه ق���دّاس ال��م��ي�لاد في
كاتدرائية القديس جاورجيوس في
وسط بيروت ،على ض��رورة الحوار
ومحاربة الجهل وال��ف��س��اد ،داعيا ً
إلى بذل كل الطاقات إلع��ادة الحياة
الديمقراطية إلى لبنان.
ب���دوره ،ت��س��اءل رئ��ي��س أساقفة
بيروت للموارنة ،المطران بولس
مطر ف��ي العِ ظة التي ألقاها خالل
تر ّؤسه قدّاس الميالد في كنيسة مار
جرجس في وسط بيروت« :هل تب ّقى
لنا كرامة ونحن الدولة الوحيدة في
العالم التي ليس لها رئيس ،وذلك
منذ ما ُيقارب السنتين إلى اآلن؟ إنّ
في ه��ذا األم��ر ضربا ً لكل مصالحنا
الحيوية وازدرا ًء لكل أه��داف نبيلة
نحلم بالتطلّع إليها».
ودعا جميع المسؤولين إلى «يقظة
ضمير ،وإلى التالقي حول مصلحة
ب�لاده��م دون س��واه��ا ،وه���ي ف��وق
المصالح الشخصية كلها ،فيتفاهموا
على ح��ل العقد ال��ت��ي ت��ح��ول دون
انتخاب رئيس للجمهورية».
البقاع
واحتفل رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش بقدّاس عيد الميالد المجيد
في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة،
وألقى عِ ظة أشار فيها إلى أنّ «عيد
الميالد عالمة لمحبة الله للعالم».
ودع������ا إل�����ى «ال���ت���ع���ال���ي ع��ن
الخصومات» ،م��ج �دّدا ً ال��ن��داء «إلى
أبنائنا ف��ي زحلة وال��ب��ق��اع ،لنكون
معا ً صانعي سالم ووفاق ونتعإلى
عن كل ما ي��ف� ّرق ،فالميالد هو أوال ً
مصالحة وتعال عن الخصومات،
فالمسيح هدم بوجوده بيننا حائط
ال��ع��داوة وجعلنا واح���دا ً به ومعه.
وليبادر كل واحد م ّنا ليلتقي مع اآلخر
ال ُمغاير له ،ولنعمل معا ً لتكون لنا
حياة أفضل .هذا سيساعدنا لنخلق
أجوا ًء مناسبة للمصالحة الوطنية،
فنتج ّنب ت��داع��ي��ات االن��ق��س��ام��ات
الخارجية وال��ص��راع��ات اإلقليمية
والدولية ،فرسالتنا أن نجعل من
لبنان مساحة لقاء وحوار للجميع».
وق���ال« :المسيح ك��ان وسيبقى،
البشرى والنور والسالم ،وسيكون
دوم �ا ً موضوع تمجيدنا وتسبيحنا
وش��ك��رن��ا ،وسنلتزم إع�لان رحمته
اإللهية وسنعمل معا ً بمحبة لنرفع
الظلم والقهر عن الفقراء والمحتاجين،
وسنكون صانعي سالم في مجتمعنا
وعائالتنا .بذلك نح ّقق مجد الله.
لنجدّد أيها األخ��وة واألخ���وات ،في
سنة الرحمة اإللهية ،إيماننا بالمسيح
وب��رح��م��ت��ه ،وب����أنّ أرض��ن��ا كانت
وستبقى أرض بشرى ونور وسالم
يُشعّ للعالم ،كما أشعّ ميالد المسيح
لمجد الله العلي ،ول ُنص ِّل لكي يحل
السالم بيننا لنستمر برسالتنا في
هذا الشرق ولنكون شهودا ً لما رأيناه
في المغارة».
وبعد القدّاس ،انتقل الحضور إلى

