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حمليات �سيا�سية

ّ
أ�سطوري
اللبناني مع غ ّزة متوا�صل ...وتح ّية �إلى ال�صمود ال
الت�ضامن
ّ
ال ت����زال ال��وق��ف��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات
واالعتصامات التضامنية مع غ ّزة
مستم ّرة في كافة المناطق اللبنانية
من الجنوب إلى الشمال والبقاع مرورا ً
بالعاصمة بيروت ،وفي ك ّل المخيّمات
المنتشرة على األراضي اللبنانية.
وإذ ح � ّي��ت ال��ك��ل��م��ات وال��ب��ي��ان��ات
ّ
يخطه
ال��ص��م��ود األس���ط���وري ال���ذي
شعبنا البطل في غ ّزة ،ومالحم الفداء
ّ
تسطرها المقاومة الفلسطينية
التي
الف ّذة ،أ ّكدت هذه الكلمات والبيانات
على ضرورة الوحدة وااللتفاف حول
المقاومة ،وعدم التفريط بإنجازاتها،
كما دانت العدوان الصهيوني المستمر
على القطاع ،وشجبت االعتداء األخير
ال���ذي ت��ع � ّرض��ت ل��ه ق��ن��اة «األق��ص��ى
الفضائية».
وفي التقرير التالي ،جولة على أهم
هذه الفعاليات التضامنية.

صالح

أص���در أم��ي��ن ع��ام المؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح أمس
بيانا ً جاء فيه« :يح ّل علينا عيد الفطر
وأمتنا تواجه العدوان التكفيري الذي
يضرب أكثر من بلد عربي ،فالعراق
يتع ّرض لهجمة من تنظيم «داعش»
ال��ذي يستهدف الكنائس والمساجد
ويهجر
والمراقد تدميرا ً وتدنيساً،
ّ
المسيحيين وك � ّل من يخالفه ال��رأي
بهدف تقسيم العراق إلى كانتونات
مذهبية وعرقية إلضعافه وإخراجه
من دائرة الصراع القومي خدمة ألعداء
األم��ة .وتستمر الحرب الكونية على
سورية بدعم من دول غربية وأخرى
ع��رب��ي��ة ت��غ��دق أم��وال��ه��ا وأسلحتها
إلسقاط دور الشام الداعم للمقاومة،
وليبيا ومصر واليمن وتونس ُتستهدف
بهجمات إرهابية ،واليوم يشنّ العدو
الصهيوني حرب إبادة على شعبنا في
غ� ّزة ،فتقف هذه ال��دول متف ّرجة على
رغم سقوط أكثر من ألف شهيد وآالف
الجرحى وتدمير أحياء بكاملها على
رؤوس ساكنيها ،وارتكاب المجازر
ّ
بحق أه��ل غ ّزة
والمذابح الجماعية
البواسل ،فإن هذه ال��دول تتواطأ مع
أميركا وتتب ّنى الموقف الصهيوني
الذي يسعى إلى تجريد المقاومة من
سالحها لحفظ أمن الكيان الصهيوني
وإنقاذه ،بدل تقديم المساعدة لغ ّزةا
ورفع الحصار الجائر عنها.
إن��ن��ا إذ ن��ؤك��د أن م��ق��اوم��ة غ�� ّزة
األس��ط��وري��ة التي صمدت وواجهت
ط��وال عشرين ي��وم�ا ً وك � ّب��دت العدو
الخسائر الجسيمة في جنوده وعتاده،
قادرة على رد العدوان وتحقيق النصر،
ندعو األح���زاب أعضاء المؤتمر إلى
الوقوف مع شعب فلسطين الصامد
والمضحي ،وإل��ى تقديم كل وسائل
ّ
ال��دع��م ل��ه ،وإل��ى تصعيد تح ّركاتنا
ومسيراتنا التضامنية لنستحق شرف
االحتفال بالنصر المؤزر الذي ستح ّققه
مقاومة غ ّزة الباسلة ،وحينئ ٍذ يمكننا
إحياء أعيادنا .وإنها لمقاومة حتى
النصر».

