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وزراء ونواب و�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية ووفود �شعبية قدّ موا التعازي لـ«المنار» ب�شهدائها الإعالميين

ت�أبين في طهران ...ومواقف �إيرانية
�أكدت �أن الإرهابيين عمالء الغرب وال�صهيونية
��ص م��ج� ّم��ع المجتبى ف��ي حي
غ� ّ
األم��ي��رك��ان ف��ي الضاحية الجنوبية
لبيروت بالوفود المعزية والمباركة
باستشهاد إعالميي «المنار» حمزة
ال��ح��اج حسن وحليم علوه ومحمد
منتش الذين استشهدوا خالل تأديتهم
رسالتهم الصحافية المهنية في
تغطية األح��داث في بلدة معلوال في
ريف دمشق.
وق���دّم ال��ت��ع��ازي إلدارة «المنار»
وعائالت الشهداء الثالثة ،نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
ورئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين ورئيس
الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ
محمد يزبك والمعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله الحاج حسين الخليل
ومسؤول وحدة االرتباط والتنسيق
في حزب الله الحاج وفيق صفا.
وإل��ى جانب مسؤولي حزب الله،
قدّمت التعازي شخصيات سياسية
وحزبية ودينية وإعالمية وصحافية
وفنية واجتماعية ونقابية وتعليمية
وط��ب��ي��ة ،ووزراء ون����واب حاليون
وس��اب��ق��ون ،ووف����ود أك��ادي��م��ي��ة من
كلية اإلع�لام والتوثيق في الجامعة
اللبنانية ومن كليات أخرى.
كما حضرت شخصيات دبلوماسية،
إضافة إلى عدد من السفراء والفصائل
الفلسطينية وممثلين عن منظمات
حقوقية وإنسانية وأح��زاب وتيارات
عربية.
ّ
بحق
ود ّون عدد من المع ّزين كلمات
الشهداء على سجل خاص.
وقام وفد من أسرة جريدة «البناء»
برئاسة رئيس التحرير النائب السابق

قيادة حزب الله تتقبل التعازي
ناصر قنديل بتقديم التعازي ألسرة
«المنار» وعائالت الشهداء.

تأبين في طهران

وبدعوة من مكتب قناة «المنار»
في طهران أقيمت في مسجد بالل في
العاصمة اإلي��ران��ي��ة ط��ه��ران مراسم
تأبين شهداء القناة الثالثة.
واستقبل ممثل حزب الله في إيران
الحاج عبدالله صفي الدين ومدير
مكتب «ال��م��ن��ار» ف��ي ط��ه��ران نبيل
م��ودة المشاركين في هذه المراسم،
التي حضرها ع��دد من الشخصيات
السياسية واإلعالمية من بينهم :السفير
اللبناني في طهران فادي الحاج علي،
وناصر أبو شريف ممثل حركة «الجهاد
اإلسالمي» في إيران ،والشيخ مرتضى
مداح المستشار األعلى لرئيس منظمة
اإلذاع��ة والتلفزيون اإليراني ،وحجة

وفود عزت بالشهداء
ولي
اإلسالم سيد محمود دعايي ممثل ّ
الفقيه في مؤسسة إطالعات اإلعالمية،
وعن حركة «حماس» ممثلها في إيران
خ��ال��د ق��دوم��ي ،ومجتبى ف��ردوس��ي
بور مدير عام الدائرة األول��ى للشرق
األوسط وشمال أفريقيا في الخارجية
اإليرانية ،فضالً عن ممثلين عن اتحاد
اإلذاع���ات والتلفزيونات اإلسالمية،
وآخرين.
وق���ال المستشار األع��ل��ى لرئيس
منظمة اإلذاع��ة والتلفزيون اإليراني
حجة اإلس�ل�ام والمسلمين مرتضى
م����داح ،ف��ي كلمته خ�ل�ال ال��م��راس��م:
«إن االستكبار العالمي وأعوانه من
اإلرهابيين والتكفيريين ال يريدون
نشر أخبار المستضعفين في العالم
واألخبار التي تكشف الوجه الحقيقي
والظالم للقوة السلطوية .وأضاف:
«إن شهداء المنار كانوا يجاهدون

