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حمليات �سيا�سية

�سـالم ي�ؤدي �صالة العيد �إلى جانب �سلمان:
مت�ضامنون مع ال�سعودية ّ
�ضد الإرهاب

سالم والحريري يؤديان صالة العيد
أدى الرئيسان تمام سالم وسعد
ال��ح��ري��ري ،ص�لاة عيد الفطر يوم
األربعاء الماضي في الحرم المكي،
إلى جانب الملك السعودي سلمان
بن العزيز والعائلة الحاكمة.
وكان سالم تناول طعام الفطور
إل����ى م���ائ���دة س��ل��م��ان ح��ي��ث ق���دّم
تعازيه وتعازي الحكومة والشعب
اللبنانيين بضحايا االع��ت��داءات
اإلرهابية األخيرة التي وقعت في
المدينة المن ّورة وجدّة والقطيف.
وأك��د س�لام «تضامن لبنان مع
المملكة العربية ال��س��ع��ودي��ة في
معركتها ض ّد اإلره��اب ال��ذي أثبت،
خ��ص��وص��ا ً ب��اع��ت��دائ��ه على الحرم
النبوي الشريف ،أنه ال يقيم حرمة
ألي نفس بريئة وال ألي مكان مقدس
وال ألي مناسبة إسالمية فضيلة
وأنه ال يمت إلى اإلسالم والمسلمين
بأي صلة».
وأع��رب س�لام للملك سلمان عن

ثقته ب���أنّ «ال��س��ع��ودي��ة ستنتصر
ب��ق��وت��ه��ا وب���وح���دة أب��ن��ائ��ه��ا على
اإلره������اب ال��ظ�لام��ي ال����ذي ينشر
ال���خ���راب ف���ي ك��� ّل أن���ح���اء األرض
ُملحقا ً أكبر الضرر بصورة اإلسالم
والمسلمين».
وكان سالم أدى في الليلة األخيرة
من شهر رمضان مناسك العمرة في
الحرم المكي الشريف.
وفي سياق متصل ،اعتبر النائب
والوزير السابق جان عبيد أنّ «من
يتجرأ على الله ال يمكن أن يو ّفر
رس��ول��ه أو رس��ل��ه س���واء ف��ي مكة
المكرمة المستهدفة أرضا ً وأحراما ً
أو في كل مهابط ال��وح��ي .والله ال
يفرق بين أح��د م��ن رس��ل��ه ،وال��ذي
يأخذ حدود الله باألذى واإلجرام ال
يمكن أن ي��رأف بأبناء الله وبيوته
وبحرماته وقبور أنبيائه ورساالتهم
ومساجدهم وكنائسهم وقيم الله
وأن���واره في السماء وعلى األرض

وفي الناس والنفوس».
وق��ال عبيد في بيان« :ال يؤخذ
أمثال هؤالء أوال ً إال بالحزم والعقاب
ألنّ وضع الحلم والرأفة في موضع
القصاص والتشدُّد هو الذي يحرض
الناس على المظالم واالنتهاكات
في ك�� ّل مكان وقانون ودي��ن ،ودور
التحاور والتفكر والعمل على العقول
والنفوس والضمائر سابق والحق
ولكننا اآلن في موقع يستلزم أخذ
الظلم والجرم بالحزم أوال ،واألمر
وتوحدا ً
يستلزم أيضا ً تداعيا ً وتناديا
ُّ
بين قادة السلطة والناس وبين سائر
المعنيين والمؤمنين في ك ّل الضفاف
والمواضع والمسؤوليات».
وخ��ت��م« :ه���ذه ليست مناسبة
للتباين وال��ت��م��اي��ز ب��ل للتضامن
وال�����ت��ل��اح�����م ل�����ك����� ّل أص����ح����اب
الضمائر وال��رس��االت وال��ع��ب��ادات
والمسؤوليات أينما كانوا وحيثما
توجهوا».

