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حمليات �سيا�سية

ناق�ش وال�شريف و�أبو فخر كتاب زياد ال�صائغ في دار الندوة

طالب الجي�ش بلجنة تحقق بال�صفقة «الم�شبوهة» مع ال�سعودية

�إده :للف�صل بين ال�صهيونية واليهودية
فهناك �صهاينة �أميركيون وعرب وم�سيحيون وم�سلمون

قنديل :طالما المقاومة موجودة
لن تقوم �أنظمة خا�ضعة للغرب

استضافت دار الندوة الوزير السابق ميشال
إده ،والرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني
– الفلسطيني خلدون الشريف ،واإلعالمي صقر
أبو فخر في ندوة لمناقشة كتاب أ .زياد الصائغ
حول تصور حلول عمالنية لقضايا الالجئين
الفلسطينيين في لبنان «وجهة نظر مسيحية»
وقد حضر الندوة حشد كبير من الشخصيات
الثقافية والسياسية واالجتماعية والحزبية
اللبنانية والفلسطينية ،يتقدمهم نائب رئيس
مجلس إدارة دار الندوة الوزير السابق بشارة
مرهج ،والسادة :معن بش ّور ،النائب السابق
بهاء الدين عيتاني ،نقيب الصحافة محمد
البعلبكي ،رئيس المنتدى القومي العربي د.
محمد المجذوب ،األمين العام للمنتدى د .زياد
حافظ ،نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة
القدس الدولية حسن حدرج ،مسؤول العالقات
اإلعالمية في حزب الله ابراهيم الموسوي،
الرئيس السابق لصندوق الضمان االجتماعي
د .موريس أبو ناضر ،د .رياض خليفة ،بولس
خليفة ،وأعضاء دار الندوة والمنتدى القومي
العربي وتجمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية
وهيئات وفصائل لبنانية وفلسطينية.
أدارت الندوة د .سوسن مهنا رابطة بين
موعد عقدها وبين ذكرى النكبة وما خلّفته من
تداعيات ،ال سيّما في لبنان حيث يبقى حق
العودة ورف��ض التوطين هدفا ً مشتركا ً بين
اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في مواجهة
النكبة وآثارها.

الشريف

وق���ال خ��ل��دون ال��ش��ري��ف« :م���ن تجربتي
حين كنت رئيسا ً للجنة الحوار اللبناني –
الفلسطيني أتفهم هواجس فئة أساسية من
اللبنانيين وحفزني على الخروج من المقاربات
الطائفية والمذهبية إلى فضاء التوافق الوطني
ال��ع��ام م��ن خ�ل�ال اط�ل�اق «وث��ي��ق��ة ال��وج��ود
الفلسطيني في لبنان» «من حوار إلى رؤية»
لصوغ موقف موحد ح��ول أمرين أساسيين
واجب على الحكومة اللبنانية القيام بهما لكي
تدرك وتحدد أين يقف لبنان ،وإلى أين يجب أن
يذهب وكيف:
 - 1خلق هيئة واحدة تتعاطى مع الملف

نفسي للقول إن جميع الفلسطينيين في لبنان،
بفصائلهم وهيئاتهم التمثيلية ومؤسساتهم
وأنشطتهم (ف��ي ما ع��دا بعض المجموعات
التكفيرية التي نشأت ف��ي أزق��ة المخيمات
المتربة) ،يوافقون مئة في المئة على هذا
التصور».