«المنار»

أصدرت قناة «المنار» بيانا ً أمس،
تعليقا ً على ال��ع��دوان الصهيوني
اإلجرامي الذي استهدف المؤسسات
االعالمية الفلسطينية ،ال سيما قناة
«األقصى» ،وأدّى إلى تدميرها .وجاء
ف��ي البيان« :تعبّر قناة المنار عن
إدانتها الشديدة العدوان الصهيوني
ال��ذي استهدف قناة األقصى ،وترى
فيه محاولة يائسة إلسكات اإلعالم
الفلسطيني المقاوم ال��ذي يضطلع
بنجاح بمهمة تظهير المجاهدين
وص��م��ود أب��ن��اء الشعب الفلسطيني
وف��ض��ح س��ي��اس��ة ال���م���ج���ازر ب��ح� ّ
�ق
المدنيين.
إن اإلع�لام الفلسطيني المقاوم قد
أنجز الكثير حتى اآلن ،ألن��ه شريك
أساس في الحرب ،وما استمراره في
البث وإي��ص��ال رسالة المقاومين إال
دليل واضح على فشل العدو في خنق
ص��وت المقاومة وحجب إنجازاتها
المباركة.
إن قناة المنار ،إدارة وعاملين،
تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها التام

جانب من المسيرة الكشفية في مخيم البداوي
م��ع ال��ج��س��م اإلع�لام��ي الفلسطيني
في غ� ّزة وك� ّل فلسطين ،ال سيما قناة
األق��ص��ى ،وت��ش �دّد على أنها ستبقى
ص��وت �ا ً ق��وي �ا ً م��ع � ّب��را ً ع��ن مظلومية
الشعب الفلسطيني وجهاده في سبيل
استعادة حقوقه المغتصبة».

صيدا

ن ّفذت حركة حماس ،وقفة تضامنية
في ساحة الشهداء في مدينة صيدا،
ب��ح��ض��ور ح��ش��د م��ن ممثلي وس��ائ��ل
االعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة
ف��ي المدينة وممثلين ع��ن األح��زاب
والقوى الوطنية الفلسطينية اللبنانية،
اس��ت��ن��ك��ارا ً ل��ل��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
على الشعب الفلسطيني ف��ي غ � ّزة،
واس��ت��ه��داف المؤسسات االعالمية
والعاملين فيها وقصف المدنيين
ومكاتب شبكة «األقصى».
وألقى كلمة إعالميي صيدا نزيه
النقوزي الذي أكد أنّ المقاومة ستبقى
حتى النهاية ،وهي السبيل الوحيد
الستعادة فلسطين .معتبرا ً أنّ الدماء
البريئة التي تسقط في غ ّزة ما هي إال

الدليل على فشل العدو الصهيوني.
بعد ذلك ،تحدث المسؤول اإلعالمي
في حركة حماس ـ صيدا وليد كيالني
ال��ذي طالب المجتمع ال��دول واالم��م
المتحدة بتح ّمل المسؤوليات والخروج
عن الصمت إزاء استهداف الصحافيين
وقتلهم بدم بارد .منتقدا ً صمت وسائل
اإلعالم العربية والدولية ،داعيا ً إلى
عدم الوقوف وقفة المتفرج على ذبح
الصحافيين واإلعالميين واستهداف
مكاتبهم من دون أن يح ّركوا ساكناً.
وألقى مسؤول منتدى اإلعالميين
الفلسطينيين في لبنان محمد دهشة
كلمة أكد فيها أنّ العدو لن يستطيع
كسر إرادة المقاومة ،وهي تمضي قدما ً
لتحقيق االنتصارات والمفاجآت ،ولن
يستطيع كسر أقالم الصحافيين وك ّم
أفواههم أو إرهابهم.
واختتم االعتصام بكلمة للجماعة
االسالمية ألقاها وائل نجم ندّد فيها
بالعدوان الصهيوني على قطاع غ ّزة
وعلى وسائل إعالمية ،داعيا ً الوسائل
اإلعالمية في لبنان إلى تشكيل وسائل
بديلة لفضح جرائم العدو.