مواقف تدين تفجير العراق:
للتكاتف واجتثاث الإرهاب من جذوره
أدان «حزب الله» الجريمة التي ارتكبها اإلرهابيون في
مقام السيد محمد بن علي الهادي في قضاء بلد في العراق،
والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين
األبرياء.
ورأى الحزب في بيان ،أنّ «هذه الجريمة الجديدة تأتي
لتؤكد أنّ هؤالء اإلرهابيين ال يميزون في بغيهم بين أحد
من الناس ،فيقتلون المسلم والمسيحي والسني والشيعي
والعربي وغير العربي ،من دون أن يعيروا حرمة لدم
أو لمكان أو لزمان ،بل ينتشر قتلهم المجنون في ك ّل
االتجاهات».
واعتبر أنّ «استهداف مكان مقدس يُعبد الله فيه ،هو
استخفاف جديد من قبل هؤالء المجرمين بالمقدسات،
وهم الذين تجرأوا قبل أيام على مسجد رسول الله صلى
الله عليه وآله في المدينة المن ّورة ،واستهدفوا غيره من
المساجد ،كما استهدفوا كنائس وغيرها ،وفي ك ّل هذا
اإلج��رام كان الضحايا من المدنيين ال ُمسالمين الذين ال
ذنب لهم».
ودع��ا الحزب إل��ى «تخلي البعض عن رهاناتهم في
االستفادة من هذا اإلرهاب من أجل تحقيق مصالح خاصة،
والتراجع عن تقديم الدعم ال��م��ادي والمعنوي لهؤالء
اإلرهابيين ،والتكاتف جميعا ً من أج��ل منع تمدُّد هذه
األفكار واألعمال الحاقدة على البشرية جمعاء ،والعمل
على اجتثاثها من جذورها».
و»بمناسبة هذا المصاب المفجع» ،تقدّم حزب الله من
المراجع ومن الحكومة والشعب في العراق بأح ّر التعازي،
داعيا ً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على
الجرحى بالشفاء العاجل.
بدوره ،أكد أصدر «تج ّمع العلماء المسلمين» أنّ تنظيم

«داع��ش» يص ّر «على انتهاك كل المقدسات وعدم إقامة
وزن لإلنسان وال للقيم األخالقية وهذا إن ّ
دل على شيء
فإنه ّ
يدل على أنّ هذه الجماعات ،كما أكدنا مرارا ً وتكراراً،
ال تؤمن بالله ورسوله وال عالقة لها باإلسالم ،فهي وبك ّل
صراحة منتج صهيوني أميركي صنع لكي يكون أداة
لتحقيق أهداف شيطانية ،أهمها تشويه صورة اإلسالم
وقتل المسلمين وإيقاع بأسهم بينهم كي ال تقوم لإلسالم
قائمة ،وكي يطول أمد احتالل الصهاينة ألرض فلسطين
وتسلط الواليات المتحدة األميركية على خيراتنا».
وإذ استنكر التج ّمع ،في بيان« ،التفجير اإلرهابي الذي
طال مقام أحد أولياء الله محمد ابن اإلمام علي الهادي»،
أكد أنّ «تنظيم داعش لن يعوِّض خسائره في العراق من
خالل أعماله اإلرهابية مهما كانت فظيعة ورهيبة وهذا ما
يفرض على الحكومة اتخاذ اإلج��راءات المناسبة لكشف
ه��ذه األع��م��ال قبل وقوعها واإلس���راع في عملية تحرير
الموصل».
واعتبر العالمة السيد علي فضل الله ،من جهته« ،أنّ
جريمتي حي الكرادة وبلد تندرجان في سياق الجرائم
اإلرهابية المتواصلة على الشعب العراقي الذي عانى هذا
اإلرهاب ما لم يعانه أي شعب آخر».
وق��ال ف��ي خطبة الجمعة »:إن��ن��ا أم��ام ه��ذه الجرائم
الرهيبة التي أصابت الجميع ،وخصوصا ً العراق ،لم يعد
من المجدي عمليا ً أو من المقبول أخالقياً ،أن نتلطى وراء
ذرائع هنا أو حسابات ضيقة هناك ،للته ُّرب من مسؤوليتنا
في التصدي لها ،بل ال ب ّد من بذل ك ّل الجهود العربية
واإلسالمية ،واستنفار ك ّل الطاقات السياسية واألمنية،
من أجل الخروج من هذا النفق الدامي ،وإنهاء هذا الملف
األسود من تاريخ األمة».