في مواجهة أكاذيب اإلعالم السلطوي
ويحملون على عاتقهم نشر الحقيقة
للعالم».
وعلى هامش ه��ذه المراسم تقدم
السفير اللبناني ف��ي إي���ران ف��ادي
الحاج علي بخالص العزاء ،وقال« :إن
الشهداء الثالثة كانوا يحملون رسالة
نبيلة .مؤكدا ً أن التكفيريين اإلرهابيين
سيدفعون ثمن أعمالهم».
وقال ممثل حركة الجهاد اإلسالمي
في إيران ناصر أبو شريف ،في تصريح:
«إن هذا العمل هو ليس الفعل الوحيد
واألخير لهؤالء اإلرهابيين» .وقال« :إن
الحركات التكفيرية حركات مخترقة
وهي تقع في إطار استراتيجية األعداء
وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وليس
في إط��ار استراتيجية المسلمين».
وأض���اف« :إن ه��ؤالء التكفيريين ال
يعرفون عدوهم ،ألن عدو هذه األ ّمة

هو الكيان الصهيوني ومن يدعم هذا
الكيان وليس حزب الله والعراقيين أو
إي جهة أخرى».
وق���ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة األول��ى
للشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في
الخارجية اإليرانية مجتبى فردوسي
ب��ور« :إن ما ح��دث في معلوال بحق
طاقم قناة المنار ليس أم��را ً جديدا ً
ف��ي األزم����ة ال��س��وري��ة» .ورأى «أن
ه��ؤالء اإلرهابيين هم عمالء الغرب
والصهيونية وينفذون أجندة القوى
االستكبارية لعرقلة حركة الصحوة
اإلسالمية التي تشهدها منطقتنا».
وأضاف« :إن هجوم اإلرهابيين على
طاقم قناة المنار يدل على ضعف هذه
الحركات اإلرهابية التي تتلقى الهزائم
الموجعة ،وإنهم يلعبون في الملعب
اإلسرائيلي وينفذون أجندة الكيان
الصهيوني».

وفد من قيادة «القومي» يقدم التعازي والتبريك ب�شهداء «المنار»

حردان :الدول الداعمة للإرهاب م�س�ؤولة
عن الجريمة وا�ستمرار �سفك دماء ال�سوريين
قدّم وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي التعازي
والتبريك باستشهاد كوكبة من إعالميي قناة «المنار» الشهداء
حمزة الحاج حسن ،وحليم علوه ،ومحمد منتش ،وذلك في قاعة
المجتبى ـ صفير ،حيث أقامت قناة «المنار» يوم عزاء وتبريك
بالشهداء.
وض ّم الوفد القومي رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو ،عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية ،مدير
الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية ،عضو المجلس األعلى عاطف
بزي ،وعضو الدائرة اإلعالمية ثائر الدنف ،ونقل الوفد إلى إدارة
«المنار» تعازي رئيس الحزب النائب أسعد حردان الذي ح ّيا
في كلمة ُد ّونت باسمه في سجل التعازي أرواح الشهداء ،معتبرا ً
أنّ استهدافهم من ِقبل المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،يكشف
وصحافي،
ومدني
للعالم أجمع أنّ اإلرهاب ال يميّز بين عسكريّ
ّ
ّ
وهو خطر على اإلنسانية ،وأنّ ال��دول التي تدعم هذا اإلرهاب
تتح ّمل مسؤولية سفك دماء السوريين ،وهي مسؤولة بصورة
مباشرة عن استهداف اإلعالميين أثناء تأديتهم واجبهم المهني
في تغطية األحداث ونقل الحقيقة.

قانصو

وفي تصريح لقناة «المنار» ،قدم رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير علي قانصو ،التعازي باسم الحزب السوري
القومي االجتماعي ،معتبرا ً أنّ شهداء «المنار» هم شهداء الكلمة
الح ّرة والموقف الشجاع ،وهم مفخرة لألمة.

