حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /االثنني  11 /متوز  / 2016العــدد 2123
Eighth year / Monday / 11 July 2016 / Issue No. 2123

«�أمل» :للخروج من النكد ال�سيا�سي
ومالقاة مبادرة ب ّري في �آب

جانب من االحتفال التأبيني في الجميجمة
أ ّكد وزير األشغال العامة والنقل
غ��ازي زعيتر خ�لال تمثيله رئيس
المجلس النيابي نبيه ب ّري في ذكرى
أسبوع خال ب ّري فهد زين الدين (أبو
ص��ادق) في بلدة الجميجمة« ،أنّ
الشعب العظيم الذي انتصر بوحدته
وصموده ودماء أبنائه وجيشه على
«إسرائيل» ،مطا َلب باالستمرار في
ه��ذا النهج .وعلينا ت��ج��اوز ن��دوب
موحدين
االنتخابات البلديّة لنبقى
ّ
في مواجهة األعداء».
وق�����ال« :ل��ت��ك��ن ذك�����راه دع���وة
للجنوبيّين ،حراس الوطن ومتراسه
المتقدّم في مواجهة «إسرائيل»،
وللبقاعيّين ح ّراس الوطن من القاع
حتى آخر تلّة في الجرود الشمالية
في مواجهة التكفيريّين ،من هنا أقول
إ ّننا أمام غرس «إسرائيل» ثانية في
عمق ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وع��ل��ى خط
تماس مع الدول اإلسالمية ،ونخشى
أن ُتفتتح فروع متعدّدة لهذا الكيان
الصهيوني بلون آخر .فالصهيونية
التي هي أس��اس اإلره���اب ابتدعت
ّ
تغطي على
هذا االرهاب األسود كي
إرهابها».
أض��اف« :نحن في هذه المرحلة
�س الحاجة إل��ى م��واق��ف أكثر
ب��أم� ّ
من بيانات ،وإل��ى ترجمة للّقاءات

وال��ح��وارات على مستويات فاعلة
وب��ارزة ،ل��وأد الفتنة ومنعها ،أوال ً
للوحدة اإلسالمية  -اإلسالمية ثم
ال��وح��دة اإلس�لام��ي��ة  -المسيحية
التي تحمل بذور المناعة واإلخالص
للوطن» ،مشيرا ً إلى أنّ «ما تشهده
المنطقة يح ّتم علينا اإلصغاء الى
روح ال��وح��دة وال��ت��ع��اون ،ودع��م
جيشنا وم��ق��اوم��ت��ن��ا ،واالل��ت��ف��ات
إل����ى ال��ص��ع��وب��ات االج��ت��م��اع � ّي��ة
واالق��ت��ص��اد ّي��ة ال��ت��ي ي��رزح تحتها
أغلب اللبنانيين ،وأن نقرأ جيّدا ً
خرائط النفط في المنطقة والتقارب
ب��ي��ن ال���دول لتحقيق مصالحها،
وااللتفات إلى هذا األم��ر من زاوية
مصلحتنا الوطنية ،وتجاوز النكد
السياسي».
وختم« :نجدّد التزامنا الواضح
بقواعد الدستور والميثاق ،للمحافظة
�ؤس��س��ات وصالحياتها
ع��ل��ى ال��م� ّ
ودورها في حفظ وصون بلدنا ،أل ّننا
أم��ام مرحلة إسقاط ال ُّنظم والقيم
والدول والدساتير والقوانين .واألهم
وقبل كل شيء ،إقرار قانون انتخابي
عصري على أساس النسبيّة».
ث � ّم ق��دّم زعيتر ال��ت��ع��ازي باسم
رئيس مجلس الن ّواب واسمه واسم
حركة «أمل».