«االتحاد»

رأى حزب االتحاد في بيان صدر
أم��س أنّ القيادة الصهيونية ترفع
م��ن وت��ي��رة م��ج��ازره��ا بحق الشعب
الفلسطيني في عملية ممنهجة للقضاء
�ي الذي
على مقاومة هذا الشعب األب� ّ
يصنع المعجزات بصموده .وأشار إلى
أنّ صمود غ ّزة ع ّرى النظام الرسمي
العربي ،كما أكد ألاّ خيار أمام األمة إال
المقاومة تأكيدا ً لحقها في الحرية التي
ال تصنع بمفاوضات وتسويات إنما
بمقاومة المحتل.

أبو سامر موسى

اعتبر القيادي في الجهاد اإلسالمي
أبو سامر موسى خالل كلمة ألقاها في
تضامني في صور ضمن حشد
لقاء
ّ
فصائلي وشعبي ،أنّ «اليوم (أمس)
بحساب األيام هو الرابع والعشرون
ل�لاع��ت��داء ع��ل��ى غ���� ّزة ،وف���ي حساب
السنين هو السابع والستون لالعتداء
على فلسطين ،وف��ي حساب الع ّزة
والكرامة واالنتصار فحدّث وافتخر أنك
فلسطيني من أبناء الفئة المنصورة
ّ

عقد اجتماعه الدوري في مركز «القومي»

لقاء الأحزاب يدعو �إلى محاكمة قادة العدو
على جرائمهم الوح�شية في غ ّزة
عقد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
اجتماعه ال���دوري ف��ي م��رك��زي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،واسته ّل بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح
شهداء غ ّزة واألمة ،وفي نهاية االجتماع صدر البيان التالي:
أوالً :توقف اللقاء أم��ام الصمود األسطوري للشعب
تسجلها
الفلسطيني ف��ي قطاع غ�� ّزة وال��ب��ط��والت التي
ّ
المقاومة الفلسطينية في مواجهة جيش العد ّو الصهيوني
وتكبيده الخسائر الجسيمة على نحو أسقط هيبته وأحبط
أهداف عدوانه ،ما أدخله في مأزق وجعله غير قادر على
التقدّم أو التراجع .األمر الذي أكد حقيقة عدم قدرة الجيش
الصهيوني ـ أقوى جيش في المنطقة ـ على استعادة قوته
الردعية ،وتحقيق إنجاز في الميدان يحفظ ماء وجهه.
وإننا إذ ندين ارتكاب المجازر المتتالية ض� ّد األطفال
والنساء والشيوخ في غ ّزة والتي تشكل دليالً على فشل
أهداف العدوان وانتصار المقاومة ،فإننا ندعو إلى تحويل
قادة العدو الصهيوني إلى المحكمة الدولية لمحاسبته
ومعاقبتهم بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب
الفلسطيني.
ثانياً :يدين اللقاء بشدّة موقف معظم األنظمة العربية
التي الذ بعضها بالصمت ،وبعضها اآلخر بالتآمر والتواطؤ
ض ّد المقاومة الفلسطينية ،تماما ً كما تآمرت ض ّد المقاومة في
لبنان خالل حرب تموز  .2006وقد ع ّرى العدوان الصهيوني
دور الجامعة العربية وبعض المشايخ العرب الذين كانوا
يجتمعون ليالً ونهارا ً للتحريض ض ّد سورية ،وإص��دار