وقالُ »:ندين بشدة جريمة استهداف اإلعالميين التي ارتكبتها
المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،ونعتبر أنّ دأب هذه المجموعات
ومن يدعمها ويرعاها ،هو القيام باألعمال اإلرهابية التي تستهدف
اآلمنين في سورية والعراق ولبنان».
وختم قائالً« :إننا إذ ُنحيّي أرواح الشهداء األب��رار نلفت إلى
أنّ اإلنجازات التي يحققها الجيش السوري البطل في الميدان
تؤكد أنّ االنتصار على اإلرهاب بات وشيكاً ،كما نن ّوه بإنجازات
الجيشين العراقي واللبناني في مالحقة اإلرهاب واإلرهابيين.

الحسنية

بدوره ،أكد عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية في تصريح
إلى قناة «المنار» أنّ قناة «المنار» اختطت نهجا ً إعالميا ً يعبّر عن
قيَم الحق والحرية ،وهي اختارت هذا النهج ،ألنها قناة مقاومة
بامتياز.
وأضاف« :طبيعي أن تقدم «المنار» الشهداء ألنها دائما ً في قلب
الحدث ،لنقل الحقيقة ،والحقيقة دائما ً
تصب في مصلحة الدفاع
ّ
عن الحق ونصرة المقاومة».
وختم ق��ائ�لاً« :ن��ب��ارك لقناة المنار باستشهاد كوكبة من
إعالميّيها ،و ُنعزي عوائلهم ،مؤكدين أنّ اإلعالم المقاوم سيستم ّر
ّ
ليسطر بالكلمة والشهادة بطوالت
مقاوما ً في أدائ��ه ونهجه،
نوعية ،مثلما ّ
سطرت المقاومة في الميدان انتصارات في مواجهة
ّ
يسطر أبطال الجيش السوري انتصارات
العدو الصهيوني ومثلما
على اإلرهاب والتطرف.

حم ّية

كما استصرحت الفضائية السورية وقناتي آسيا والعالم مدير
الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية الذي اعتبر أنّ إعالميّي المنار
الشهداء هم منارات في قناة «المنار» المقاومة ،وباستشهادهم
ّ
تتكشف ص��ورة اإلره��اب
برصاص ق��وى اإلره���اب والتطرف،
الدموي األسود أكثر فأكثر ،فهذا اإلرهاب ال تقتصر جرائمه على
قتل السوريين وتهجيرهم ،بل تطاول صحافيين يؤدّون واجبهم
المهني ،وهؤالء الصحافيون ظنوا خطأ أنّ هناك قوانين واتفاقياتٍ
دولية تحميهم أثناء تأديتهم مها ّمهم اإلعالمية .لكن ثبُت أنّ قوى
اإلرهاب والتطرف وداعميها ال يقيمون وزنا ً للمواثيق واالتفاقات،
فاإلرهاب وداعموه هم جميعا ً سفاحون وقتلة ومجرمون.
واعتبر حمية أنّ اإلره��اب ينفذ سياسة غربية ـ صهيونية،
تقضي بتدمير حضارة بالدنا وتاريخها وإنسانها ،وهذا اإلرهاب
الذي لم يتو ّرع عن أكل األكباد واقتالع القلوب وجز الرؤوس ،ال
يتو ّرع عن قتل اإلعالميين ،ألنه أداة لقوى غربية تتشدّق بالدفاع
عن حقوق اإلنسان وتزعم أنها تعمل بموجب القوانين اإلنسانية
الدولية.
وح� ّم��ل حمية ال��ق��وى الغربية والعربية وتركيا والكيان
الصهيوني المسؤولية المباشرة عن جريمة قتل اإلعالميين في
قناة «المنار» ،الفتا ً إلى أنّ دماء هؤالء الشهداء ودم��اء شهداء
الجيش السوري ،ودماء الذين يقاومون اإلرهاب والتطرف س َتهزم
السفاحين والقتلة في معركة المصير القومي.

الجي�ش يعتقل مطلوب ًا من �ألوية «عبد اهلل عزام»
ويداهم في «الدراوي�ش» ...ومذكرات توقيف جديدة
رك��زت عمليات الجيش والقوى
األمنية أمس على تعقب المطلوبين
ومالحقتهم ومداهمة األماكن التي
يُعتقد أنهم يختبئون فيها ،وتمكنت
إحدى دوري��ات الجيش من توقيف
مطلوب من تنظيم ألوية عبد الله
عزام اإلرهابي ،فيما صدرت مذكرات
توقيف جديدة بحق موقوفين.

