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احتفاالت بعيد الجي�ش في مناطق ّ
عدة

«الفداء القومي» ت�ستهدف بالقذائف
ح�شوداً ع�سكرية �صهيونية �شرق منطقة موراج

5

أعلنت مجموعة «الفداء القومي» التابعة لجبهة المقاومة الوطنية في فلسطين ،أنها أطلقت فجر أ ّول من أمس،
قذائف من نوع «هاون» ،مستهدف ًة حشودا ً عسكرية لجيش العدو الصهيوني شرق منطقة موراج جنوب قطاع غ ّزة.
نتمسك به في مقارعة االحتالل الصهيوني ،وهي
وأ ّكدت «الفداء القومي» في اإلعالن ،أنّ المقاومة هي الخيار الذي
ّ
الر ّد األبلغ على المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق األطفال والنساء وسائر أبناء شعبنا في غ ّزة
وفلسطين.
وشدّدت «الفداء القومي» على ضرورة مواصلة النضال والمقاومة حتى التحرير وتحقيق االنتصار.

موا�صلة الفعاليات الم� ِؤازرة لغ ّزة
و�شغب �أمام ال�سفارة الم�صرية
ٌ
مجاعص يسلّم العميد الهاشم الدرع التقديرية في مهرجان الشوير
تتواصل االحتفاالت التي تقيمها البلديات
والجمعيات في ع��د ٍد من المناطق اللبنانية
تكريما ً للجيش ف��ي ع��ي��ده ،وذل���ك على رغم
التحدّيات الصعبة التي يخوضها جنتودنا
البواسل في مواجهة العصابات التكفيرية
واإلرهابية ،ال سيما في عرسال البقاعية .وفي
التقرير التالي جولة على أه ّم هذه االحتفاالت.

ضهور الشوير

ّ
نظمت بلدية ضهور الشوير ـ عين السنديانة،
ضمن مهرجانات صيف  2014وعيد المغتربين،
عيد الجيش برعاية قائد الجيش العماد جان
قهوجي ممثالً بالعميد الركن زي��اد الهاشم،
بحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس
ب��و صعب ،رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان ممثالً بالمندوب
السياسي في جبل لبنان الشمالي في الحزب
نجيب خنيصر ،وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ممثالً بالمستشار هنري قسطون،
النائب العماد ميشال عون ممثالً بالنائب إدغار
معلوف ،النائب نبيل نقوال ،النائب ابراهيم
كنعان ،الوزير السابق بشارة مرهج ،األمين
القطري لحزب البعث العربي االشتراكي الوزير
السابق فايز شكر ممثالً بصالح بو صعب،
النائب السابق غسان األشقر ،العميد جورج
خميس ،العميد ريمون خطار ممثالً بعبدو
مسعود ،رئيس البلدية حبيب جوكا مجاعص،
رئيس لجنة مهرجان عيد المغتربين وديع عبد
األح��د ،وممثلين عن رؤس��اء أح��زاب وع��دد من
الشخصيات السياسية واالجتماعية والدينية
والثقافية والوجوه اإلعالمية.
بدأ العرض بالنشيد الوطني على أنغام فرقة
موسيقى الجيش ،وكانت كلمة ترحيبية لدينا
بالمؤسسة العسكرية ،مشدّدة
نصر ن ّوهت فيها
ّ
على أنّ
حب الوطن من
مؤسسة الجيش تعلّم ّ
ّ
خالل الشرف والوفاء والتضحيات ،وأنّ هذه
الب ّزة مجبولة بالدم والعرق واالستشهاد.
موجها ً الشكر إلى
وألقى الهاشم كلمة قهوجي ّ
البلدية رئيسا ً وأعضاء ،معتبرا ً أنّ هذا االحتفال
خير دليل على عمق انتماء ضهور الشوير
الوطني وارتباطها بالمؤسسة العسكرية.
مشيرا ً إلى أنّ مؤسسة الجيش تستم ّر منيعة
بإيمان رجالها وعزيزة بالتفاف الشعب حولها،
فخورة بإرث شهدائها األبرار .وأ ّكد أنّ الجيش
سيبقى وفيا ً لمبادئه ،مثابرا ً على نهجه الوطني،
يحرص على وحدة مواطنيه وتضامنهم ،في

مواجهة أيادي الش ّر واإلرهاب.
وأش��ار مجاعص في كلمته إلى أنّ الجيش
يم ّثل كرامة الوطن ووحدته في زمن االنقسام،
وص ّمام األم��ان وفعل إيمان .مؤ ّكدا ً أنّ الوطن
يقوى ويشتد بجيشه الباسل.
وقدّم مجاعص الدروع التقديرية التي تحمل
شعار «بيرق الشوير» إلى قائد الجيش وخميس
والفرق والفنانين المشاركين .بعد ذلكُ ،سلّمت
لوحة فنية للجيش من وحي المناسبة قدّمتها
الفنانة التشكيلية لينا كيليكيان ،إضافة إلى
منحوتة «بيرق الشوير» للنحات وليد تبشراني
ِب��اس��م ض��ه��ور ال��ش��وي��ر استلمها ممثل قائد
الجيش ،ووصلة شعرية مع المقدّم المتقاعد
عفيف فياض ،وكان لجوقة األرز وصلة زجلية
خاصة بالمناسبة.