من جهته ،شدّد النائب علي بزي
خالل تمثيله الرئيس بري في حفل
توقيع اإلعالمي جهاد سقالوي كتاب
«حكاية شعب» في مركز باسل األسد
الثقافي في ص��ور ،أنّ ب � ّري «يقدِّم
دائ��م�ا ً األف��ك��ار والحلول والمخارج
لينتصر الوطن على أزماته ،وينطلق
ه���ذا ال��وط��ن م��ن أج���ل إن��س��ان��ه»،
آم�ل� ًا م��ن المستويات السياسيّة
«مالقاة مبادرة ب ّري في آب المقبل
بكل مسؤوليّة وطنيّة ،بعيدا ً من
السجاالت والنكد السياسي لنخرج
ِّ
جميعا ً من جلد الذات وإهدار الفرص
وخلق تعقيدات إضافيّة ،نحن وكل
الشعب بغنى عنها أم��ام المشهد
العام بكل تفاصيله».
وس�����أل ب����زي «ال��م��ع��رق��ل��ي��ن»:
«ل��ص��ال��ح م��ن ت��ع��رق��ل��ون؟ تعالوا
إل��ى الحوار لمصلحة الوطن التي
تعلو ف��وق كل المصالح» ،مباركا ً
لسقالوي «أيقونته التاريخيّة التي
قصة شعب مقاوم».
تحكي ّ
ث ّم ألقى سقالوي كلمة تقدّم فيها
بالشكر ل��ل��ح��ض��ور ،وت��ح��دّث عن
تجربته اإلع�لام� ّي��ة ،خصوصا ً مع
الشهيد القائد محمد سعد وأخوانه.
في الختام ،و ّقع سقالوي كتابه
للحضور.

«الوفاء للمقاومة» :مقبلون في 2017

على انتخابات نياب ّية وال تمديد وال تجديد

جانب من المأدبة
اعتبر عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب الدكتور
حسن فضل ال��ل��ه« ،أنّ سبب األزم���ة السياسيّة التي
تعصف بالبلد يعود إل��ى غياب التوافقات السياسيّة
على القضايا األساسيّة ،ومن بينها إق��رار قانون جديد
لالنتخابات النيابيّة ،وإنهاء الشغور الرئاسي الذي ال
يمكن العبور إلنهائه إلاّ من معبر وحيد وضروري وإلزامي
ووطني ومسؤول ،أال وهو الحوار الجا ّد مع العماد ميشال
عون ،إضاف ًة إلى تنازل البعض عن المكابرة والتع ّنت،
ومحاوالت التهميش واإلقصاء ،وذلك من أجل الوصول
إلى ح ّل وطني لموضوع رئاسة الجمهوريّة ،أل ّنه من دون
رئيس جمهوريّة ،ال يوجد انتظام لمؤسسات الدولة».
وأ ّك��د فضل الله في كلمة له خ�لال إحياء ح��زب الله
ال��ذك��رى السنويّة لالنتصار ف��ي ع���دوان تموز 2006
في الساحة العامة لبلدة قبريخا« ،أنّ تضييع الوقت
يخص إقرار قانون
والمكابرة وتمييع االقتراحات في ما
ّ
جديد لالنتخابات النيابيّة ،لن يوصل إلى أيّ مكان ،فنحن
مقبلون في العام المقبل على انتخابات نيابيّة ،وال يوجد
أيّ شيء آخر ،ال تمديد وال تجديد» ،مشيرا ً إلى أنّ «أكثريّة
اللبنانيّين ال يريدون قانون الستين ،أل ّنه قانون مجحف،
ولكن البعض ينتظرون ق��دوم العام  2017كي تتجدّد
األزمة من خالل إعادة إنتاج مجلس نيابي شبيه بالمجلس
الحالي ،األمر الذي يجعلهم يق ّوضون الدولة اللبنانيّة،
ويد ّمرون ا ّتفاق الطائف الذي لطالما قالوا بأ ّنهم حرصاء
عليه» ،متسائالً« :لماذا ال يريد البعض الوصول إلى قانون
جديد لالنتخابات طالما أ ّنهم قالوا باللجان المشتركة في
المجلس النيابي ،إنّ قوانين االنتخابات التي ُس َّنت منذ
الطائف إلى اليوم هي ض ّد الطائف».
وشدّد النائب فضل الله على أنّ الحكومة الحاليّة هي
مسؤولة ،وال تستطيع القول إ ّنها عاجزة وفاشلة ،ولديها
اإلمكانات والصالحيّات الكاملة والدستوريّة والقانونيّة،
ولكنها تحتاج إلى القرار الجريء والشجاع لمعالجة
قضايا الناس.