الوزير إده

المحاضرون خالل مناقشة الكتاب
الفلسطيني بكل ابعاده السياسية واألمنية
واالقتصادية واالجتماعية.
 - 2إجراء مسح دقيق للوجود الفلسطيني
في لبنان من خ�لال إنشاء المرصد الوطني
للشؤون الفلسطينية.
وأضاف الشريف «من نافل القول إن الوجود
الفلسطيني في لبنان يرتكز على قوائم ثالث:
 - 1رفض التوطين وحق العودة - 2 ،السالح
الفلسطيني داخ��ل وخ��ارج المخيمات- 3 ،
الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان .وهذه
القوائم الثالث كانت دائما ً مدار بحث بل مدار
صراع بين الفئات اللبنانية المختلفة كيفما
تبدلت اسماؤها بين يمين ويسار ،مسلمين
ومسيحيين ،وممانعين ومسالمين».
وحول دراسة د .الصائغ قال الشريف« :إن
الدراسة التي بين يدينا هي لبنة في صياغة
رؤيا ،وقد استفدنا في لجنة الحوار الفلسطيني
من هذه الدراسة ومن خبرة األستاذ صائغ».
مشيرا ً إلى توصيات خرجت فيها لجنة الحوار
اللبناني – الفلسطيني ،وتقضي بـ «إنشاء
الهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين
ف��ي لبنان ،وتمثيل الحكومة اللبنانية في

المحافل العربية والدولية التي تعنى بالشأن
الفلسطيني ،والمساهمة في إعداد ملف لبنان
التفاوضي حول قضية الالجئين الفلسطينيين،
وال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة األم��م المتحدة لغوث
الالجئين (أون��روا) ،وتعزيز ودعم الحوارات
اللبنانية والفلسطينية واإلشراف على الحوار
اللبناني مع كافة الفصائل ،وإنشاء المرصد
ال��وط��ن��ي ل��ل��ش��ؤون الفلسطينية وادارت����ه،
ومتابعة ورصد الشؤون الفلسطينية عربيا ً
واقليميا ً ودولياً».

أبو فخر

وقال اإلعالمي صقر أبو فخر« :ال أجازف في
االستنتاج إذا قلت إن هذا النص الراقي بعنوان
«ت��ص��ور ح��ل��ول عمالنية لقضايا الالجئين
الفلسطينيين في لبنان» إنما هو وثيقة مهمة
جدا ً في سياق تصحيح العالقة بين اللبنانيين
والفلسطينيين ،وسيضاف بالتأكيد الى «اعالن
بيروت» الفلسطيني ال��ذي صدر عام 2008
والذي فتح ابوابا ً موصدة بين الشعبين وهدم
اسوارا ً من الريبة بين الطرفين».
وأض���اف أب��و ف��خ��ر« :استطيع أن انتدب

وأك���د ال��وزي��ر إده ض���رورة «ال��ف��ص��ل بين
الصهيونية واليهودية ،باعتبار الصهيونية
حركة سياسية عنصرية ال تقتصر على اليهود،
بل إن هناك صهاينة أميركيين وصهاينة عرباً،
وصهاينة مسيحيين وصهاينة مسلمين».
وقال« :نحن العرب لم نكن يوما ً عنصريين،
ورغ��م اتهاماتهم لنا بأننا عنصريون ،علما ً
أن العرب لم يتعرضوا يوما ً لليهود ،بل على
العكس عانينا ك��ع��رب ،ف��ي فلسطين وغير
فلسطين ،ك��ث��ي��را ً م��ن ال��دول��ة الصهيونية،
فيما الكثير من ال��دول التي تدعي اليوم أنها
ديمقراطية هي التي اضطهدت اليهود الذين
تعرضوا الضطهاد من المسيحيين والحتضان
من المسلمين».
وعن الموقف العربي الرسمي تحدث إده
عن «تشرذم يؤدي إلى غياب الحد األدنى من
التضامن العربي ،رغم كل ما يعانيه الشعب
الفلسطيني من قتل وتذبيح وهدم منازل وتلف
مزروعات» ،وقال« :إنه ألمر مشين أن ال تتحرك
القمم العربية إالّ في حاالت نادرة ،وإذا تحركت
فمن الصعب أن تتخذ ق���رارات ،وإذا اتخذت
قرارا ً فال تنفذه».
وأوض���ح إده «أن اسرائيل تمر ف��ي أس��وأ
المراحل في تاريخ الدولة الصهيونية ،ولكن
م��ع األس���ف ،ال��م��س��ؤول��ون ال��ع��رب ه��م الذين
يتبرعون لتقديم حلول وم��خ��ارج لتل ابيب
من مأزقها السياسي أو األمني ،وهذا ما كان
عليه األمر في اتفاق كمب ديفيد ،ووادي عربه
وأوسلو ،حيث هرولت معظم ال��دول العربية
إلى التطبيع من دون اتفاق سالم مما خفف
الضغوط على اسرائيل وزاد من الضغوط
على سورية التي بقيت صامدة رغم وضعها
االق��ت��ص��ادي ال��ص��ع��ب ،ول��ب��ن��ان ال���ذي بقي
متضامنا ً مع سو رية».