ت�شييع خال رئي�س مجل�س النواب
في الجميجمة

شيعت ح��رك��ة «أم����ل» وأه��ال��ي
بلدة الجميجمة والقرى المجاورة
ف��ي قضاء بنت جبيل خ��ال رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري فهد زين
الدين .وتقدم المشيعين ممثل رئيس
مجلس النواب الدكتور محمود بري
وال��ن��واب أي���وب حميد ،علي ب��زي،
هاني قبيسي ،عبد المجيد صالح،
علي خريس ،العقيد ابراهيم حمود
ممثالً قائد الجيش ،النقيب الياس

رأى النائب ميشال موسى ،في حديث إلى دائرة األنباء االذاعية في «الوكالة
الوطنية لإلعالم» ،أنّ «اللقاءات التي جرت بين زغرتا ومعراب وعين التينة،
تندرج ضمن إسراع الخطى والتواصل من أجل التحضير الجتماعات طاولة
الحوار المزمع عقدها في  2آب المقبل و3و 4منه» ،الفتا ً إلى أنّ «تواصل األفرقاء
طبيعي قبل موعد طاولة الحوار».
وعن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير واإلصالح»
النائب ميشال عون ،قال« :هناك مشاكل سياسية عالقة ،لكنّ أكثرها تعقيدا ً ملف
النفط ،وعندما يلتقي قياديان بارزان سيكون حكما ً حديثهما عن ك ّل القضايا
العالقة ،وهي مواضيع مدرجة على طاولة الحوار بك ّل ملفاتها».
وعن قراءته لزيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان جان مارك إيرولت
ولقائه المرتقب مع المرشحين العماد عون ورئيس «تيار المردة» النائب
سليمان فرنجيه ،أوضح موسى أنّ «فرنسا مهتمة بالوضع اللبناني» ،مذ ِّكرا ً
بأنها «عقدت لقاءات عدة في المنطقة مع مسؤولين سياسيين من أجل الملف
الرئاسي».
واعتبر أنّ «مجيء إيرولت إلى لبنان طبيعي ليقف على الواقع ويتسنى
له االتصال بالمسؤولين السياسيين ،من أجل مساعدة لبنان في هذا الملف
ّ
ولحض المسؤولين اللبنانيين على ح ّل مشاكلهم السياسية ،انطالقا ً من رئاسة
الجمهورية وقانون االنتخاب».

المقدم عبدو خليل ،رئيس المستشفى
العسكري العميد محمد المحمود،
مسؤول حركة «أمل» في اقليم جبل
عامل المهندس علي اسماعيل على
رأس وفد من قيادة اإلقليم والمناطق
في الحركة ،ورؤساء اتحادات بلديات
ومخاتير وحشد من األهالي.
وأ ّم المصلين على الفقيد إم��ام
البلدة الشيخ رام��ز حمزة ،وووري
الجثمان في جبانة البلدة.

�أفرام الثاني :ن�أمل �أن ت�ؤ ّدي �ألمانيا دور ًا �أكبر
في �إحالل الأمن وال�سالم في المنطقة

«الطا�شناق» قلق من نقل
�سفارة �أذربيجان �إلى لبنان
اعتبرت لجنة الدفاع عن القضية األرمنية في حزب الطاشناق ،في بيان ،أنّ
قرار أذربيجان نقل سفارتها من سورية إلى لبنان «خطوة مقلقة ،خصوصا ً أنّ
ألذربيجان عالقات سياسية واقتصادية وعسكرية وطيدة مع إسرائيل».
ولفتت إلى أنّ «خطورة هذه الخطوة تكمن في توقيتها ،إذ أنّ قرار نقل السفارة
من دمشق إلى عين عار ،بعد ستّ سنوات من بدء المعارك في سورية وتطبيع
العالقات التركية ـ اإلسرائيلية ،ال يمكن إال أن يو ِّلد الشكوك حول نشاطات هذه
السفارة المرتقبة».
وأشارت إلى أنّ «أذربيجان دولة مستبدة ومعادية وال قيمة لتصريحاتها
ومواقفها ،وأكبر دليل على ذلك ،هو سياسية أذربيجان في الخرق المستمر
لوقف إطالق النار المعلن منذ عام  1994بينها وبين أرمينيا وقرة باغ .فبعد
أسبوع من توقيع اتفاق فيينا في  17أيار واتفاق سانت بيترسبورغ في 20
حزيران بين أرمينيا وأذربيجان ،بوساطة الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
يأتي إعالن إلهام علييف عن انسحابه من االتفاقيتين بمثابة ضربة للجهود
السياسية إليجاد ح ّل لألزمة في قرة باغ».
ودعت اللجنة السلطات اللبنانية واألجهزة األمنية والقوى السياسية إلى
«التنبُّه للمخاطر التي قد تنتج من وجود السفارة األذربيجانية كدولة شريكة
إلسرائيل على األراضي اللبنانية ،وذلك لحماية أمن واستقرار وطننا ومواطنينا
الذين يواجهون تحديات كبيرة منذ فترة طويلة».