بدوره ،أ ّكد رئيس تك ّتل نواب بعلبك الهرمل حسين
الموسوي خالل مأدبة غداء أقامها رئيس بلدية النبي
شيت الدكتور إبراهيم الموسوي في بلدة السفري،
لمناسبة انطالق العمل البلدي مع المجلس الجديد ،في
حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،النائبين
مروان فارس وعلي المقداد ورؤساء بلديّات وأعضاء
مجالس بلديّة وقيادات أمنيّة وفاعليات اجتماعيّة،
أنّ «أميركا أ ّم اإلره��اب ،ال تهتم بمصالح الشعوب،
بل تتآمر عليهم و«إسرائيل» غدّة سرطانيّة إجراميّة
توسعيّة ،والتكفيريّون عمالء أميركا و«إسرائيل»
مجرمون لم يعرف التاريخ لهم مثيالً ،ومع ذلك كلّه
نجد في لبنان والمنطقة العربية من ا ّتخذ أميركا إلها ً
ويدعونا للمشاركة في عبادته ،ونجد م ّمن تصالح
انتحارا ً مع الغدّة السرطانية «إسرائيل» ويدعونا أن
نحذو ح��ذوه ،ونجد من يموِّل المجرمين التكفيريّين
ويحميهم ويدافع عنهم وي ّتهم من يحاربهم دفاعا ً عن
لبنان واإلنسان .لذلك ،ندعو هؤالء إلى العودة إلى
رشدهم ،وندعو الرأي العام ليقول كلمته الصريحة في
أمرهم».
أضاف« :نشكر الجيش والقوى األمنيّة المتعاونة
ف��ي مقاومتنا ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» وعمالئها التكفيريّين،
ونن ّوه بجهودهم وتضحياتهم ،لك ّننا نطالب بوضع
ّ
لقطاع الطرق والمعتدين بوقاحة على
ح � ٍّد نهائي
أم��ن أهلنا في البقاع واقتصادهم ،وعلى كرامتهم
ّ
الكف
قبل كل شيء ،وندعو القيّمين على الدولة إلى
عن االستهتار بالوطن والمواطنين مرة في موضوع
النفايات ،وأخ��رى في ثروتنا النفطيّة ،وثالثة في
تعطيل الحكومة والمجلس النيابي والرئاسة ،كل ذلك
بدافع األنانيّات والعصبيات الضيقة .كما ندعو أهلنا
في المنطقة إلى اإلقالع عن عادة إطالق النار في الهواء
استهتارا ً أو بعضهم على بعض في ردّات فعل يرفضها
الدين والتمدّن والشعور اإلنساني بالمسؤوليّة».

رئي�س بلديّة عر�سال :نريد الجي�ش
وص��ف رئ��ي��س ب��ل��د ّي��ة عرسال
ب��اس��ل ال��ح��ج��ي��ري ال���وض���ع في
البلدة بـ«المأساوي والصعب جدا ً
على كل المستويات االقتصاديّة
واألمنيّة».
وكشف في تصريح ،أ ّنه سيلتقي
قائد الجيش العماد جان قهوجي

اليوم االثنين« ،حامالً إليه مطالب
عدّة ،أبرزها تعزيز انتشار القوى
العسكرية ف��ي ع��رس��ال ف��ي شكل
دائ��م ،ومكافحة وضبط الجرائم
ومنع تح ّرك السيارات ذات الزجاج
ال���داك���ن» ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ «أه��ال��ي
عرسال يرفضون أيّ ظهور مسلّح

في ال��ش��ارع كما حماية أيّ ُمخ ّل
ب��األم��ن ،ف��ع��رس��ال ب��ل��دة لبنانيّة
وي��ج��ب أن ت��ك��ون بحمى ال��ق��وى
األمنيّة الشرعيّة للحؤول دون أي
محاولة لزعزعة األم��ن ،وال سيما
بعد عملية االغتيال التي طالت
قتيبة الحجيري في وضح النهار».