«�أمل» �أحيت عيد المقاومة والتحرير في بنت جبيل:
لوال المقاومة لما تحررت الأر�ض و ُدحر العدو
أقامت حركة «أمل» في إقليم جبل عامل
ندوة فكرية في بنت جبيل بعنوان «المقاومة
وثقافة المواطنة» شارك فيها إمام مسجد
القدس الشيخ ماهر حمود ومطران صور
وتوابعها للطائفة المارونية نبيل الحاج،
والمسؤول الثقافي للحركة ،مفتي صور
وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله ،في
ثانوية بنت جبيل الرسمية ،في حضور
النائب علي بزي وفاعليات.

عبدالله

تحدث القاضي الشيخ حسن عبدالله عن
«انطالقة المقاومة والعدوان «اإلسرائيلي»
المستمر على لبنان واألمة العربية منذ عام
 ،»1943وق��ال« :كانت انطالقة المقاومة
نتيجة ص���راع م��ع ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
الذي شكل تحديا ً للبنان والمنطقة بوجود
الكيان الغاصب لفلسطين .و»إسرائيل»
دولة معادية ارتكبت العديد من المجازر
وما زال��ت تشكل قلقا ً دائما ً للمنطقة ،ومن
الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل موجودة
تجاه هذا العدو لكونه جسما ً طارئا ً ويشكل
تحديا ً للقيم اإلنسانية والدينية واألخالقية
واالجتماعية والقومية في هذه المنطقة».
وأض���اف« :اإلم���ام المغيب السيد موسى
ال��ص��در ن��ظ��ر بعين ث��اق��ب��ة إل��ى المشكلة
الحقيقية وهي «إسرائيل» وكانت كلماته
المشهورة «إسرائيل شر مطلق والتعامل
معها ح���رام» ،وك��ان ال بد من تكوين قوة
تقف وتواجه وتغير البوصلة نحو الدفاع
والتصدي والوقوف بوجه العدو الحقيقي
«إس��رائ��ي��ل» .وإذا كنا نؤمن بالمقاومة ال
يعني أننا ال نؤمن بالعالقات الدولية ،فكان
القرار  425الذي تمسكنا به بما يعطي الدور
للبنان لتحرير األرض ولوال المقاومة لما نفذ
هذا القرار عام  ،2000والمقاومة في رؤية

اإلم��ام هي شريك أساسي في بناء الوطن
وهي ظهر للجيش ومساعد لألمم المتحدة
على تطبيق القرارات الدولية».
وعن اتفاق  17أيار قال« :ما بين الصلح
واالستسالم وجهاد المقاومة وإجبار العدو
«اإلسرائيلي» على االنسحاب األول عام
 1985صبر سنة من الجهاد حصلنا بها
على استفادة عظيمة من العزة والكرامة
واالنسحاب من األرض ما لم يحققه  17أيار
وكذلك ما بين  1985وعام  2000استطاعت
المقاومة أن تحرر جنوب لبنان ويندحر
العدو من جميع األراضي اللبنانية ،ولو كنا
نسير في  17أيار لما تحقق ذلك».