طرابلس والبترون

وفي طرابلس ترأّس متروبوليت
ط��راب��ل��س وس��ائ��ر ال��ش��م��ال ل��ل��روم
ال��ك��اث��ول��ي��ك إدوار ض��اه��ر ق���دّاس
منتصف الليل ف��ي كاتدرائية مار
جاورجيوس األثرية ،وألقى عِ ظة دعا
فيها إلى االنفتاح والحوار وترسيخ
المحبة واالبتعاد عن زرع الفتنة بين
اللبنانيين.
وت���رأّس راع��ي أبرشية طرابلس
المارونية المطران جورج بو جوده،
قدّاساً ،في كنيسة مار مارون ،وقال
عِ ظته« :ليت المسؤولين السياسيين
ع��ن��دن��ا ي��ت��ذ ّك��رون أن��ه��م م��دع��وون
لخدمة الشعب ،وليس الستعباده
وتفقيره».
وف���ي ال���ب���ت���رون ،ت�����رأّس راع���ي
األبرشية المارونية المطران منير
خ��ي��رال��ل��ه ق���دّاس���ا ً ف��ي ال��م��ق � ّر األول
للبطريركية ،واحتفل بقدّاس منتصف
الليل في كاتدرائية مار اسطفان في
البترون .وألقى عِ ظة ،وبعد القدّاس
ُتقبل التهاني.
وللمناسبة زارت وفود من حركة
أم��ل وح���زب ال��ل��ه وأح����زاب وطنية
وقومية فاعليات مسيحية في عدد
من المناطق مقدّمة التهاني بعيدي
الميالد ورأس السنة.

كفوري يحتفل بقداس عيدالميالد في كنيسة القديس جاورجيوس

الخازن

درويش يوزع الهدايا على األوالد
صالون المطرانية ،حيث استقبل
المطران درويش المه ّنئين بالميالد.

شبيبة مار تقال

وأق��ام��ت شبيبة م��ار تقال  -عين
ال��ج��وزة ،حفالً ميالديا ً و ّزع��ت فيه
الهدايا على عشرات األطفال في دار
مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في
مق ّرها الصيفي في عيتنيت  -البقاع
الغربي ،برعاية المطران دروي��ش
وحضوره.
وت�� ّم ت��وزي��ع الهدايا باسم رجل
األعمال السفير رضا المصري ،مم ّثالً
بمدير العالقات العامة الدكتور علي
العفش وحضور شعبي حاشد.
وش���دّد العفش ف��ي كلمة ألقاها
ع��ل��ى أنّ «ال��ش��ي��خ رض���ا المصري
مستمر في رسالته اإلنسانية ،وفي
رعايته ودعمه للعديد من النشاطات
اإلنسانية واالجتماعية في محافظة
ال��ب��ق��اع» ،متم ّنيا ً أع��ي��ادا ً مجيدة
للجميع.
وت���رأّس راع��ي أبرشية بعلبك -
الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك
رح����ال ال��ق��دّاس
ال��م��ط��ران ال��ي��اس ّ
االحتفالي ف��ي كنيسة القديسين
بربارة وتقال.
وف��ي كنيسة س��ي��دة المعونات
ل��ل��م��وارن��ة ،اح��ت��ف��ل األب م���ارون
غاريوس بالميالد ،تحيط به أجواء
مغارة ميالدية مميّزة.
وأ ّك���دت العِ ظتان على «روحية
األخ���وة التي س��ادت ه��ذا ال��ع��ام كل
أرجاء بعلبك والبقاع الشمالي ،حيث
أُقيمت االحتفاالت التي جمعت المولد

النبوي مع ذكرى الميالد المجيد».