�أ ّيد حق ال�صين بال�سيادة على بحر ال�صين الجنوبي

�صالح يحيّي �صمود �أهالي حلب
ورف�ضهم الر�ضوخ للمجموعات الإرهابيّة
حيّا األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربيّة قاسم صالح صمود أهالي
مدينة حلب الشهباء الذين رفضوا الرضوخ واالستسالم وواجهوا المجموعات
ّ
وفضلوا االستشهاد دفاعا ً عن مدينتهم
اإلرهابيّة وش ّتى صنوف القهر والتنكيل،
وعن ع ّزتهم وكرامتهم ،وتم ّكنوا من دحر المسلّحين عن أحياء المدينة وتصدّوا
ببسالة للمحاوالت المتك ّررة الحتاللها.
وأمام التط ّور النوعي الذي ح ّققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه ،والمتم ّثل
بتضييق الخناق على العصابات التكفيريّة والتقدّم با ّتجاه المواقع التي تسيطر
المتفجرة والمز ّودة
صب صواريخها
عليها لتحريرها ،لجأت هذه العصابات إلى
ّ
ّ
بالقنابل العنقوديّة المح ّرمة دوليا ً على األحياء السكنيّة ،ما أدّى إلى سقوط
عشرات المواطنين األبرياء بين شهداء وجرحى.
إنّ األمانة العامة إذ ُتدين هذا العمل اإلجرامي والدول التي تز ّود اإلرهابيين
بالسالح وتسهّل دخول المسلحين إلى مدينة حلب وسائر األراضي السورية،
وعلى رأسهم تركيا والسعودية وراعية اإلره��اب في العالم الواليات المتحدة
األميركية ،فإ ّنها تدين أيضا ً تع ّرض المقامات الدينيّة في العراق وفي المدينة
المن ّورة لعمليّات التفجير التي تش ّكل انتهاكا ً فاضحا ً للحرمات وتأكيدا ً على
سقوط ادّعاء هؤالء بالدفاع عن الدين والنطق باسمه.
وتؤ ّكد األمانة العامة تضامنها مع أبناء مدينة حلب خاصة وأبناء سورية عامة،
وكلّها ثقة بأنّ دماء الشهداء وصمود الشعب السوري وتضحيات الجيش العربي
السوري وحكمة وشجاعة القيادة ...سوف تح ّرر سورية فتعود إلى موقعها قلبا ً
نابضا ً للعروبة وحاضنا ً للمقاومة ،وعلى صخرة هذه القلعة الشامخة سوف
ّ
تتحطم مشاريع التفتيت والهيمنة األميركيّة الصهيونيّة ،وينهزم اإلرهاب بوجهيه
الصهيوني والتكفيري وجميع الدول المتآمرة على أ ّمتنا وشعبنا.