الفتاوى للقتال فيها ،فيما هم صامتون إزاء ما يرتكبه العدو
الصهيوني من فظاعات بحق شعبنا في قطاع غ ّزة.
وفي المقابل ،يث ّمن اللقاء مواقف سورية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني
جسدت وحدة حلف المقامة في مواجهة
ومقاومته والتي ّ
االحتالل الصهيوني ،في مقابل تواطؤ الحلف الدولي ـ
العربي ـ اإلقليمي المعادي لفلسطين والساعي إلى تصفية
قضيتها.
ثالثاً :يدعو اللقاء النظام المصري إلى اإلسراع بفتح معبر
رفح أمام المساعدات للشعب الفلسطيني وخروج الجرحى
للعالج ،وه��ذا أق � ّل الواجب الوطني والقومي ال��ذي يؤكد
يتجسد عبر الوقوف
استعادة مصر دورها العربي والذي
ّ
إلى جانب شعب فلسطين ومقاومته.
يتوجه اللقاء إلى جميع األحزاب والقوى والحركات
رابعاً:
ّ
ً
الوطنية والقومية العربية من أجل التح ّرك نصرة للشعب
الفلسطيني ومقاومته وكسر جدار الصمت العربي وفضح
تآمر األنظمة التي كشفت عن اصطفافها إلى جانب العدو
الصهيوني في شنّ الحرب على غ ّزة ،وممارسة الضغط على
األنظمة التي تقيم العالقات مع العدو الصهيوني ،لقطع هذه
العالقات وسحب السفراء من كيان العدو اقتدا ًء بمواقف
دول أميركا الالتينية (فنزويال ـ السلفادور ـ البيرو ـ تشيلي
والبرازيل) التي برهنت وقوفها مع فلسطين وشعبها بعكس
أنظمة الجامعة العربية الداعمة للعدوان والمح ّرضة على
التآمر على فلسطين وشعبها األسطوري.

ّ
قدا�س في زحلة بمنا�سبة عيد الجي�ش

ب��ع��د ال���ق���دّاس اإلل��ه��ي ،انتقد
المتروبوليت خ��وري في كلمته
ك ّل من يُساهم في عرقلة انتخاب
رئيس للبالد ،م��ن��اش��دا ً الجميع
التعالي عن المصالح الشخصية
واآلن��ي��ة وال��ت��ط�لّ��ع إل��ى مصلحة
الوطن وأبنائه .داعيا ً إلى االلتفاف
حول جيش الوطن.
وأل��ق��ى المحافظ ن��ق��وال سابا
كلمة لفت فيها إل��ى دق��ة الوضع
األمني في البالد ،على رغم الجهود
المبذولة من قبل األجهزة األمنية

اللبنانية كافة.
وأضاف« :إننا نرى ما يجري في
سورية والعراق وليبيا وتونس
من حروب ،أما في غ ّزة ،فمسلسل
دم���وي ن���ادر م��ن حيث مستوى
وحشية العدو الصهيوني ،من هنا
ندعو إلى محاكمة إسرائيل بتهمة
جرائم ضد اإلنسانية في غ ّزة».
ودان سابا ما يحصل في العراق
م��ن ج��رائ��م ت��ط��اول المسيحيين
وتد ّمر المقامات الدينية ،معتبرا ً
أنّ اإلس��ل�ام ب���راء م��م��ا ت��ق��وم به

الديمقراطية

وض���ع وف���د م���ن ق���ي���ادة الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين ـ صيدا،
إكليالً من الزهر عند النصب التذكاري
للشهداء في ساحة المدينة ،إج�لاال ً
ألرواح شهداء غ ّزة وشهداء الصحافة
وقناة «األقصى الفضائية».
وحيّا مسؤول الجبهة في صيدا
فؤاد عثمان الشهداء الذين سقطوا بآلة
الحرب التدميرية الهمجية والبربرية
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة .م��س��ت��ن��ك��را ً ال��ت��خ��اذل
والصمت العربيين والدوليين ،وسأل:
«ل��م��اذا ك��ل ه���ذا ال��ص��م��ت واألط��ف��ال
يستشهدون في مقرات األمم المتحدة
وترتكب بحقهم أبشع المجازر؟».
وختم عثمان بتوجيه التحية إلى
الصحافة اللبنانية على دورها المقاوم
بالقلم والصوت والصورة مع شهداء
غ ّزة وصمودها.