وقال حداد« :أقدم التحية الى اإلمام الصدر
مؤسس أفواج المقاومة اللبنانية التي لها
الفضل الجزيل في صناعة عيد التحرير والى
دولة الرئيس نبيه بري المؤتمن ليس فقط
على تاريخ الحركة المشرف وتراثها العريق
وإنما على الوطن حاضرا ً ومستقبالً .أمده
الله بالحكمة وحسن الرؤية ليقود البالد
إلى بر األمان ،وكذلك الذين صنعوا النصر
والتحرير من أبطال الجنوب ولبنان».
وقال :إن «عيد التحرير والمقاومة يرسم
لنا خطا ً بيانيا ً للزمن وفاصالً بين عهد وعهد

الحضور في الندوة

قبالن :لرئي�س بحجم انت�صار بنت جبيل
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،خالل
حفل وض��ع حجر األس��اس لمشروع موسى وإسماعيل
عباس السكني ،الذي سيشيد في منطقة الميادين التابعة
للجنة األوقاف في بنت جبيل ،أن «تاريخ مدينة بنت جبيل
الثقافي والديني واالجتماعي والجهادي ،كبوابة دائمة
للمقاومة والتصدي بوجه الغازي والطامع ،والصخرة
التي تحطمت عليها عنفوان العدو «اإلسرائيلي» ،الجيش
الذي ال يقهر ،حيث جر أذيال الهزيمة والتقهقر والتراجع
من على تخوم بنت جبيل ،التي سطرت أروع المالحم

البطولية في الدفاع عن األرض واإلنسان ،وكان النصر
الذي نحتفل به اليوم ،وفي كل يوم .نصر العزة واإلباء
والكرامة».
وأثنى قبالن على «دور المقاومة ،التي أعادت للبالد
بهجتها ،ورونق حياتها وعزتها» ،متطرقا ً إلى «موضوع
انتخاب رئيس الجمهورية» ،مشيرا ً إلى أن «البالد في
حاجة الى رئيس يكون بحجم انتصار بنت جبيل وقرى
الجنوب ،رئيس جامع يكون لكل اللبنانيين يعمل الى
تطلعاتهم ومستقبلهم».

�ضاهر :موقف المقاومة ً
دائما في �إطار العقالنية
اعتبر مسؤول قطاع صيدا في حزب
الله الشيخ زيد ضاهر «إن االستحقاق
الرئاسي محطة مهمة يجب أن تفضي
إلى تقدم الحالة السياسية واألمنية
ال العكس ،وه��ذا يستوجب أن يكون
المرشح الرئاسي محطة توافق بين
الكتل النيابية لينهض بأعباء الوطن
ويدفع عجلة االصالحات إلى األمام»،
مؤكدا ً أن «موقف المقاومة هو دائما ً
في إطار العقالنية والحكمة ومصلحة
الوطن والمسيحيين في ه��ذا اإلط��ار
وم��ا قدمته المقاومة م��ن تضحيات
جسام منذ نشأتها حتى اليوم يصب

في استعادة الوطن عافيته السياسية
واالجتماعية ،حيث ال يكون ممرا ً ومقرا ً
لإلحتالل «االسرائيلي» مرة أخرى وال
مرتعا ً للفتنة المذهبية أو الطائفية أو
مشاريع التقسيم والتبعية للغرب».
وأضاف ضاهر خالل استقباله في
مكتب الحزب في صيدا وفدا ً من تيار
الفجر برئاسة رئيسه الحاج عبدالله
الترياقي ،إن «المقاومة إنما بذلت
كل هذه الدماء في سبيل عزة الوطن
وكرامته واستقراره وعيشه المشترك
بين المسلمين والمسيحيين ،ولذلك لن
نقبل بأن تضيع هذه الدماء من خالل

حداد

أش��خ��اص يشكلون وصمة ع��ار في
الماضي ومصير قلق في المستقبل .
وق��دم الترياقي التهنئة للمقاومة
بمناسبة ذكرى التحرير في  25أيار،
مشددا ً على «حق المقاومة في الدفاع
ع��ن األرض وعلى أحقية خياراتها
في الدفاع عن لبنان في وجه العدو
«االسرائيلي»» ،مؤكدا ً أن «أهل صيدا
ال يقبلون بسمير جعجع رئيسا ً
للجمهورية وال حتى موظفا ً في الدرجة
األولى ألن تاريخه الدموي ال يسمح له
بأن يكون داخل دولة نريدها نظيفة من
القتلة والعمالء» .