ها�شم« :يونيفيل» تتح ّمل
م�س�ؤول ّية الخروق «الإ�سرائيل ّية»
شدّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم ،على «ضرورة الخروج
من هذا الشلل الذي يتخبّط فيه البلد» ،داعيا ً إلى «اإلس��راع في ا ّتخاذ خطوات
إنقاذيّةُ ،تعيد الحياة للمؤسسات الدستوريّة ،ألنّ المواطن وحده بكل مك ّوناته
مؤسسات الدولة التي تشهد بدورها حالة من
يدفع ثمن هذا التعطيل ،كذلك
ّ
الجمود المخيف الذي ينعكس سلبا ً على األداء من مختلف جوانبه».
وقال هاشم خالل جولة في القرى الحدودية ،حيث التقى ع��ددا ً من رؤساء
البلديّات والمخاتير ووجهاء القرى« :إنّ هناك أمالً إلمكان الوصول إلى مخارج
لألزمة الراهنة مع الحوار المنتظر في بداية الشهر المقبل ،والوصول إلى تفاهمات
حول القضايا الخالفيّة» ،معتبرا ً أنّ «اللبنانيين يتطلّعون إلى األجواء اإليجابيّة
التي ظهرت أخيراً ،بخاصة الثروة النفطيّة كثروة وطنية يراهن عليها اللبنانيّون
منذ زمن بعيد ،لع ّل أن تكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة منتجة إلقرار المراسيم
المختصة حتى تأخذ مسيرة الثروة النفطيّة طريقها إلى التنفيذ ،وهذا ما يأمله
ّ
المواطن ،الذي يعيش حالة قاسية من الفقر في ظل األوضاع االقتصاديّة الصعبة
التي يمر بها البلد».
واستنكر «االستفزازات والخروق «اإلسرائيلية» المتك ّررة عند الخط الحدودي
لمزارع شبعا المحتلة ،إن لجهة مالحقة رعاة الماشية والمزارعين ،أو إطالق النار
العشوائي» ،مح ّمالً المسؤولية «لليونفيل التي تقف متف ّرجة عند كل خرق واعتداء،
في حين أنّ مه ّمتها حسب األمم الم ّتحدة تطبيق القرار الدولي رقم ( ،)1701الذي
ينص على دعم القوى األمنيّة اللبنانيّة ،ولجم الخروق والتعدّيات لجيش العدو
ّ
اإلسرائيلي».
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«القومي» :المعالجة بالحوار والمفاو�ضات
ولي�س بالخروقات والأعمال اال�ستفزازيّة
أ ّكد عميد الخارجية في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
ح��س��ان ص��ق��ر ،أنّ ج��م��ه��وري��ة
الصين الشعبية الديمقراطية،
دول��ة عظمى ،تلعب دورا ً ب ّنا ًء
السلم
يُسهم في الحفاظ على
ِّ
ال��ع��ال��م��ي ،وت��ح��ت��رم ال��ق��ان��ون
الدولي ،وتساند القضايا العادلة
والمح ّقة ،وتستند في سياساتها
إلى القوانين واالتفاقات الدولية
لمعالجة مشكالت
وقضايا عالقة ،ومنها قضيّة
جزر بحر الصين الجنوبي ،التي
تدعو إل��ى حلّها بالمفاوضات
�ص عليه
والتشاور وفقا ً لما ن� ّ
«نهج المسارين» ال��ذي بادرت
إل��ي��ه دول آس���ي���ان ،وواف��ق��ت
عليه الصين ،وه��ذا هو المسار
الطبيعي والناجع للحلول.
وإ ّن��ن��ا ن���رى ،أنّ ق��ي��ام دول��ة
معيّنة أو مجموعة دول ،برفع
ق���ض��� ّي���ة ت��ح��ك��ي��م ب��خ��ص��وص
ج���زر ب��ح��ر ال��ص��ي��ن الجنوبي،
يدفع األم��ور نحو التأزيم ،ألنّ

ه��ذا االت��ج��اه يناقض القواعد
القانونيّة الم ّتفق عليها ،ويخالف
ال��م��س��ار الطبيعي ال���ذي يجب
سلوكه للوصول إلى حلول .وإنّ
تطورات من هذا النوع تتسارع
على خلفيّة ج��زر بحر الصين،
ت��دف��ع إل��ى االع��ت��ق��اد ب��أنّ هناك
دوال ً عديدة تدعم التصعيد في
هذه المنطقة ،وتعمل لجعل جزر
بحر الصين ورق��ة ضغط على
جمهوريّة الصين ،بُغية التأثير
على مسيرة التطور واالزده��ار،
وال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى م��س��ار ال��ن��م��و
االق��ت��ص��ادي ال���ذي ي��ج��ع��ل من
الصين كيانا ً دول ّيا ً رائدا ً وقائدا ً
في العالم.
إنّ الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،ومن موقع تقديره
وتثمينه لدور الصين ومواقفها
النبيلة ات��ج��اه قضيتنا ،وال
سيّما وقوفها إلى جانب نضال
وتضحيات شعبنا في فلسطين،
ووق��وف��ه��ا إل���ى ج��ان��ب س��وري��ة
دول��ة وجيشا ً وش��ع��ب �اً ...ومن