التنظيمات اإلرهابية المستوردة
كـ«داعش» وغيرها.
األب ج��ورج ب��رب��اري لفت في
كلمته إل��ى أن ما يجري في غ ّزة
بصلب للمسيح« ،فكل يوم
أشبه
ٍ
يصلب المسيح من خالل كل طفل
غزاوي».
وفي الختام ،قدّم المتروبوليت
خ���وري وح � ّن��ا دروع����ا ً تقديرية
للعميد ال��رك��ن نجيب الخطيب،
وأقيم حفل استقبال في صالون
الكاتدرائية.

ّ
زف ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل����ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين في
الوطن وعبر الحدود ،الشهيد البطل
إياد قيس القاموع الذي ارتقى شهيدا ً
أثناء تأديته واجبه القومي.
والشهيد م��ن م��وال��ي��د الالذقية
 ،1991/1/25انتمى إلى الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي في
 ،2011/8/6وتميّز بمناقبيته
وباندفاعه في سبيل قضية تساوي
وجوده.
التحق بالجيش السوري وشارك
ف��ي ع���د ٍد م��ن ال��م��ه��ام القتالية في
مواجهة قوى اإلره��اب والتكفير في
أكثر من موقع ومدينة سورية ،وكان
مقداما ً وشجاعا ً وذا مآثر بطولية عدّة.
واستشهد بتاريخ  2014/7/30في
حي جوبر ـ الشام في المعركة التي
يخوضها الجيش السوري الجتثاث
اإلرهاب من تلك المنطقة.
إنّ ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي يعرب عن فخره واعتزازه
ببطولة الشهيد الرفيق إياد القاموع،
وي��ؤك��د أنّ دم��اء ال��ش��ه��داء األبطال
الزكية تصوغ انتصار األم��ة على
أع��دائ��ه��ا .ويعاهد ال��ح��زب الشهيد
البطل وك � ّل الشهداء على مواصلة
مسيرة ال��ص��راع وال��ت��ص�دّي لقوى

اإلره����اب ،وال����دول ال��ت��ي تدعمها.
ك��م��ا ي��ؤك��د ال��ح��زب أنّ المعركة
ض � ّد اإلره����اب ،معركة ض � ّد العدو
الصهيوني العنصري ،ألنّ هذا العدو
مؤسس اإلرهاب وهو الذي يوعز
هو
ّ
للغرب وعرب النفط بتمويل اإلرهاب

وتسليحه لتدمير بالدنا وارتكاب
المجازر الوحشية بحق شعبنا كما
يفعل هو في غ ّزة وفلسطين.
عهدا ً للشهيد البطل الرفيق إياد
أن��ن��ا س��ن��واص��ل م��ق��اوم��ة االح��ت�لال
والعدوان واإلرهاب.

تحيي حفلتها ال�شهرية
منفذية ملبورن في «القومي» ْ

عبد اهلل :بعزيمة المقاومين تتح ّرر فل�سطين

البدّاوي

ّ
نظمت جمعية الكشافة والمرشدات
الفلسطينية ـ فوج القادسية ،مسيرة
تضامنية م��ع ق��ط��اع غ���� ّزة ،جابت
شوارع مخيم البدّاويُ ،رفعت خاللها
أع�لام فلسطين وص��ور الشهداء من
األطفال الذين سقطوا ضحية العدوان
«اإلسرائيلي» على القطاع .كما رفعت
الفتات مندّدة بالعدوان ،ومستنكرة
الصمت العربي والدولي على الجرائم
ّ
بحق المدنيين والع ّزل.
التي ترتكب

«شاهد»