توقيف كايد

وأعلنت قيادة الجيش في بيان
لها انه «بعد عملية رصد ومتابعة،
تمكنت دوري����ة ت��اب��ع��ة لمديرية
المخابرات من توقيف الفلسطيني
بالل كايد كايد من ألوية عبد الله
عزام ،وهو مطلوب بمذكرات توقيف
ع��دة الرت��ك��اب��ه ج��رائ��م ع��دة ،منها:
اشتراكه مع آخرين في استهداف
دورية لليونيفيل في محلة القاسمية،
والتي نتج منها استشهاد عدد من
عناصر الوحدة االسبانية ،باإلضافة
إلى قيامه بأعمال إرهابية وتفجيرات
ونقل أسلحة وقتل ومحاولة قتل
وتخريب منشآت عامة وخاصة،
وق��د بوشر التحقيق مع الموقوف
بإشراف القضاء المختص».

مداهمات ومصادرة
أسلحة

وف��ي طرابلس داه��م��ت وح��دات
الجيش حي بعل ال��دراوي��ش بحثا ً
ع��ن أب���و دع���اس ق��ائ��د م��ح��ور بعل
الدراويش ،وفور وصول الجيش إلى
منزله تمكن أبو دعاس من الفرار.
وذك��ر موقع النشرة أن «شعبة

المعلومات في قوى األمن الداخلي
داهمت للمرة الثانية جبل محسن،
حيث تمت مداهمة مبنى عليشة،
وصادرت عددا ً من األسلحة».
من ناحية ثانية ،ذكرت الوكالة
الوطنية لإلعالم أن السيارة التي
كشف عليها الخبير العسكري بطلب
من جهاز أم��ن الدولة في عرسال،
تبين أنها مسروقة ،وتم نقلها إلى
أحد مرائب المنطقة.

مذكرات توقيف جديدة

إلى ذلك ،استجوب قاضي التحقيق
العسكري ف��ادي ص��وان ،في ثالثة
ادعاءات للنيابة العامة العسكرية،
في جرم تأليف مجموعات مسلحة
بهدف القيام بأعمال إرهابية وإثارة
ال��ن��ع��رات الطائفية وإط�ل�اق النار
وإح����داث تخريب ف��ي الممتلكات
واألبنية ومحاولة القتل الموقوف
بسام الدايخ من باب التبانة وأصدر
مذكرة وجاهية بتوقيفه ،كما أصدر
مذكرة غيابية بتوقيف مدعى عليه
فار من وجه العدالة.
كذلك استجوب القاضي صوان
ال��م��وق��وف ب�ل�ال عجمي م��ن ب��اب
التبانة ،وأص���در م��ذك��رة وجاهية
بتوقيفه وط��ل��ب س��وق الموقوف
محمد الطري باإلحضار إلى جلسة
بعد األعياد لرفضه حضور جلسة
اليوم.
وأصدر صوان  12مذكرة توقيف
غيابية في حق مدعى عليهم فارين
من وجه العدالة في الملف.
كما استجوب الموقوف حسين
ديب أحمد من جبل محسن ،وأصدر
مذكرة وجاهية بتوقيفه.

وأصدر  17مذكرة غيابية بتوقيف
ّعى عليهم فارين من وجه العدالة
مد ً
في الملف.

دعوات لحل
مشكلة «الطفيل»

على صعيد أخر ،تحرك أهالي بلدة

الطفيل ألجل معالجة مشكلة بلدتهم
التي تعاني بسبب لجوء العديد
من المسلحين الفارين من منطقة
القلمون إليها ،وطالبوا المسؤولين
في مؤتمر صحافي عقدوه في نقابة
الصحافة بمساعدتهم على حل
أزمتهم وبدخول الجيش اللبناني
إل��ى البلدة وإي��ص��ال المساعدات

السوري م ّثل جريمته

م��ث��ل ال���س���وري م.ف (م��وال��ي��د
 )1990جريمة قتل مواطنه علي
هرموش (مواليد  )1984الذي عثر
على جثته في منزله الكائن في محلة
الفنار ـ الجديدة بتاريخ  17آذار
الماضي ،وحضر عملية التمثيل كل
من المحامي العام االستئنافي في
جبل لبنان القاضي دان��ي شرابية،
وآمر مفرزة الجديدة القضائية المقدم
فرنسوا رش���وان وع���د ٌد م��ن ضباط
ورتباء المفرزة.