الجنوب

وترأّس متروبوليت صيدا وصور
وم��رج��ع��ي��ون ل��ل��روم األرث���وذك���س
ال��م��ط��ران ال��ي��اس ك��ف��وري ،ق���دّاس
العيد ف��ي كنيسة م��ار جرجس في
جديدة مرجعيون ،وتناول في عظته
األوض��اع الراهنة ،وق��ال« :إنّ لبنان
ّ
ب���أدق م��راح��ل تاريخه
ي��م� ّر ال��ي��وم
وأخ��ط��ره��ا ،ل���ذا ف��ه��و ب��ح��اج��ة إل��ى
تضامن أبنائه والتفاهم حول قيادته
الحكيمة ،ومن هنا ضرورة انتخاب
رئيس للجمهورية لكي نعمل جميعا ً
على تأمين األمن والحرية والعيش
الكريم والسالم» .ودع��ا اللبنانيين
إلى «التركيز على العيش المشترك
مع األخوة المسلمين ،ألنّ هذا العيش
القائم على المودة واالحترام واالنفتاح
على اآلخ��ر ،ال بل على محبة اآلخر،
ال ب ّد من أن يحمي الوطن وبالتالي
يجب أن نشبك األيدي للوصول إلى
بناء وطن تفتخر به األجيال القادمة،
وطن الحرية والديموقراطية».
وه ّنأ كفوري أهالي العسكريين
بتحرير أبنائهم م��ن التكفيريين،
شاكرا ً المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم على جهوده في هذا
الموضوع ،داعيا ً إلى «تحرير بقية
األسرى من داعش».
ووجه تحية إلى الجيش اللبناني
ّ
ال��ذي يتصدّى لمحاوالت استهداف
الوطن عبر حدوده.
وف��ي كاتدرائية القديس بطرس
ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك ت��رأّس

المتروبوليت جاورجيوس ح��داد،
ق��دّاس العيد ،وأم��ل في عِ ظته «أن
يحمل هذا العيد أياما ً سعيدة مليئة
ب��األم��ل وال��ت��ف��اؤل وال��س�لام» داعيا ً
«رص الصفوف
اللبنانيين إل���ى
ّ
والتفاهم في ما بينهم لصون بلدهم
والمؤسسات الدستورية وانتخاب
رئ��ي��س للجمهورية م��ن دون أي
تأجيل».
وفي بلدة القليعة ،ترأّس مساعد
كاهن الرعية الخوري بيار الراعي
قدّاس العيد في كنيسة مار جرجس،
وألقى عِ ظة قال فيها« :عام ونصف بال
رئيس ،ومجلس ممدّد له وحكومة غير
مستقرة ،فإذا تأ ّملنا كيف يسير هذا
البلد ،نجد أنّ ذلك بفضل ّ
تدخل إلهي
وصلوات كثيرين يدعون للسالم»،
داعيا ً «كل المسؤولين والمعنيّين إلى
انتخاب رئيس للجمهورية».
وف����ي ك��ن��ي��س��ة س���ي���دة ال��ب��ح��ار
المارونية في صور ،ترأّس المطران
شكرالله نبيل الحاج قدّاساً ،وناشد
جميع السياسيين المسؤولين عن
االستحقاق الرئاسي ألاّ يو ّفروا جهدا ً
إليجاد الحلول لألزمات القائمة.
ف��ي صيدا ت���رأّس راع��ي أبرشية
صيدا ودي��ر القمر للروم الكاثوليك
المطران إيلي حداد قدّاسا ً في كنيسة
مار نقوال .وفي كنيسة مار الياس في
البوابة الفوقا ،ترأّس راعي أبرشية
صيدا ودير القمر للموارنة المطران
ال��ي��اس ن��ص��ار ق���داس���اً .وش����دّدت
العِظات على ضرورة أن «نصلّي من
أج��ل وطننا لبنان» و«ال��ع��ودة إلى
جوهر األديان وما تدعو إليه من سالم

مقدم تشييع عيد
شيّع ظهر أول من أمس جثمان أمين عام الحزب العربي
الديموقراطي النائب السابق علي عيد بمشاركة رسمية
وعسكرية سورية ،وحشود شعبية وحزبية من لبنان.
انطلق م��وك��ب التشييع م��ن مستشفى الباسل في
طرطوس إلى بلدة تيشور في سورية ،ث ّم تابع سيره إلى
قرية حكر الضاهري حيث ووري في الثرى في مقام الشيخ
عبد الله الضاهري.
وت���رأّس ص�لاة الجنازة رئيس المجلس اإلسالمي
العلوي الشيخ الدكتور أسد عاصي ،الذي ألقى كلمة بعد
الصالة أش��اد فيها بمزايا الراحل واصفا ً إ ّي��اه بـ«القائد
الوطني الكبير والرجل السياسي الذي أدّى دورا ً في الحياة
الوطنية اللبنانية» ،وعدّد عطاءاته «على كل المستويات،
وال سيّما دوره البارز في تأسيس المجلس اإلسالمي
العلوي».
وتقبّل التعازي بعد الدفن المسؤول السياسي في
الحزب العربي الديموقراطي نجله رفعت عيد ،وأنجاله
يوسف ونور الدين ومحسن وعيسى وذو الفقار ومصطفى
محمد عيد .وكانت الفتة المشاركة الشعبية الواسعة
لشخصيات من طرابلس والمنية وعكار ،أبرزهم الحاج
كمال الخير.
و ُتقبل التعازي طوال أيام األسبوع في قرية تيشور
السورية ،ويتقبّل التعازي هناك نجله رفعت عيد ،فيما
تقبّل أنجاله أمس التعازي في منزل العائلة في جبل
محسن من الساعة الثالثة حتى السابعة مسا ًء بحضور