ن���دّدت «المؤسسة الفلسطينية
لحقوق اإلنسان ـ شاهد» ،في بيان
ص��در أم��س ،بقصف جيش االحتالل
«اإلسرائيلي» منذ أيام مدرس ًة تابعة
لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين
وتشغيلهم «األون������روا» ف��ي مخيم
جباليا شمال قطاع غ�� ّزة ،وارتكاب
مجزرة ذهب ضحيتها العشرات بين
قتيل وجريح .وتشير اإلحصاءات إلى
قتل نحو  16شخصا ً بينهم أطفال
ونساء داخل مدرسة «األون��روا» ،في
تح ّد واضح للقانون الدولي.
وأوضحت «شاهد» أنّ العدوان على
غ ّزة تس ّبب في تدمير آالف المنازل بين
تدمير كامل وجزئي ،وتع ّرضت 46
مدرسة و 56مسجدا ً و 7مستشفيات
لدرجات مختلفة من التدمير.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس
حقوق اإلنسان وجامعة الدول العربية
بالتدخل ال��ف��وري ل��وق��ف ال��ع��دوان
المتواصل على القطاع ،ومحاكمة
مرتكبي جرائم الحرب.

«�أن�صار الوطن» ته ّنئ
الجي�ش في عيده

أحمد موسى
بمناسبة عيد الجيش اللبناني،
ووف�������ا ًء ل���ش���ه���داء ال��م��ؤس��س��ة
العسكرية ،وبدعوة من «حركة
لبنان الشباب» ،أقيم في كاتدرائية
زحلة للروم األرث��وذك��س ق �دّاس
احتفالي حضره راع��ي أبرشية
زح��ل��ة وب��ع��ل��ب��ك ال��م��ت��روب��ول��ي��ت
أس��ب��ي��ري��دون خ����وري ،ال��دك��ت��ور
ربيع الدبس ممثالً رئيس الحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح����ردان ،العميد
الركن نجيب الخطيب ممثالً وزير
ال��دف��اع الوطني وق��ائ��د الجيش،
العميد جوزف تومية ممثالً مدير
عام األمن العام ،المقدّم مخايل أبو
طقة ممثالً مدير عام أمن الدولة،
العميد جورج ضومط ممثالً مدير
عام المخابرات اللبنانية ،العقيد
نعيم الشماس ممثالً مدير عام قوى
األمن الداخلي ،المقدم إدوار حداد،
ال��ل��واء شوقي المصري ،يوسف
ال����زرزور ممثالً النائب السابق
إيلي سكاف ،النائب السابق سليم
عون ممثالً النائب العماد ميشال
عون ،وودي��ع حنا رئيس «حركة
لبنان الشباب» وجمع من رؤساء
البلديات والمختارين والفاعليات
الزحلية.

ال��ت��ي ت��راب��ط ف��ي ب��ي��ت ال��م��ق��دس»،
متوجها ً إل��ى أبناء
وق��ال ف��ي كلمته
ّ
فلسطين« :المقاومة بكل فصائلها
لن تخذلكم ،ولن تتخلى عنكم ،ولن
تساوم على آالمكم وآمالكم .دمكم هو
دمنا ،وجرحكم هو جرحنا ،ومصابكم
هو مصابنا ،وكل ما حققته المقاومة
من إنجاز وأثخنت به العدو من آالم
وج���راح���ات ،ه��و ب��ف��ض��ل ص��م��ودك��م
وثباتكم».
�وج��ه إل��ى ال��داخ��ل الفلسطيني
وت� ّ
وك� ّل األط��راف األخ��رى الذين يلهثون
م��ن أج��ل إب���رام تهدئة ت��خ��دم العدو
الصهيوني وتحافظ على ماء وجهه
قائالً« :إننا في فصائل المقاومة لسنا
على عجلة من أمرنا ،أعددنا العدّة
ونحن جاهزون لك ّل أشكال الحرب
ومستعدّون للمواجهة البرية بكل
شوق».
واعتبر أنّ ك��ل م��ا يشاع م��ن هنا
وهناك عن تهدئة إنما هو كالم إعالمي
وال ش��يء رسميا ً ح ّتى اآلن« ،ونحن
منفتحون على كل المبادرات ودرسها
وإبداء الرأي فيها ،وكل طرح ال يرقى
لمستوى التضحيات ودماء الشهداء
والجرحى لن يم ّر ،والمقاومة ستستمر
في مواجهة الكيان الصهيوني وكل
المتآمرين على شعب فلسطين».
وطالب أبو سامر المقاومة بالوحدة
ورص الصفوف لمواجهة المؤامرة
ّ
ّ
والمغطاة من بعض األنطمة
الدولية
العربية .وانتقد صمت المجتمعين
الدولي والعربي وغياب نبض الشارع
الذي ما زلنا نراهن عليه.