أطلقت بلدية البداوي حملة إلزالة
المخالفات من بسطات وخيم حديدية
على طول الطريق في جبل البداوي.
وتقدم الحملة رئيس البلدية حسن
غمراوي والشرطة البلدية بمؤازرة
دورية من قوى األمن الداخلي.

توقيف أشخاص
بتهمة سرقة

ع��ل��م��ت «ال���ن���ش���رة» أن «ف���رع
المعلومات في صور أوق��ف المدعو
ح.ع.أ وآخرين بتهمة سرقة محال
لبيع األج��ه��زة الخلوية ف��ي صور
والقرى المحيطة بها ،وتم تسليمهم
لمفرزة صيدا القضائية».

القاتل يمثل جريمته

أكد رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي الدكتور نذير العظمة في بيان أص��دره اليوم
(أمس) بمناسبة عيد الجالء ،أنّ هذا العيد هو ثمرة نضال
وتضحيات السوريين ومقاومتهم للمستعمر والمحت ّل.
وق��ال« :إنّ االحتفال بعيد الجالء ،هو إحياء لمسيرة
صمود ومقاومة الشعب ،ولمالحم ع ّز وبطولة استبسل
فيها السوريون في مواجهة المستعمر األجنبي ،ب��دءا ً من
معركة ميسلون بقيادة البطل القومي يوسف العظمة ،إلى
سائر األبطال الذين خاضوا مقاومة شرسة دفاعا ً عن الحق
والحرية والكرامة والسيادة.
إننا إذ نحيّي أبناء شعبنا ،نؤكد أنّ األجنبي الذي أُجلي عن
أرضنا قبل سبعة عقود بقوة الصمود والمقاومة ،يحاول اليوم
العودة إلى هذه األرض غازيا ً بواسطة أدواته من العثمانيين
وعرب النفط وقوى اإلرهاب والتطرف ،ولذلك ،فإنّ مسؤولية
شعبنا في هذه الظروف أن يقاوم اإلرهاب والتطرف ،ألنّ هذا
اإلرهاب وهذا التطرف هو الوجه اآلخر لالستعمار األجنبي
وللعدو الصهيوني الذي يحت ّل فلسطين والجوالن وأجزاء
من لبنان.
وق���ال« :إنّ م��ا تتع ّرض ل��ه س��وري��ة ال��ي��وم على أي��دي
المجموعات اإلرهابية المتطرفة المدعومة والمم ّولة من عرب
النفط وتركيا والعدو الصهيوني وأميركا والغرب ،هي حرب
كونية تستهدف عودة االستعمار غازيا ً إلى بالدنا من بوابة
تدميرها ونهب ثرواتها وقتل السوريين».
وختم« :إنّ شعبنا المؤمن بقيم التضحية والعطاء
واالستشهاد لن ترهبه الحرب الكونية التي ُتشنّ عليه،
وبالتفافه حول قيادته وجيشه الباسل ستحقق سورية
نصرا ً م��دو ّي�اً ...فها هو الجيش السوري يُمسك بالميدان
ويُضيّق الخناق على اإلرهاب المتعدّد الجنسيات ،ما يؤكد أنّ
صبح النصر آتٍ ال مَحال.
إننا في هذه المناسبةُ ،نحيّي صمود أبناء شعبنا وبطوالت
الجيش السوري ،ونحيّي الشهداء الذي ارتقوا في مواجهة

اإلره��اب والتطرف ،شهداء الجيش وسائر القوى وشهداء
الحزب السوري القومي االجتماعي الميامين ،الذين روت
دماؤهم أرض سورية الحبيبة.