موقع عالقة التحالف والصداقة
مع الحزب الشيوعي الصيني
وقيادته ،يؤ ّكد:
المتمسك
الصين
ـ دعم موقف
ّ
ب��ال��س��ي��ادة على بحر الصين،
واحترامها القوانين والمعاهدات
ال��س��ي��اس��يّ��ة واالق���ت���ص���اد ّي���ة
وال��ب��ي��ئ��يّ��ة ،وض���م���ان س�لام��ة
المالحة والتحليق.
ـ إدان������ة ال��ت��ح��ري��ض على
جمهوريّة الصين من ب ّوابة جزر
الصيني ،وخ��رق السفن
البحر
ّ
وال��ب��وارج األميركيّة للسيادة
الصينية في هذه المنطقة.
إنّ معالجة القضايا يجب أن
تت ّم وف��ق ال��ح��وار والتفاهمات
والمفاوضات ،وليس من خالل
األعمال التحريضيّة االستفزازيّة
التي تلجأ إليها الدول المنزعجة
من صعود الصين على الساحة
الدولية ومواقفها الحازمة ض ّد
سياسات الهيمنة واالستعمار
وال��ت��ف� ّرد واالس��ت��ف��راد وإخضاع
الشعوب.

الأ�سعد :لت�شكيل لجنة
ت�شرف على تلزيم النفط
طالب األمين العام لـ«التيار
األسعدي» المحامي معن األسعد،
ف��ي تصريح ،بـ«تشكيل لجنة
ّ
لقطاعي النفط والغاز
خاصة
ت��ض� ّم نخبة م��ن االقتصاديّين
والخبراء والقانونيّين والقضاة،
من مها ّمها اإلشراف على تلزيم
االس��ت��خ��راج ،وأن تتم ّتع هذه
اللجنة بالصدقيّة والشفافيّة،
وبتقديم كشف ع��ام للّبنانيين
ع��ن إن��ج��ازات��ه��ا» ،م��ش �دّدا ً على
«ض���رورة اس��ت��ح��داث صندوق
م��ال��ي ل���م���وارد ال��ن��ف��ط وال��غ��از

وال��م��ال��ي��ة ،ي��ك��ون م��س��ت��ق�ّل�اّ ً عن
َّ
ويوظف لخدمة
خزينة الدولة
اللبنانيّين ومصالحهم ،ويقدّم
برنامج عمل لعمليّة االنفاق»،
وداع��ي��ا ً إل��ى «إن��ه��اء م��وازن��ات
االثني عشريّة التي اعتمدتها
السلطة السياسيّة ألنّ فيها
يكمن نهب المال العام».
وخ���ت���م األس���ع���د« :ال��ع��ال��م
وال���م���ن���ط���ق���ة ي��� ّت���ج���ه���ان إل���ى
مرحلة صعبة م��ن المواجهة
واالن��ف��ج��ارات العسكريّة ،وقد
يكون ذلك بعد تشرين الثاني،

أي بعد االنتخابات األميركيّة،
وم�لام��ح ه��ذا االنفجار بتجاوز
ال��خ��ط��وط ال��ح��م��ر ب��ي��ن أميركا
وروس��ي��ا ،وس��ق��وط مسرحيّات
الهدنة على الساحة السوريّة
واالس��ت��ع��دادات لمعارك حلب،
والهجوم على جبهة دير الزور،
وموضوع النازحين السوريّين
وال��ع��ق��وب��ات األم��ي��رك � ّي��ة على
ّ
م��ؤش��رات تؤ ّكد
ل��ب��ن��ان ،وه���ذه
الذهاب إلى المواجهة العسكرية
الشاملة والتي لن ينجو منها
لبنان».

ّ
ا�ستهل زيارته لدم�شق وريفها بقدا�س في كني�سة مار اليا�س

يازجي :ال�سوريون يرف�ضون التدمير والقتل الذي يمار�سه الإرهابيون با�سم الدين
استه ّل بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي زيارته الرعوية
إل���ى دم��ش��ق وري��ف��ه��ا ،ب��ت��رؤس��ه
قداسا ً في كنيسة مار الياس للروم
األرثوذكس في معرة صيدنايا في
ريف دمشق.
وق��ال البطريرك يازجي خالل
ع��ظ��ت��ه« :إنّ األس����رة ال��س��وري��ة
ال��واح��دة مسلمين ومسيحيين،
ترفض اإلره��اب والتدمير والقتل
ال��ذي يمارسه اإلرهابيون باسم
الدين والدين منه براء» ،مستنكرا ً
«الروح الغريبة عن سورية التي
تنتهج التكفير والترهيب والخطف
والقتل والتهجير».
وأض��اف« :لن ننسى مطرانينا
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ب���ول���س ي��ازج��ي
متروبوليت حلب واإلسكندرون
وتوابعهما ل��ل��روم األرث��وذك��س
ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب
لطائفة السريان األرثوذكس وكل
المخطوفين من أبناء سورية»،