رئيس المجلس اإلسالمي العلوي أسد عاصي ،وتستم ّر
التعازي اليوم.
توفي
إلى ذلك ،قال رفعت علي عيد« :نحمد الله أنّ الوالد
ّ
مظلوما ً غير ظالم ،وهو الذي وفى بكل وعوده ألبناء الطائفة
العلوية اإلسالمية منذ تأسيس حركة الشباب العلوي
وإلى اليوم ،وقد دفع ثمنا ً غاليا نتيجة مواقفه الثابتة
خاصة بمقتل شقيقه ،وقد عانى كثيرا ً كما عانت الطائفة
العلوية من الظلم .وفي هذه المناسبة نتم ّنى على الدولة
طي ملف قضية التفجيريين اإلرهابيين في
اللبنانية عدم ّ
مسجدي التقوى والسالم لكي تظهر الحقيقة ونأخذ حقنا.
ولسورية والرئيس بشار األسد نقول ،كما عاهدكم الوالد
نعاهدكم أ ّننا على العهد باقون» .وأعلن أ ّنه سيعود قريبا ً
إلى لبنان.
وكان المجلس اإلسالمي العلوي نعى «الزعيم الوطني
الكبير األستاذ علي يوسف عيد ال��ذي وافته المنية في
سورية».
وقال في بيان« :إنّ الطائفة اإلسالمية العلوية تخسر
المؤسسين الذين قدموا لها
برحيله رم��زا ً من رموزها
ّ
وللوطن الكثير من التضحيات التي سوف تبقى في ضمير
كل حر ،وقلب كل إنسان وطني شريف».
وتقدّم من عائلة المرحوم بأح ّر التعازي ،ورأى «في
استمرار نهج الراحل الكبير ضمانا ً لمستقبل رفعة وعل ّو،
ليس فقط الطائفة العلوية بل كل الخط والنهج الوطني
والعروبي المقاوم الذي ينتمي له الزعيم الكبير».

لجنة الأ�سير �سكاف ت�ستذكر عمر كرامي
وتلتقي وفد ًا من «القيادة العامة»

وات��ص��ل رئ��ي��س المجلس العام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن بأمين سر دول��ة الفاتيكان
الكاردينال بييترو بارولين ،ووزير
الخارجية المونسنيور بول ريتشارد
غالغر ،وأمين سر الكنائس الشرقية
الكاردينال ليوناردو ساندري ،مه ّنئا ً
بحلول عيد الميالد المجيد والسنة
الجديدة .وكانت مناسبة للتشاور
في التطورات.

معايدة غندور

إلى ذلك ،وبمناسبة أعياد المولد
النبوي الشريف والميالد المجيد
وجه رئيس
ورأس السنة الميالديةّ ،
ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي ال���وح���دوي عمر
غ��ن��دور المعايدة التالية« :باسم
اللقاء اإلسالمي الوحدوي بهيئتيه
التنفيذية وال��ش��رع��ي��ة وجمعيته
�وج��ه إلى
العمومية ،وب��اس��م��ي ،أت� ّ
المسلمين وكافة المواطنين بأزكى
التبريك بمولد نبي الهدى والرحمة
سيدنا محمد (ص) ،متزامنا ً مع ميالد
سيدنا عيسى المسيح (ع) ورأس
السنة الميالدية المجيدة ،ونؤ ّكد
المشترك اإلنساني الكياني خالفا ً
لـ«الربيع العربي» المشبوه الذي
ف ّرق األمة وضرب وحدتها بالصميم،
ويهجر مواطنينا النصارى من
وهجر
ّ
ّ
بالدهم واستهدافهم في معتقدهم
وم��م��ارس��ة طقوسهم وشعائرهم
بحرية ،وهم الذين تج ّذروا في األرض
العربية ،ال بل إنّ أصولهم تمت ّد إلى
ما قبل ظهور اإلس�لام ،حيث أبدعوا
ف��ي صناعة حضارتها وثقافتها
وتاريخها.
فإلى جميع مواطنينا التهنئة
باألعياد المباركة ،وكل عام وأنتم
بخير».