مهرجانات بزيزا ـ الكورة

أقامت لجنة مهرجانات بزيزا ـ الكورة ،ضمن
نشاطات مهرجانها السنوي ،حفالً تكريميا ً
للجيش ولشهدائه بمناسبة عيده ،برعاية قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي ممثالً بالعميد
الركن بدوي مرعب ،في باحة المعبد الروماني
في البلدة ،وذلك بحضور رئيس البلدية قبالن
العويط والمجلس البلدي ،فاعليات حزبية
وسياسية واجتماعية وثقافية ورؤساء بلديات
ومختارين وحشد من أبناء البلدة ومدعوين.
البداية كانت مع كلمة ترحيب وتقديم من
عريف الحفل بولس بطرس ،وتحدث العويط،
فقال« :ف��ي البدء كانت كلمة ،الكلمة صارت
جسداً ،صارت وطناً ،فكان لبنان ،وفي النهاية
ستبقى الكلمة االخيرة للكلمة االولى وسينتصر
لبنان بجيشه البطل .انتظموا أيها اللبنانيون
تحت راية الوطن واعملوا متضامنين يدا ً واحدة
وقلبا ً واحدا ً ألجل رفعته ومنعته وحقه بالحرية
والسيادة واالستقالل ،ألن الوحدة الوطنية هي
خشبة الخالص وإذا لم ت ّتحدوا تكونوا كمن
يطلق رصاصة الرحمة على قلب لبنان».
وختم« :ق��در الجيش أن يجاهد في معركة
الحق والكرامة وأن يكون درع �ا ً واقية لوطن
تتجاذبه االهواء والنزوات فأبت عليه وطنيته
ورسالته وإنسانيته إال أن يص ّد بصدره وقلبه
وعقيدته».
ث��م ألقت ال��ش��اع��رة غريتا دع��ب��ول قصيدة
وطنية ،وكانت قصيدة لبولس بطرس.
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ع���رض ع��س��ك��ري رم���زي،
وأغانٍ وطنية وتراثية لجوقة رعية مار قوزما

وليبيا وغيرها من األقطار العربية ،يشكل أيضا ً خطرا ً داهما ً على
لبنان ال يقل عن الخطر الصهيوني ،فهو يسعى إلى تدمير الدول،
وتمزيق المجتمعات ،والعودة بها إلى عصور الظالم والهمجية.
لذلك ينبغي على الجميع عدم القيام بتوفير األج��واء المالئمة
لنموه وانتشاره ،كأجواء التحريض الطائفي والمذهبي .داعيا ً
إلى الوقوف صفا ً واحدا ً لمواجهة اإلرهاب على مختلف الصعد
السياسية والفكرية واإلعالمية وغيرها ،ويقع على عاتق الدولة
واجهزتها المختلفة واج��ب مواجهة اإلره��اب مواجهة شاملة
وحاسمة ،ال تراجع فيها وال مسايرة وال محاباة.
وختم سعد بالتعبير عن الثقة بقدرة اللبنانيين على االنتصار
على العدوانية اإلرهابية ،كما سبق لهم وأن انتصروا على
العدوانية الصهيونية ،شرط أن ي ّتحدوا تحت راي��ة العروبة
المنفتحة والوطنية اللبنانية الجامعة ،بعيدا ً عن كل االنقسامات
الطائفية والمذهبية المدمرة.

معن األسعد

أ ّكد أمين عام التيار االسعدي المحامي معن األسعد أنّ االعتداء
على الجيش اعتداء على لبنان واللبنانيين على اختالفهم،
وأي تصويب عليه أو اإلس���اءة إليه خيانة للوطن والوحدة
الوطنية .معتبرا ً أن جيش الوطن هو ال��ق��ادر على مواجهة
اإلرهاب واإلرهابيين وسيكون االعتماد عليه كالعادة في االزمات
المصيرية التي لن يبخل فيها بتقديم الشهداء والتضحيات على
مذبح الدفاع عنه وصونه من كل التحديات واالستهدافات.
وشدّد على ضرورة وقف أيّ خطاب طائفي مذهبي فتنوي أكان
سياسيا ً أو دينياً ،ورأى أن على القضاء والجهات المعنية مالحقة
كل من يتهدّد األمن واالستقرار أو يوجه االتهامات إلى الجيش.
ودعا األسعد أهالي عرسال إلى االنتفاضة على اإلرهابيين
والمسلحين الغرباء الذين اجتاحوا بلدتهم واحتلوا محطيها
وجعلوا منهم رهائن وأس��رى .طالبا ً من رئيس بلدية عرسال
اتخاذ الموقف الوطني العلني والصريح حيال ما تتع ّرض له
عرسال وأهلها إلعادتها إلى حضن الدولة.
ورأى أن أم��ر العمليات اإلرهابية ال��ذي ا ُتخذ ضد الجيش
لن يحقق أهدافه الفتنوية ألن الجيش ومن خلفه اللبنانيون
سيكونون بالمرصاد لإلرهاب ولن تطأ أقدام اإلرهابيين أرض
لبنان مهما بلغت التضحيات.