داعيا ً الله أن «يعيد نعمة األمن
واالس��ت��ق��رار وال��س�لام إل��ى رب��وع
س��وري��ة وي��رح��م ال��ش��ه��داء الذين
اس��ت��ش��ه��دوا دف���اع���ا ً ع��ن ال��وط��ن
وي���ش���ف���ي ال���ج���رح���ى وي���ع���زي
المكلومين والمعذبين».
وت��س��ت��م��ر ال���زي���ارة ال��رع��وي��ة
للبطريرك ي��ازج��ي إل���ى دمشق
وريفها حتى الحادي والثالثين من
الحالي ،حيث يزور عددا ً من المدن
والقرى والبلدات متوشحا ً بشعار
«بالنعمة ننمو وبالخدمة نسمو
وبالمحبة يتناسق البنيان»،
ش��ع��ار حمله منذ تنصيبه على
الكرسي األنطاكي بطريركاً ،ليؤكد
«أنّ الكنيسة ال تكبر إال بأبنائها
وعبر المحبة والتواضع».
كما سيتخلل زي��ارة البطريرك
ي��ازج��ي ال��راع��وي��ة ال��ع��دي��د من
المحطات ،منها إقامة القداديس
والصلوات مع أبناء المحافظتين
ول��ق��ائ��ه معهم واالس��ت��م��اع إل��ى
همومهم وتطلعاتهم.

استقبال البطريرك يازجي في معرة صيدنايا

�إ�شكاالت في عين الحلوة والمية والمية �أوقعت جرحى
وفاعليات �صيدا ا�ستنكرت ا�شتباك �صيدا القديمة
ع��اد أم��ن المخيمات الفلسطينيّة إلى
الواجهة بعد سلسلة أعمال عسكرية أوقعت
عددا ً من الجرحى في مخيّمي عين الحلوة
والمية ومية.
ففي المخيم األول ،وقع إشكال فردي وقع
في منطقة البركسات تط ّور إلى إطالق نار،
أدّى إلى إصابة  3أشخاص هم :أبو رمزي
سلوم ،محمد عيسى ،ونمر الشعبي ،الذين
ُنقلوا إل��ى المستشفى للمعالجة .وعملت
ال��ق��وة األمنيّة الفلسطينيّة على تطويق
اإلشكال ومنع تط ّوره.
من جه ٍة أخرى ،تع ّرض القيادي في حركة
فتح عبد سلطان فجر أم��س إل��ى محاولة
اغتيال في مخيم المية ومية.
وفي التفاصيل ،أ ّنه وبعد انتهاء سلطان
من زي��ارة أحد أقاربه في المخيم تع ّرض
إلط�لاق ن��ار من قِبل مجهول ،ما أدّى إلى
إصابة شقيق زوجته طارق مسرة في يده
وفخذه ُنقل على أثرها إلى مستشفى صيدا
الحكومي للمعالجة.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ سلطان من مخيّم
عين الحلوة ،وكان أُصيب في االشتباكات
األخيرة التي شهدها المخيم.
على صعي ٍد آخ��ر ،ت��ط� ّور إش��ك��ال ف��ردي
في صيدا القديمة إلى اشتباك مسلّح بين
عائلتين (الرفاعي وحنقير).
وأُفيد أنّ سبب اإلشكال هو اعتداء أحد
األشخاص المخمورين على الشاب محمد .
م .ومن ث ّم إطالق النار عليه وإصابته إصابة
طفيفة في رجله ،ومن ث ّم تط ّور اإلشكال إلى
اشتباك مسلح أدّى إلى إصابة شخص من
آل المزين.
وق��د انتشرت ال��ق��وى األمنيّة والجيش
اللبناني في صيدا القديمة ،وسيّرت دوريّات