«فتح» تزور �ضرائح ال�شهداء في �صيدا

�أبو العردات :لتمتين �أوا�صر الأخ ّوة
بين ال�شعبين اللبناني والفل�سطيني
قام أمين س ّر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
فتحي أبو العردات على رأس وفد من الحركة ،ض ّم عددا ً من أعضاء قيادة الحركة
في منطقة صيدا وأمين س ّر شعبة صيدا وأعضاءها وكوادرها ،بزيارة ضرائح
الشهداء في ساحة الشهداء في مدينة صيدا ،وتال الوفد سورة الفاتحة.
ث ّم وضع الوفد أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وباسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وباسم مؤسسة «رعاية
أسر الشهداء والجرحى» التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية على النصب
توجه
التذكاري للشهداء .وبعد أداء صالة العيد في مسجد الشهداء في صيداّ ،
أبو العردات والوفد المرافق إلى مقبرة مدينة صيدا ،ثم مقبرة سيروب حيث زار
ضرائح الشهيدين مصطفى معروف سعد ،والدكتور نزيه البزري ،وضريح
الشهيد فتحي زيدان ،وقام بجولة على عدد من األضرحة ،وتال الفاتحة على
أرواح الشهداء.
وش��دّد أبو العردات ،في بيان ،على «استمرار النضال والكفاح على نهج
وطريق الشهداء حتى تحقيق أماني وحقوق الشعب الفلسطيني ،بإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين إلى أرضهم
وديارهم» .وهنأ «الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب األمتين العربية
واإلسالمية بماسبة حلول عيد الفطر المبارك».
وقال« :نتض ّرع إلى العلي القدير أن يعيننا على تمتين وتعزيز أواصر األخ ّوة
ورص
بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وكافة شعوب األمة اإلسالمية،
ّ
الصفوف وتوحيد الكلمة ،لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية،
في مرحلة تاريخية دقيقة لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من وحدة وتكامل
واندماج ،وتعزيز مكانتها ودورها في محيطها العالمي ،واإلسهام بنصيبها
الوافر في الحضارة اإلنسانية».
وختم« :بهذه المناسبة المباركة نترحم على الشهداء األبرار الذين قضوا
على طريق التحرير والعودة ،وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين،
وندعو الله أن يمنَّ على أسرانا ومعتقلينا البواسل في سجون االحتالل بالحرية
والعودة إلى عوائلهم وأسرهم وأهلهم».
م��ن جهة أخ���رى ،أدان أب��و ال��ع��ردات التفجيرات اإلره��اب��ي��ة ف��ي العراق
والسعودية.

«تج ّمع العلماء» :للإ�سراع
بانتخاب رئي�س و�إقرار الن�سبية
دعا «تج ّمع العلماء المسلمين» إلى «اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الدستورية
الالزمة النتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخاب عصري مبني على
النسبية ولبنان دائرة انتخابية واح��دة» ،معتبرا ً أنّ هذا األمر «يش ِّكل بداية
لعودة االستقرار األمني ،وعدم المسارعة إلى ذلك يضع الوضع األمني في لبنان
في خطر ،خاصة مع هزائم الجماعات التكفيرية في سورية والعراق واحتمال
تسللهم إلى لبنان ،ما يفرض يقظة أمنية من قبل الجهات المختصة ووعي
شعبي ووحدة داخلية».
وحيّا التج ّمع في بيان «الجيش العربي السوري والمقاومة اإلسالمية على
اإلنجاز العسكري الكبير في حلب من خالل تحرير مزارع المالح وقطع طريق
الكاستيلو» ،ودعا إلى «االستمرار في عملية تحرير حلب بالكامل مقدمة لتحقيق
النصر النهائي على العدو التكفيري ليس في حلب فحسب بل في كامل األراضي
السورية».
وأشار إلى أنّ «عملية القتل بدم بارد ألحد المواطنين السود في الواليات
المتحدة األميركية تؤكد عنصرية الدولة التي تنعكس عنصرية لدى رجال
الشرطة في التعامل مع المواطنين ،ورد الفعل بقنص رج��ال الشرطة هو
نوع من الردود التي يمكن أن تتصاعد ما يفرض على الدولة اتخاذ اإلجراءات
ّ
بحق المنتهكين لحقوق اإلنسان في أميركا».
والعقوبات الصارمة