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
بمناسبة الخامس والعشرين
من أيار ذكرى االنتصار والتحرير،
أقيم في النادي الحسيني في بلدة
لبّايَا في البقاع الغربي ،وبدعوة من
حزب الله لقاء سياسي مع النائب
السابق ورئيس تحرير «البناء»
ن��اص��ر ق��ن��دي��ل ،ح��ض��ره��ا حشد
سياسي وحزبي ورؤس��اء بلديات
ومخاتير وفعاليات من المنطقة.
بعد تقديم م��ن الشاعر عاطف
موسى ،تطرق قنديل في البداية
إلى ذك��رى اتفاق السابع عشر من
أي��ار ،ال��ذي وقعه الحكم اللبناني
برئاسة أمين الجميل عام  1983مع
«إسرائيل» برعاية أميركية.
وأكد أن «العين قاومت المخرز»
وأن ه��ذه الحقيقة أكدتها  25أيار
التي كانت «الجواب والوجه اآلخر
من الحقيقة» ،مشيرا ً إلى أننا «نحن
أصحاب معادلة «الجيش والشعب
والمقاومة» ال��ذي��ن نطالب يوميا ً
ب��أن ي��ك��ون الجيش أق���وى ع��دي��دا ً
وعتادا ً وسالحه أكثر تطورا ً ليكون
الكتف مع المقاومة بما يليق مع
نبض ج��ن��وده وضباطه وقيادته
الوطنية».
وقال إن «اإلجماع لم يتحقق في
بلد من بلدان العالم حول المقاومة»،
مشيرا ً إلى أن «مقاومة شارل ديغول
ل�لاح��ت�لال ال��ن��ازي لفرنسا كانت
مقاومة أقلية والغالبية كانت مع
فيشي ضد ديغول» .وقال« :شعب
المقاومة لن يقبل بنزع سالحها.
ونحن أمام  25أيار استحت دولتنا
في جعله عيدا ً وطنياً ،فالرئيس

حمود

وألقى حمود كلمة استهلها بالحديث عن
«االجتياحات «اإلسرائيلية» والمؤامرات
الصهيونية التي استهدفت لبنان وعملت على
فرض اتفاق  17أيار تحت عناوين انهزامية
متعددة كفصل لبنان عن المنطقة ،لبنان
الضعيف ،لبنان المستقل ،المتعاون مع أميركا
وغيرها من الشعارات االنهزامية» .وقال:
«كانت انطالقة المقاومة اللبنانية بوجه العدو
اإلسرائيلي من كل األراض��ي الجنوبية ومن
بوابة صيدا وغيرها ،وقد غذتها الشعارات
ال��ت��ي رفعها اإلم���ام السيد م��وس��ى الصدر
«»إسرائيل» شر مطلق والتعامل معها حرام
« وغير ذلك من الشعارات الكبرى التي بثت
في نفوس الشباب اللبناني وكانت مداميك
قوية في بناء واستمرار المقاومة التي أثبتت
وجودها وبشكل سريع ومستمر في المواجهة
والتصدي للعدوان» .وأض��اف« :إن عظمة
لبنان كبرت في صمود المقاومة في حرب
تموز  2006التي شنها العدو «اإلسرائيلي»
على لبنان ،وانهزم من خاللها».
وأكد ان «ما يجري في سورية ولو جاء
بغير صيغة فهو ي��خ��دم أه���داف  17أي��ار
وال��ذي��ن وق��ف��وا م��ع س��وري��ة وق��ف��وا م��ن أجل
لبنان ال م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن الشيعة وال
عن المقاومة بالمعنى الحزبي للكلمة ،إنما
بالمعنى الوطني ألن هذه المقاومة تنتمي
إلى كل لبنان وال تنتمي إلى مذهب أو طائفة،
وأثبتت عبر ج��ذوره��ا ومسلكها الوطني
وتوقيعها اتفاقا ً مع التيار الوطني الحر
وغيره من المواقف الوطنية انها دوم�ا ً مع
مصلحة الوطن والمواطنين».