فرع لبنان في اتحاد طلبة سورية

وفي المناسبة نفسها ،اعتبر فرع لبنان في االتحاد الوطني
لطلبة سورية «أن االستقالل ال��ذي رويناه بالدماء يوم
غرسناه يستسقي عروقنا من جديد ،حيث ال يزال المشروع
االستعماري القديم ـ الجديد بقيادة ال��والي��ات المتحدة
األميركية وفرنسا وبريطانيا وبمشاركة العثمانيين الجدد
يتربّص بأرضنا وشعبنا ش��را ً وع��دوان�اً ،مستخدما ً الفكر
الوهّ ابي التكفيري الذي غزا بعضا ً من أبناء جلدتنا».
وقال الفرع في بيان أصدره أمس لمناسبة ذكرى الجالء
السوري« :في مثل هذا اليوم منذ  68عاما ً قام شعبنا السوري
العظيم بدحر المستعمر الفرنسي عن أرض سورية ،محققا ً
لبالدنا استقاللها ،إال أنّ معركة االستقالل لم تنت ِه بعد ،حيث
تستمر الدول ذاتها تحاول السيطرة على سورية وموقعها
وقرارها المستق ّل ،لتضمن بذلك تدفق النفط العربي وأمن
التج ّمع الصهيوني المس ّمى إسرائيل».
وأض��اف البيان« :إن طلبة سورية ،في هذه المناسبة
العظيمة ،يؤكدون أنّ الدور األكبر في بناء الوطن يقع دائما ً
على عاتق الطلبة ،فهم نقطة االرتكاز في العمل الوطني
والقومي ،وهم رجال المستقبل ،وال يثنيهم عن القيام بواجبهم
ك ّل محاوالت الترهيب والقتل والدمار».
وأكد البيان «أنّ الطلبة يجدّدون العهد للوطن بأننا سوف
نبقى على ال��دوام أوفياء لشعبنا السوري ولقضيته حتى
نعيد المجد إلى سورية ومكانتها بين األمم ،ونؤكد لك ّل من
تآمر على وطننا بأنّ «الدماء التي َتجري في عروقنا هي
عينها ليست ملكا ً لنا ،بل هي وديعة سورية فينا متى طلبتها
وجَ دتها».

لقاء في �سفارة فل�سطين في يوم الأ�سير الفل�سطيني

تنويه بت�ضحيات الأ�سرى وت�أكيد الت�ضامن معهم
بمناسبة اليوم الوطني والعالمي
لألسير الفلسطيني  17نيسان ،وعلى
الصعيد الفلسطيني الرسمي أقيم أمس
في سفارة دولة فلسطين في لبنان لقا ٌء
تضامني مع أس��رى الحرية في قاعة
ّ
الشهيد ياسر عرفات.
ب��دأ اللقاء التضامني بالنشيدين
الوطنيين اللبناني والفلسطيني،
فالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء
الثورة الفلسطينية والحركة األسيرة في
سجون العدو.

دبور

ث��م ت��ح��دث ال��س��ف��ي��ر أش���رف دب��ور
فقال 17« :نيسان يوما ً وطنيا ً وعالميا ً
لجنراالت الصبر ،الرهائن في معتقالت
االح���ت�ل�ال ،األس����رى الفلسطينيون
األبطال» .وأض��اف« :إن المحت ّل يهوى
ممارسة الظلم والقهر والتعذيب».
مؤكدا ً «أنه بفضل صبر وثبات أسرانا
البواسل ،أبناء الشعب المحافظ على
هويته الوطنية وع ّزته وكرامته ،أُق ّر هذا
اليوم ،يوما ً عالميا ً للتضامن مع أسرانا
البواسل».
وخ���اط���ب األس�����رى ق���ائ�ل� ًا« :أن��ت��م
القادة الملتزمون بالقضيّة والمشروع
الوطني».
وتساءل دب��ور« :أي��ن هي المواثيق
الدولية التي تكفل ّ
حق الطفل في العيش
الكريم؟ ويوجد داخ��ل المعتقل 185
إنسانا ً تحت االعتقال اإلداري التعسفي
وكذلك  11نائباً ،وق��ي��ادات سياسية
موزعة على  22معتقالً».

حمود

ثم تحدث رئيس الجمعية اللبنانية
لألسرى في حزب الله الشيخ عطالله
�وج��ه�ا ً تحية إل��ى األس���رى،
ح��م��ود ،م� ّ
ومتسائالً عن «موقع فلسطين اليوم في
خريطة األوض��اع العربية وفي أجندة
الرؤساء والملوك العرب ،وأين قضية
األسرى والمعتقلين القابعين في سجون
العدو؟».