«القومي» ّ
يزف ال�شهيد �إياد قي�س القاموع:
�سنوا�صل مقاومة االحتالل والعدوان والإرهاب

ه ّنأت جمعية أنصار الوطن،
في بيان أصدرته أم��س ،الجيش
في عيده ،متمني ًة أن يأتي العيد
المقبل ،واألم��ن مستتب في ربوع
الوطن بكامله ،به ّمة ضباط الجيش
ورتبائه وجنوده وسواعدهم.
وح � ّي��ت الجمعية ف��ي بيانها
قائد الجيش العماد جان قهوجي،
من ّوه ًة بمواقفه الوطنية في هذه
ال��م��رح��ل��ة العصيبة م��ن ت��اري��خ
لبنان ،داعي ًة إلى دعم المؤسسة
العسكرية في مختلف المجاالت،
لتتمكن من مواجهة اإلرهاب الذي
يريد بلبنان ش ّراً .معلن ًة ألاّ خوف
على لبنان ،م��ع وج��ود مثل هذا
الجيش ال��ذي ال يبخل ب��أيّ شيء
في سبيل حماية السلم األهلي في
لبنان وصونه.
وط��ال��ب��ت ال��ج��م��ع��ي��ة ب��إب��ع��اد
الجيش عن التجاذبات السياسية
والمهاترات والمناكفات ،داعي ًة
الشباب اللبناني ـ إل��ى أيّ فئة
ان��ت��م��وا ـ إل����ى االل���ت���ف���اف ح��ول
المؤسسة العسكرية ،ألنها خشبة
الخالص والضامن الوحيد للوحدة
الوطنية وصون العيش المشترك.

أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي الحفلة الشهرية ف��ي قاعة مكتبها في
ضاحية برنزويك ،وحضرها إلى جانب المنفذ العام
صباح عبد الله وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،ناموس
المندوبية السياسية للحزب في أستراليا سايد النكت،
وأعضاء المجلس القومي :اسكندر سلوم ،وحبيب
س��ارة ،ومحمد نهاد ملحم ،وجومانا البربر ،وماري
فرنسيس ،ومسؤولو الوحدات الحزبية.
كما حضر رئيس ن��ادي شباب لبنان الرياضي
بشارة ابراهيم وعقيلته ،وفد من الجالية الشامية،
رئيسة تج ّمع النهضة النسائي في ملبورن جنى
دياب ،رئيس جمعية عدبل الخيرية األسترالية فايز
النبوت وعقيلته ،وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
استهلت الحفلة بكلمة لعبد ال��ل��ه ال���ذي رحب
بالحضور وأشار إلى أنّ أعداء األمة والقوى الدولية
التي تدعمهم وخونة الداخل استشعروا هزيمتهم
ففتحوا ك ّل الجبهات موغلين في اإلره��اب وارتكاب
المجازر.
واعتبر عبد الله أنّ العدوان الصهيوني الوحشي
على غ ّزة وارتكاب المجازر بحق األطفال والمدنيين
يؤكدان أنّ ما يحدث في الشام وفي العراق من مجازر
إرهابية ،يحمل بصمة العدو الصهيوني ،فك ّل القوى
اإلرهابية المتط ّرفة مرتبطة بهذا العدو العنصري