الوحيد ال��ذي يستحق التقدير هو
فخامة الرئيس العماد إميل لحود،
الوحيد ال��ذي يستحق التحية من
بين ال��رؤس��اء الذين تعاقبوا على
رئ��اس��ة ه���ذا ال��ب��ل��د وه���و الرئيس
«المقاوم والمؤمن بوطنه».
وأردف قائالً :إن العبرة هي في
أن السابع عشر من أيار هو التعبير
الشرعي والطبيعي عن تكوين هذا
النظام التافه والفاسد والعميل،
وأن  25أي��ار هي التعبير الشرعي
والطبيعي عن هذا الشعب وإرادته
المقاومة».
وخاطب الرئيس ميشال سليمان
وق���ال« :الفرنسيون أقنعوك بأن
التمديد عندنا ،وموقفنا من التمديد
واض��ح وف��ق المصلحة الوطنية،
فنحن لسنا مع الذين يعبدون آلهة
التمر ،عندما يجوعون يأكلونها أو

يرمونها ،لماذا التمديد؟ فعندما
ش��ع��رت ب���أن س��وري��ة ق��د تضعف
والمقاومة تستند إلى الظهر السوري
جئتنا بـ«المعادلة الخشبية».
وطالب قيادة الجيش بتشكيل
لجنة تحقيق بالصفقة «المشبوهة»
مع السعودية.
وأك���د قنديل «ط��ال��م��ا المقاومة
موجودة فلن تقوم أنظمة حكم خانعة
وخاضعة للغرب ،فالمقاومة أثبتت
معجزة ال��ق��رن» ،وأش��ار إل��ى «ق��رار
المقاومة االستباقي بالمشاركة في
القتال في سورية ،مع التأكيد على
تزايد جهوزية المقاومة أم��ام أي
اعتداء إسرائيلي على لبنان» .داعيا ً
إل��ى «التمعن والتبصر وال��ق��راءة
الدقيقة في العملية العسكرية على
اإلسرائيليين التي حصلت أخيرا ً في
الجوالن السوري المحتل».

خرق «�إ�سرائيلي» جديد في اللبونة
هو الثاني في غ�ضون �أ�سبوع
الجنوب ــ رانيا العشي

واألهم أال نضيّع هذه المكتسبات ألن تحرير
وطننا صعب ورهاننا على الحفاظ عليه
أصعب».

فنديل متحدّثا ً في لبّايا

واص������������ل ج�����ي�����ش ال�����ع�����دو
«اإلسرائيلي» أعمال التنظيف والحفر
قبالة منطقة اللبونة في الناقورة،
مستخدما ً جرافات ضخمة من نوع
«بوكلين» في ظل حماية أمنية مشددة
من جانب جنود من لواء «غوالني»،
ال��ذي ح � ّل منذ ح��وال��ى األسبوعين
مكان اللواء المنتشر في تلك المنطقة
على ال��ح��دود الفاصلة .قابلها في
الجانب اللبناني ،انتشا ٌر للجيش
اللبناني وق��وات «اليونيفيل» عند
الحدود في منطقة اللبونة ،لمراقبة
ورشة األشغال «اإلسرائيلية».
وأعلن بيان لقيادة الجيش ـ مديرية
التوجيه أنه «بتاريخه عند الساعة
 9.50م��ن ص��ب��اح ال��ي��وم (أم���س)،
خ���رق ذراع ج��راف��ة ت��اب��ع��ة للعدو
«اإلسرائيلي» ،األراضي اللبنانية في
منطقة اللبونة مسافة متر واحد في
الهواء ،ثم انسحبت وتابعت أعمالها
بين السياج التقني والخط األزرق،
على األث��ر ،اتخذت وح��دات الجيش
إضافة لوحدات من القوات الدولية
المنتشرة ف��ي المنطقة اإلج���راءات
المناسبة ،وتجرى متابعة الخرق
بالتنسيق مع ق��وات األم��م المتحدة
الموقتة في لبنان».