النابل�سي :لوال الجي�ش والمقاومة
لما نعم اللبنانيون باال�ستقرار

إمام البلدة يؤم الصالة على الجثمان
أرن��اؤوط ممثالً المدير العام لألمن
العام ،المدير العام ل��وزارة اإلعالم
الدكتور حسان فلحة ،رئيس المحاكم
الشرعية الجعفرية في لبنان القاضي
محمد كنعان ،رئيس غرفة التجارة
وال��ص��ن��اع��ة محمد ص��ال��ح ،رئيس
مجلس الجنوب الدكتور قبالن قبالن،
األمين العام للشؤون الخارجية في
مجلس النواب بالل شرارة ،وفد رفيع
من قيادة قوى األمن الداخلي برئاسة

مو�سى :عين التينة ِّ
تح�ضر لحوارات �آب
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رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح أنّ «معظم الدول اإلسالمية تعيش
حالة خطر حقيقي مع تنامي ظاهرة التكفير واإلرهاب في مجتمعاتها» ،معتبرا ً
أنّ «الجهل بالظاهرة ثم التراخي في تح ّمل المسؤولية ،جعال العالم اإلسالمي
يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه حيث المجتمعات منقسمة إلى أقصى حدّ ،فيما
تقاعس المسؤولين عن إيجاد معالجات جذرية لألفكار المتشدّدة وأساليب
العنف ح ّتم هذه السوداوية ،وجعل الظالم بهذه السعة والكثافة».
وأكد النابلسي «دور المقاومة المحوري إلى جانب الجيش اللبناني وبقية
األجهزة األمنية في صياغة معادلة السلم األهلي وحماية الوطن من غيالن
التطرف وشياطين اإلرهاب» ،الفتا ً إلى «أنّ اللبنانيين ما كان لهم أن ينعموا بهذا
االستقرار ولو لم يكن كامالً وناجزا ً وتاماً ،لوال وجود المقاومة والجيش».

بيلفيو متوسطا ً أفرام الثاني والوفد المرافق
استقبل الرئيس األلماني يواكيم غ��اوك بطريرك
السريان األرثوذكس مار اغناطيوس أفرام الثاني ،في
مق ّر الرئاسة في قصر بيلفيو في برلين.
وبحث الجانبان ،وفق بيان للبطريركية ،في «وضع
المسيحيين في الشرق األوسط في ظ ّل ما يعانونه من
تهجير قسري واقتالع من أرض اآلباء واألجداد ووضع
الالجئين في ألمانيا».
ورح��ب البطريرك أف��رام بـ»قرار البرلمان األلماني
ّ
ّ
ح��ق المسيحيين السريان
ب��االع��ت��راف ب��اإلب��ادة ف��ي
وسواهم منذ مئة وعام».
وأث��ن��ى على «ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تصب ف��ي االع��ت��راف
بالكنيسة السريانية األرثوذكسية ككنيسة رسمية في
ألمانيا».

وتوقف عند «خطورة وضع المسيحيين في العراق
وسورية» ،وقال« :يجب أال يفرغ الشرق من مسيحييه،
فهم أهل األرض ونأمل أن تؤدي ألمانيا دورا ً أكبر في
إحالل األمن والسالم في المنطقة».
ولفت البيان إلى أنّ البطريرك أفرام الثاني بحث مع
الرئيس األلماني «قضية مطراني حلب المخطوفين مار
غريغوريوس يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وطلب
منه بذل ك ّل الجهود من أجل عودتهما».
وأبرز «ض��رورة الحفاظ على العالقات التي تجمع
بين الكنيسة السريانية األرثوذكسية والكنائس في
ألمانيا وتقويتها لخدمة أفضل للسريان واأللمان معاً»،
مشدّدا ً على «اندماج السريان في المجتمع األلماني مع
الحفاظ على هويتهم وتراثهم ولغتهم».