المجرم ،لكن الرهان هو على مقاومة شعبنا في غ ّزة
وفلسطين وقدرتها على هزم العدو وإفشال أهدافه
ّ
ودك المستعمرات
م��ن خ�لال الصمود االس��ط��وري
بالصواريخ.
ودع���ا عبد ال��ل��ه أح���رار ال��ع��ال��م إل��ى ال��وق��وف مع
شعبنا والمطالبة بوقف حرب اإلبادة الجماعية التي
تش ّنها «إسرائيل» وقوى اإلرهاب ،والمطالبة بإحالة
اإلرهابيين والمجرمين الصهاينة وق��وى اإلره��اب
إلى المحاكم الدولية الرتكابهم مجازر وحشية بحق
األطفال والشيوخ والنساء.
وختم« :إلى أهلنا في فلسطين نقول تحية لكم في
يوم القدس العالمي ،تحية لكم في أيام غ ّزة المجيدة.
وحدوا
وحدوا مواقفكم ،ففي وحدتكم السالح األمضىّ .
وح��دوا قوتكم ،إنّ فيكم
وح��دوا فصائلكمّ ،
قراراتكمّ ،
قوة لو فعلت لغيّرت وجه التاريخ ،وها هي بشائر
القوة تترجم في غ � ّزة على أرض فلسطين األبية.
العدو يقتل األطفال والشيوخ والنساء ،ويد ّمر المنازل
والمؤسسات والمستشفيات ومحطات الكهرباء،
لكنه لن ينال من صمود شعبنا ومقاومته ،فغ ّزة
ليست حجرا ً وشجرا ً وبيوتاً ،بل هي اإلنسان المقاوم
الذي يستشهد دفاعا ً عن أرضه وكرامته ،وبعزيمة
المقاومين في ك ّل االمة تتح ّرر فلسطين ك ّل فلسطين،
ويندحر ك ّل احتالل وإرهاب عن أرضنا الطيبة».

مديرية ماتورين ـ فنزويال في «القومي»
ت�شارك ب�إحياء ذكرى ميالد بوليفار

الجعم ووفد «القومي» مع سانتايا أمام تمثال سيمون بوليفار
ش���ارك���ت م��دي��ري��ة م���ات���وري���ن ـ
فنزويال في الحزب السوري القومي
االجتماعي في االحتفال ال��ذي أقيم
لمناسبة م��ي�لاد ال��م��ح � ّرر سيمون
بوليفار في والية مونغاز الفنزويلية.
وحضر المناسبة إل��ى جانب حاكم
والي���ة م��ون��غ��از غاليتس سانتايا،
مدير مديرية ماتورين في «القومي»
خ��ال��د الجعم وأع��ض��اء ف��ي الهيئة،
القائم بأعمال السفارة الفنزويلية
في المغرب ،رئيس النادي العربي
في ماتورين رغدان الشاعر ،الرئيس

السابق للنادي العربي منير بطيخ
وج��ورج خواجة وتوفيق المصري
عن تيار المرده ،وفاعليات الجالية
السورية والجاليات العربية.
ووض���ع ال��م��ش��ارك��ون إكليل زهر
أم��ام تمثال المح ّرر سيمون بوليفار
ِباسم أطفال فلسطين ،األطفال الذين
تستهدفهم آلة القتل الصهيونية .وعبّر
الجعم لحاكم الوالية غاليتس سانتايا
عن اعتزاز الحزب السوري القومي
االجتماعي وك ّل األح��رار والمقاومين
ف��ي أمتنا بكفاح ال��م��ح � ّرر سيمون

بوليفار ونضاله ،مؤكدا ً أنّ ما يجمعنا
مؤسسا ً ودولة وشعباً ،قيم
بفنزويال
ِّ
النضال والمقاومة والتح ّرر.
ووضع الجعم سانتايا في صورة
ما يتع ّرض له شعبنا في فلسطين
وال��م��ج��ازر ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ال��ع��دو
الصهيوني بحق األط��ف��ال ف��ي غ� ّزة
والدمار الواسع الذي يخلّفه القصف
الصهوني على القطاع.
كما وضعه في صورة اإلرهاب الذي
تتع ّرض له بالدنا في سورية والعراق
ولبنان.