زين

ثم تحدث نائب األمين العام التحاد
المحامين العرب عمر زين ،داعيا ً إلى
«االل��ت��ف��اف ال��دائ��م ح��ول األس���رى في
سجون االحتالل اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً
أن «ما يقع بحق األسرى إنما هو جرائم
إنسانية» ،مطالبا ً«بالعمل وليس اإلدانة
والتوصيف فقط».

بشور

ورأى م��ع��ن ب��ش��ور األم��ي��ن ال��ع��ام
للمنتدى القومي العربي السابق «أنها
وقفة تضامن مع من يصنع حريتنا
وك��رام��ت��ن��ا» ،مشيرا ً إل��ى أن «اإلرادة
والكرامة العربية أسيرة».

االتحاد

وأكد ممثل حزب االتحاد خالد المعلم

«أن األسير الفلسطيني حر في سجنه
أكثر من قادة ورؤساء عرب».

المشاريع

وأل��ق��ى عبد ال��ق��ادر فاكهاني كلمة
جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية،
فرأى «أن الخطير هو السجن األكبر الذي
تعانيه المخيمات الفلسطينية في لبنان
حيث اإلهمال ،واآلن سجن اإلره��اب»،
مشيرا ً إلى أن هناك «من نسي فلسطين
ويريد أن يجعل من مخيماتنا في لبنان
وك��را ً ل�لإره��اب ،كما اغتيل أخيرا ً أحد
قادتنا الشيخ عرسان سلمان».

فتح

ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ة ح��رك��ة التحرير
الوطني الفلسطيني فتح ألقاها فتحي
أبو العرداتّ ،
زف فيها خبر ذهاب وفد
ً
منظمة التحرير الفلسطينية غ��دا إلى
قطاع غزة إلنهاء االنقسام ووضع حد
للمعاناة».

الديمقراطية

وأل��ق��ى كلمة الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين علي فيصل أكد فيها أن
قضية األسرى ستبقى من سلّم أولويات
الشعب الفلسطيني حتى تحريرهم
ودحر االحتالل عن أرض فلسطين.

الحسنية

ووج���ه عميد اإلذاع���ة واإلع�ل�ام في
ّ
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
وائ���ل الحسنية «تحية إل��ى األس��رى
الجبابرة والعمالقة» .ودان «سياسة
بعض الرؤساء العرب ،وك ّل مَن يحاول
مذهبة الطائفة السنية بجعلها تقاتل في
سورية بدال ً من فلسطين».

الحضور في اللقاء التضامني

...و�إحياء يوم الأ�سير في نقابة ال�صحافة
الغذائية إليها.
وأش���ار وزي���ر الصناعة حسين
الحاج حسن في حديث صحافي إلى
أن «العالقة بين الطفيل وقرى بعلبك
الهرمل أكثر من جيدة ،وأبعد من أي
هدف انتخابي» ،مؤكدا ً «أن حزب
الله ك��ان أول من زار البلدة وقدم
المساعدات والخدمات لألهالي».

�أخبار �أمنية
إشكال في البداوي

«القومي» في عيد جالء الم�ستعمر الفرن�سي عن �سورية:
م�س�ؤول ّية �شعبنا مقاومة الإرهاب الوجه الآخر لالحتالل

وخ�ل�ال إزال���ة إح���دى البسطات
ٌ
إش��ك��ال بين أص��ح��اب بعض
وق��ع
المحال وعناصر البلدية ،ت��م في
خالله تضارب باأليدي .وقد شهدت
ه��ذه الطريق التي تربط ال��ب��داوي
بقضاءي زغرتا والضنية ازدحاما ً
خانقاً.

المقاومة هي ال�سبيل لتحرير الأ�سرى
أحيت هيئة التنسيق اللبنانية -
الفلسطينية لألسرى والمحررين «يوم
األسير الفلسطيني والعربي» ،بلقاء
تضامني في دار نقابة الصحافة ،في
ّ
حضور ممثلين ل�لأح��زاب اللبنانية
والفصائل الفلسطينية وفاعليات.
ب��دأ اللقاء بالنشيدين اللبناني
والفلسطيني ،ث��م ألقى عضو نقابة
الصحافة فؤاد الحركة كلمة دعا فيها
إلى «أن يكون يوم األسير محطة فاصلة
في اتجاه خطوات عملية تحطم قيد
االحتالل ومعتقالته» .ودعا إلى «طرح
شعار األسرى أوال ً وتقديم إخراجهم من
األولويات التي من دونها ال اتصاالت وال
مفاوضات مع عد ّو مجرم لئيم».