جمال سكاف مع وفد « القيادة العامة»
عقدت لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف اجتماعا ً في منزل األسير في
خصصته لمناسبة الذكرى
المنية
ّ
السنوية األولى لرحيل الرئيس عمر
كرامي ،واستذكرت اللجنة الرئيس
كرامي و مواقفه الوطنية التي كان
لها أثر كبير على الساحة اللبنانية
والعربية ،كما وقوفه ال��دائ��م إلى
جانب قضية األسير يحيى سكاف،
والتي كان الرئيس كرامي من أوائل
المساندين لها والمدافعين عنها في
المحطات التي مرت بها كافة.
وأ ّك���دت اللجنة «ال��وق��وف إلى
جانب حامل األمانة معالي الوزير
فيصل عمر كرامي ابن البيت الكرامي
العريق المشهود له بالوطنية في
متابعة المسيرة التي تعبّر عن
أص��ال��ة ووح���دة وع��روب��ة لبنان،
والتي دفع آل كرامي ضريبتها دما ً
للمحافظة عليها ومن أجل وقوفهم
إل��ى جانب القضية الفلسطينية،

من أيام الزعيم عبد الحميد كرامي
وال��ش��ه��ي��د ال��رش��ي��د وال��م��غ��ف��ور له
الرئيس عمر ك��رام��ي ،وص��وال ً إلى
األخ الوزير فيصل كرامي».
م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،زار وف���د من
الجبهة الشعبية  -القيادة العامة
برئاسة مسؤولها ف��ي لبنان أبو
عماد رامز ،وعضو اللجنة المركزية
أب���و ع��دن��ان ع���ودة م��ن��زل األس��ي��ر
يحيى سكاف في المنية ،وكان في
استقبالهم ج��م��ال س��ك��اف شقيق
األسير.
وج����ه أب���و ع��م��اد رام���ز
ب���داي��� ًة ّ
التحية باسم الجبهة الشعبية -
القيادة العامة إلى عميدي األسرى
والشهادة والنضال يحيى سكاف
وسميرالقنطار ،وأ ّك��د أنّ «قضية
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف ه��ي قضية
كل الشرفاء والمقاومين في لبنان
وفلسطين» ،مؤ ّكدا ً أنّ األسير يحيى
سكاف سيعود إل��ى أهله ووطنه

من خالل قبضات المقاومين ،ألنه
رم ٌز من رموز المقاومة الذين قهروا
العدو وهو ال زال شامخا ً في سجون
االحتالل يتحدّى السجان ،ونحن
أتينا إلى منزله في المنية لنؤ ّكد
تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب
عائلته وقضيته التي يجب أن تبقى
حيّة حتى يتح ّرر من تلك السجون
المظلمة».
رح���ب ج��م��ال س��ك��اف بالوفد
و ّ
شاكرا ً للجبهة الشعبية  -القيادة
العامة تضامنها مع قضية األسير
يحيى سكاف ،م��ؤ ّك��دا ً «البقاء مع
توجه
فلسطين وقضيتها العادلة ،و ّ
بالتحية إلى االنتفاضة الفلسطينية
المباركة وإلى مجاهدي المقاومة
في لبنان وفلسطين التي ستعود
م��ن خ�لال ال��ك��ف��اح المسلح ،أل ّن��ه
الخيار الوحيد والقادر على مواجهة
العدو وتحرير األرض والمقدّسات،
واألسرى».