ويشكل الخرق الجديد في منطقة
اللبونة ،الثاني في غضون أسبوع،
(بتاريخ األثنين  12أيار الماضي)،
م���ن ج��ان��ب ال���ع���دو اإلس��رائ��ي��ل��ي
ال��ذي ال ينصاع للقرارات الدولية
وبخاصة الـ ،1701ويأتي استكماال ً
للخروقات واإلنتهاكات االسرائيلية
اليومية ،التي تعتبر انتهاكا ً صارخا ً
للسيادة الوطنية ،حيث زادت وتيرة
االستفزازات على كل المستويات في
اآلونة األخيرة ،على امتداد المناطق
الحدودية الجنوبية ،بدءا ً من مزارع
شبعا شرقاً ،م��رورا ً بمحيط كفركال
وبليدا ،وصوال ً إلى اللبونة ورأس
الناقورة غرباً.

تننتي :نراقب الوضع
لمنع أي خرق

وف����ي ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ال��خ��رق
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،أع��ل��ن المتحدث
ال��رس��م��ي ب��اس��م ق���وة «يونيفيل»
المعززة في الجنوب اندريا تننتي،
أن «م��ت��ع��ه��دي��ن م��دن��ي��ي��ن تابعين
للجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يقومون
منذ صباح اليوم ،بأعمال صيانة
روتينية على السياج التقني جنوب
الخط األزرق في محيط عام اللبونة
وش��رق كفركال ،وأن «اليونيفيل»

وف��ور ت��ب��ل��غ��ه��ا ذل���ك م���ن الجيش
اإلسرائيلي ،أبلغت بدورها الجيش
اللبناني بهذه االعمال» .وأض��اف:
«أن دوريات «يونيفيل» موجودة في
الموقع ،من أجل مراقبة الخط األزرق
�رق محتمل له
تحديداً ،لمنع أي خ� ٍ
خالل سير األعمال» اإلسرائيلية»،
وأن القائد العام لليونيفيل اللواء
باولو سيي ّرا على اتصال مستمر مع
األطراف ،من أجل تفادي حصول أي
سوء فهم».
واخ��ت��ت��م ب��ال��ق��ول« :ه���ذا ويبقى
الوضع على طول الخط األزرق وفي
منطقة عمليات اليونيفيل هادئاً».

تحليق كثيف لألباتشي

م��ي��دان��ي�اً ،ش��ه��دت م���زارع شبعا
المحتلة ،تحليقا ً كثيفا ً للمروحيات
«اإلسرائيلية» الهجومية من طراز
أباتشي ،في طلعات إستكشافية
ف��ي سماء المنطقة ،إمتدادا ً حتى
مرتفعات الجوالن ،تزامنا ً مع حركة
لآلليات العسكرية «اإلسرائيلية»
الثقيلة في عمق المزارع المحتلة،
وب���م���ح���اذاة ال��س��ي��اج ال���ح���دودي
ع��ن��د ال��خ��ط األزرق ،م��ا ب��ي��ن تلة
العباد ومستعمرة المطلة ،وصوال ً
ح��ت��ى م��ح��اور ال���وزان���ي  -الغجر
فالعباسية.