الرابطة المارونية تجول على قرى جنوبية
وتبحث حاجاتها ومطالب �سكانها

وفد الرابطة المارونية مع مستقبليه في رميش
جال وفد من «الرابطة المارونية»
برئاسة رئ��ي��س ال��راب��ط��ة النقيب
أنطوان قليموس ،يرافقه عدد من
أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة
وممثلون ل��ل��وزارات الخدماتية،
على عدد من القرى الجنوبية.
استه ّل ال��وف��د جولته م��ن بلدة
علما الشعب حيث كان في استقباله
في مبنى البلدية رئيس أساقفة
صور للطائفة المارونية المطران
شكرالله نبيل الحاج ورئيس بلدية
علما الشعب سامي فرح وفاعليات
البلدة.
بداية ،تحدث فرح قائالً« :نحن
متروكون لقدرنا ،لهذا نحن في
ح��اج��ة م��اس��ة إل���ى مساعدتكم
ودع��م��ك��م ل��ن��ا م��ع��ن��وي��ا ً وم���ادي���ا ً
ووظيفياً».
ث��م ألقى المطران ال��ح��اج كلمة
رحب فيها بالوفد على أرض علما
الشعب.
بعد ذلك كانت كلمة لقليموس
الذي شكر رئيس البلدية والجميع
على حسن االستقبال ،وقال« :نحن
اليوم موجودون معكم ألننا أخدنا
على أنفسنا عهدا ً منذ انتخابنا أن
نكون معكم ونؤكد لكم أنّ الرابطة
ال��م��ارون��ي��ة ليست فقط لبيروت
وكسروان وجبيل وإنما هي لعلما
الشعب ورميش والقوزح والقرى
ال��م��ج��اورة .ف��ال��راب��ط��ة ت��ب��دأ من
الحدود أوال ً وتتجه نحو العاصمة
والضواحي .وقد جئنا اليوم ومعنا
رف���اق م��ن ال�����وزارات الخدماتية
ل� ّ
لاط�لاع على حاجاتكم ولنضع
إط��ارا ً لبرنامج نأمل أن نو ّفق في
تحقيقه وسنبقى ع��ل��ى ت��واص��ل
معكم».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ع���رض ممثلو
ال�����وزارات م��ا يمكن تقديمه من
مشاريع وخدمات للبلدة.
المحطة ال��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت بلدة
القوزح التي وصلها الوفد بصحبة
المطران الحاج ،وكان في استقباله
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة غ��ط��اس فلفلي
وم��خ��ت��ار ال��ب��ل��دة إب��راه��ي��م صعب
وكاهن الرعية األب طوني حنه،
وكاهن رعية دبل األب فادي فلفلي.
وبعد زياح العذراء الذي أقامه
ال��م��ط��ران ال��ح��اج ف��ي كنيسة مار