كلمة األحزاب

وأل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد
ل��ل��ش��ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي التنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري خليل الخليل
كلمة لقاء األح���زاب اللبنانية ،فأكد
«الوقوف مع األسرى في سجون العدو
والتضامن معهم» ،م��ش��ددا ً على أن
«تحريرهم واألرض ال يمكن أن تتحقق
إالّ بالمقاومة».
ودع���ا السلطة الفلسطينية إلى
«استكمال موقفها في رفض االستجابة
لشروط العدو الصهيوني بالخروج
من المفاوضات معه» .ولفت إلى أن
«الخيار األجدى يبقى بالوحدة وإنهاء
االنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني
والعودة للتمسك بكل أشكال المقاومة

ومنها المسلّحة».

اليوسف

وأل���ق���ى ك��ل��م��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية عضو المكتب السياسي
لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» صالح
اليوسف رأى فيها أن «المطلوب من
الجميع العمل الدؤوب من أجل اإلسراع
في اإلف��راج عن األسرى المعتقلين في
سجون العدو اإلسرائيلي كافة ،كجزء
من مشروع التحرير وكأحد أولوياتنا
الوطنية.

كلمة «حزب الله»

وألقى كلمة «حزب الله» و»المقاومة
اإلسالمية» في لبنان عضو المجلس
السياسي ف��ي ال��ح��زب أح��م��د األمين
فتساءل عن «ج��دوى الكالم في يوم
الشهداء واألحياء؟» ،قائالً« :كل الكالم
ال يصل إل��ى معاناتهم ،وال معنى له
إالّ بتحديد األمة لبوصلتها الحقيقية
وهي فلسطين» .وأض��اف« :البوصلة
يجب أن تكون فلسطين وما يجري من
ثورات عربية أو ثورات «ياسمين» لن
تكون محقة إذا لم ترتبط بالقضية األم:
فلسطين».

زيدان

���وج����ه أم���ي���ن س���ر ال��ت��ح��ال��ف
وت� ّ
الفلسطيني أحمد زي��دان إلى األسرى
قائالً« :أنتم أسرى حريتنا وخالصنا
ونحن أس��رى خالفاتنا وانقساماتنا

التي استحكمت بنا وأخذتنا بعيدا ً من
همومكم ومعاناتكم».
ورأى أن «األس���رى ف��ي سجونهم
يحتاجون إلى األفعال أكثر من الخطب
والكالم» ،مشيرا ً إلى أن «الجواب عند
المقاومة».

ياسين

وكانت كلمة هيئة التنسيق ألقاها
األسير المحرر أن��ور ياسين ال��ذي أكد
أن «أسرانا األبطال األحرار في عرينهم
يواجهون اليوم بإراداتهم وأمعائهم
الخاوية هجمة صهيونية شرسة،
تستغل فيها إدارة مصلحة السجون،
غرق الشارع العربي ،األكثر التصاقا ً
بقضية فلسطين ،بأزماته وهمومه
الخاصة لتمارس أبشع أنواع التعذيب
ال��ج��س��دي وال��ن��ف��س��ي داخ����ل أقبية
التحقيق».

شقيق يحيى سكاف

وب��اس��م عائلة و»ل��ج��ن��ة أص��دق��اء
األسير يحيى سكاف» ناشد شقيقه
جمال سكاف اللجنة الدولية للصليب
األحمر «التدخل السريع والعاجل من
أج��ل الضغط على الكيان الغاصب
لمعاملته وفق القوانين الدولية التي
ترعاها المواثيق المتعلقة بحقوق
األسرى».
وجدد العهد والوعد بـ»البقاء أوفياء
ألسرانا األبطال حتى تحريرهم والبقاء
حاملين قضيتهم مع كل أبناء األمة».