قررت ن�شرها خالل �أيام

اللجنة الأمنية الفل�سطينية ناق�شت
تعزيز قوتها في عين الحلوة
عقدت «اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المكلفة أم��ن المخيمات»،
اجتماعا ً في قاعة «مركز النور اإلسالمي» في مخيم عين الحلوة ،حضره:
قائد «األمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ،مسؤول
«الحركة االسالمية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب ،مسؤول «جبهة النضال
الشعبي الفلسطيني» أبو العيد تامر ،عضو المكتب السياسي لـ«جبهة
التحرير الفلسطينية» صالح اليوسف ،مسؤول العالقات السياسية لحركة
«الجهاد اإلسالمي» شكيب العينا ،نائب األمين العام لـ«أنصار الله» محمود
حميد ،الناطق اإلعالمي لـ«عصبة االنصار اإلسالمية» أب��و شريف عقل،
عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» أبو النائف
عدنان ،مسؤول «القيادة العامة» في منطقة صيدا رفعت جبر ،أمين سر
«لجنة المتابعة الفلسطينية» أبو بسام المقدح وعضو قيادة «األمن الوطني
الفلسطيني» العميد خالد الشايب.
وذك��ر بيان ع��ن اإلج��ت��م��اع ،أن الحضور ناقشوا «ال��وض��ع األم��ن��ي في
المخيمات الفلسطينية وخصوصا ً في مخيم عين الحلوة» ،مشددين على
«أمن أهلنا وشعبنا في المخيمات الفلسطينية وجوارها ،وتحييدها من أية
تجاذبات داخلية لبنانية  -لبنانية» ،مشددين على أن «المخيم هو عنوان
قضية الالجئين ،وحماية الهوية الفلسطينية وحق العودة ورفض مشاريع
التوطين والتهجير» ،كما أكد البيان «دعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره
وتعزيز العالقات اللبنانية  -الفلسطينية ،ودعم صمود شعبنا الفلسطيني
ومقاومته ضد العدو الصهيوني ،ومنع استقبال أو ايواء اي عناصر ال تحمل
األجندة الفلسطينية».
وبحث المجتمعون «الخطة األمنية الفلسطينية ،وسبل تعزيز القوة األمنية
وتعزيز األمن من كل جوانبه ألهلنا في المخيم ،والتي ستنتشر خالل أيام في
جميع أرجاء المخيم».

موقع للعدو «اإلسرائيلي» قبالة اللبونة

� 3صواريخ على جرود حور تعال وبريتال
والم�سلحون يحتجزون  3من �أبناء عر�سال
عادت أمس الجماعات اإلرهابية الموجودة في جبال
السلسلة الشرقية الى اطالق صواريخها العشوائية على
مناطق بقاعية ،حيث سجل سقوط صاروخين في جرود
بلدة حور تعال ،من دون اإلفادة عن وقوع إصابات .وقد تم
تسيير دورية من الجيش إلى المنطقة المستهدفة ،وباشر
الخبير العسكري الكشف على موقعي إنفجار الصاروخين.
كما أفيد عن أن صاروخا ً سقط على مرتفعات بلدة بريتال
مصدره السلسلة الشرقية أيضاً ،من دون وقوع إصابات أو
ضحايا.
من ناحية أخرى ،احتجز مسلحون في وادي الزهراني
في عرسال ثالثة من أبناء البلدة مع قطيع من األغنام عداده
 100رأس.
وذكرت األنباء أنه بينما كان عبد الرحيم عبد الراضي
األط��رش من بلدة عرسال يسوق قطيعا ً من األغنام في
جرود عرسال ،أقدم مسلحون على سلبه اغنامه وخطفه،

ولدى معرفة أهالي البلدة بما جرى توجهوا إلى السلسلة
الشرقية حيث حصلت الحادثة فأقدم المسلحون على
خطف أثنين آخرين هما أحمد عز الدين من بلدة عرسال
وآخر من آل غدادة.
كما أقدم المسلحون على سلب مئة رأس من الماعز من
راع سوري يعمل لدى أهالي رأس بعلبك من أصل 200
ٍ
رأس في جرود رأس بعلبك ،ولدى تدخل فوج المجوقل
ومطاردة المسلحين ،فروا بما تمكنوا من حمله في سيارة
رباعية الدفع عائدة لهم وهي  20رأسا ً بعدما تركوا ثمانين
راسا ً أعيدت إلى أصحابها.
ونتيجة وساطات ليلية من فاعليات عرسال أعيدت
الماعز المسلوبة إلى أصحابها».
إلى ذلك نفذت وحدات الجيش اللبناني مداهمات في
منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس على خلفية إشكال
فردي وتخلله إطالق نار.