يوسف الرعائية ،انتقل الجميع
إلى مبنى البلدية المجاور ،حيث
تحدث رئيسها ،مرحبا ً بالوفد،
وعرض معاناة البلدة.
وق��دم رئ��ي��س البلدية ومختار
البلدة عرضا ً مفصالً عن حاجات
البلدة والمشروعات التي يمكن أن
ُتقام من أجل وقف الهجرة وتوفير
فرص العودة للذين نزحوا.
كما توقف اللقاء عند ظاهرة بيع
األراضي وسبل التصدي لها.
ث��م زار ال��وف��د بلدة دب��ل ،وك��ان
في استقباله رئيس البلدية ميالد
حنا وك��اه��ن الرعية األب يوسف
ن��داف ومعاونه األب ف��ادي فلفله
وموسيقى الكشاف اللبناني فرع
البلدة.
وتحدث نداف داعيا ً إلى «الحركة
وال��ع��م��ل م��ن أج���ل رب���ط اإلن��س��ان
ب���أرض���ه وإي���ج���اد ف���رص العمل
للشباب ،وهناك صناعات يدوية
يجب تحفيزها».
ثم تحدث المطران الحاج فنوة
ببلدة دبل «التي دفعت المئات من
شبابها للحفاظ عن ه��ذه األرض
ولبقى مندمجة في محيطها بقدر ما
تكون هي نفسها».
وقال قليموس« :إننا نحمل ،كما
تحملون ،التجذر بالقيم واألصالة
المارونية المبنية على البساطة
والتواضع ومحبة اآلخر .ونرفض
ك��ل��م��ة األط�����راف ،ف��أن��ت��م ال��راب��ط
األساسي ،والمسيحية قادرة على
العيش مع الجميع من دون عقد
أو خ��وف م��ن اآلخ���ر .أن��ت��م لستم
األطراف ،بل القلب».
وف��ي ب��ل��دة ع��ي��ن إب���ل ،ك��ان في
استقبال الوفد رئيس البلدية عماد
اللوس ومختارها ج��ورج خريش
وكاهن الرعية الخوري حنا سليمان
واألب جورج العميل.
وبعد أن رحب بالحضور ،تحدث
اللوس عن تاريخ البلدة ،كاشفا ً عن
زيارة يقوم بها البطريرك الماروني
يوم الثلثاء المقبل إلى المنطقة.
وش���دّد قليموس ،ب���دوره ،على
«دور عين إب��ل ف��ي رب��ط مكونات
المجتمع اللبناني» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«ف��ي ك�� ّل مسلم لبناني شيئا ً من
المسيحية ،وفي ك ّل مسيحي شيئا ً

(جورج مطر)
من اإلسالم ،وهذا أساسي للعيش
المشترك».
وف���ي ب��ل��دة ي�����ارون ،ك���ان في
استقبال وف��د ال��راب��ط��ة المطران
الحاج ورئيس بلديتها علي تحفي
وإمام البلدة الشيخ حسين سليمان
ف��رح��ات وال��م��دي��ر ال��ع��ام السابق
ل���وزارة الداخلية عطالله غشام
وكاهن البلدة األب فادي زيادة.
وتحدث في اللقاء المطران الحاج
وقليموس وتحفي ومصطفى أيوب
التمسك بنهج
إمام البلدة ،فأكدوا
ُّ
العيش المشترك في البلدة حتى
في أدق أوقات المحن والحروب.
وختم وف��د الرابطة المارونية
ج��ول��ت��ه ف���ي رم���ي���ش ،وك����ان في
استقبال الوفد في قاعة مجلسها
البلدي ،رئيس البلدية مارون نمر
شبلي واآلب��اء أنطونيوس الحاج
ج��ورج نجيب العميل وشكرالله
ش��وف��ان��ي وق���ائ���د ق��ط��اع ج��ن��وب
الليطاني في الجيش العميد الركن
شربل أبو خليل ووف��د من ضباط
القوات الدولية في الجنوب.
وأع���رب قليموس ع��ن س��روره
لزيارته رميش «وهي كانت بمثابة
النذر والوعد ،فهذه البلدة هي في
القلب والقلب ينبض ساعة تسقى
األرض بدماء الشهداء ،وف��ي هذا
حياة الوطن».
وأولمت بلدية رميش على شرف
الرابطة في مطعم «سكاي بالزا»
ف��ي حضور قائد القطاع الغربي
ال��ج��ن��رال آرت����ورو نيتي والمدير
العام إلدارة حصر التبغ والتنباك
ناصيف سقالوي ورؤساء بلديات
وف��اع��ل��ي��ات دي��ن��ي��ة واخ��ت��ي��اري��ة
واجتماعية وتربوية.
وخالل المأدبة ألقى رئيس بلدية
رم��ي��ش كلمة ن��� ّوه ف��ي مستهلها
بزيارة الرابطة مشيرا ً إلى أنّ «بلدة
رميش كانت وال تزال بلدة مضيافة،
ويشهد تاريخها على ذل��ك ،رغم
إمكاناتها المادية المتواضعة».
وقال« :نحن ال نريد مشاريع تقدمة
أو شفقة ،إنما معالجة البطالة
المقنعة لمزارعي التبع ومعالجة
أزمة شبابنا الذين يغادروننا».
وفي الختام ،تسلم قليموس درعا ً
تقديرية من رئيس بلدية رميش.