الحريري مستقبلة حمود
راجلة ،وتم ّكنت القوى األمنيّة من توقيف
يوسف ز .وعامل س��وري ،خالل مداهمتها
لعدد من أحياء صيدا القديمة على خلفيّة
اإلشكال المسلح.
إلى ذلك ،أ ّك��دت النائبة بهيّة الحريري،
إثر استقبالها رئيس فرع مخابرات الجيش
في الجنوب العميد الركن خضر حمود في
مجدليون ،أنّ «أمن وسالمة أهلنا في صيدا
القديمة كما في كل المدينة خط أحمر ،وليس
مقبوال ً أبدا ً ما جرى فيها مساء الجمعة من
إشكال وإطالق نار وظهور مسلّح ،وهو أمر
مرفوض ومستنكر».
وشدّدت على «أ ّننا نقف خلف والى جانب

القوى األمنيّة والعسكريّة في ضبط الوضع
األمني ،والحفاظ على االستقرار ،ومالحقة
وتوقيف كل من يشارك في أيّ عمل من شأنه
المس بسالمة الناس وتعريض حياتهم
ّ
للخطر أو استباحة هدوء أحيائهم وحرمات
بيوتهم».
وا ّت��ص��ل��ت ل��ل��غ��اي��ة ن��ف��س��ه��ا ب��ع��دد من
المسؤوليـن األمن ّييــن فــي الجنــوب،
داعيـ ًة إيّـاهـم إلى «عـدم التهـاون مـع أيّ
مرتكِـب أو ُمسيء الستقـرار المدينـة وأمـن
أهلهـا».
و استنكر «تيار الفجر» الحادث األمني،
وشدّد في بيان على «ضرورة تعاون القوى

السياسيّة المحليّة كافة مع أجهزة الدولة
م��ن أج��ل رف��ع ال��غ��ط��اء السياسي ع��ن أيّ
عناصر مسيئة لألمن االجتماعي والسياسي
في عاصمة الجنوب ،وفي أيّ بقعة من بقاع
هذا الوطن ،وخاصة أنّ معظمهم معروفون
ل��دى األج��ه��زة األم��ن� ّي��ة ،وه��م م��ن أصحاب
السوابق».
ودعا «إلى ردع أيّ حالة شا ّذة يمكن أن
تنشأ أو تحاول أن ت ّتخذ من أز ّق��ة صيدا
األمني
القديمة مرتعا ً وبيئة مالئمة للعبث
ّ
الذي يرفضه كل أبناء المدينة».
كما استنكر رئيس بلدية صيدا المهندس
محمد السعودي االشتباك المسلح بين
«شبان مستهترين بحياة الناس وأرواحهم
وأرزاقهم وفي أيام العيد التي هي أيام فرح
وسعادة واطمئنان».
ودع��ا القوى األمنية إل��ى «ال��ض��رب بيد
م��ن ح��دي��د جميع العابثين ب��أم��ن صيدا
واستقرارها ،الذين يسيئـون بأفعالهم إلى
كل المدينـة ومنطقتهـا وجميع المقيمين
فيها ،ف��ي ال��وق��ت ال���ذي نعمل م��ع جميع
فاعليّات المدينة ألن تكون صيدا نموذجا ً
حضار ّيا ً ونقطة جذب سياحيّة واقتصادية
يقصدها الجميع من كا ّفة المناطق بأمان
وسالم».
وأدان الدكتور عبد الرحمن البزري ،في
بيان ،إطالق النار في أحياء صيدا القديمة
وما نتج عنه من ترويع وترهيب للمواطنين
بخاصة في أيام العيد.
في مجالٍ آخ��ر ،دهمت ق��وة من الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ج � ّم��ع األوزاع�����ي للنازحين
السوريّين  -شمال صيدا ،وأوقفت ع��ددا ً
ك��ب��ي��را ً منهم لمخالفتهم ش���روط اإلق��ام��ة
الشرعيّة.