ترايسي شمعون

اعتبرت رئيسة ح��زب «الديمقراطيون األح���رار» ترايسي
شمعون ،في تصريح ،أنّ الهجوم الغادر الذي استهدف مراكز
الجيش اللبناني في ج��رود عرسال من قبل عصابات التكفير
الظالمية ،وأدّى إلى استشهاد عدد من األبطال وإصابة آخرين
بجروح ،يحتم على كل اللبنانيين ترك خالفاتهم السياسية جانبا ً
وااللتفاف حول المؤسسة العسكرية الضامنة للوطن والمدافعة
عن سيادة شعبه وحريته بوجه أعداء الشرف والوفاء والقيم.
داعي ًة إلى العمل على انتخاب رئيس للبنان يصون شرعيته
ويعيد انتظام مؤسساته ،فيعطي بذلك قوة لجيشنا من أجل
التصدي لإلرهاب التكفيري.

البعريني

حاجز محبّة لتيّار المرده في الكورة

دان رئيس التج ّمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه
البعريني االعتداء على الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
في عرسال وطرابلس .وأكد أنّ ما يجري من محاوالت إلقحام
لبنان بالنار المشتعلة حوله خطير للغاية ،وهو ما يتطلب أقصى

ودميانوس بإدارة شربل معوض.
وف��ي الختام ،ق �دّم رئيس اللجنة الخوري
ش��ارل قصاص درع��ا ً تقديرية لقائد الجيش
استلمها ممثله م��رع��ب ،موجها ً تحية إكبار
وإج�لال للجيش اللبناني ولشهدائه وللعماد
�ص مدير عام األم��ن العام اللواء
قهوجي ،وخ� ّ
عباس ابراهيم بتحية وشكر كبيرين إلطالقه
راهبات معلوال ولجهده المستمر باإلفراج عن
المطرانين المخطوفين بولس ويوحنا ،وحيّا
جميع القوى األمنية.

رعيت

احتفلت «ال��ن��ج��دة الشعبية» و«كشافة
االتحاد» في رعيت بعيد الجيش ،بقداس في
كنيسة الصليب عن أرواح شهداء المؤسسة
العسكرية ،وبمسيرة إلى الحديقة العامة حيث
وضع إكليل من الزهور عند اللوحة الجدارية
للجيش ،واختتم االحتفال بسهرة فنية حاشدة.
حضر االحتفال ممثل قيادة الجيش العقيد
ميشال نخلة ،وممثل مديرية المخابرات المقدم
علي شريف ،ورؤس��اء بلديات :رعيت جوزف
فريجة ،دير الغزال رفيق الدبس وقوسايا خليل
كعدي ،ومختاروها عيد عبدو ومنير سكاف
وطانيوس عبدو ،ورئيس بلدية رعيت السابق
ملحم صليبا وك��اه��ن الرعية االرشمندريت
جورج معلوف.
وترأس معلوف القداس ،وألقى عظة استهلها
بتوجيه التحية إلى أبناء النجدة الشعبية من
ذوي األيادي البيضاء والخيرة ،الذين يعملون
وال يكلون في هذه السنوات العجاف من حياة
بالدنا التي تمر بما لم تمر به من قبل .سائالً
الله أن يحمي جنود هذا الوطن وضباطه من كل
ضرر وإثم ،وأن يحققوا النصر على العدو الذي
يتربص بهذا الوطن.
بعد القداس ،أنشد الجميع النشيد الوطني في
باحة الكنيسة ،ثم توجهوا في مسيرة حاشدة
يتقدّمها حَ مَلة األع�لام نحو الحديقة العامة،
حيث وضع العقيد نخلة واالرشمندريت معلوف
إكليالً من الزهور عند لوحة شهداء الجيش.
وألقت نبيهة ق��ازان صليبا كلمة «النجدة
الشعبية» و«كشافة االت��ح��اد» ،فأهدت عطر
الكلمة وب��خ��وره��ا لجيشنا ال��ب��ط��ل ،لجندي
يستقبل الريح والمطر ،وعلى جبهته مطلع
الشمس والغياب» ،من ّوه ًة بتضحياتهم في
مواجهة اإلرهاب واالعتداءات التي يتعرضون
لها ،خصوصا ً اليوم في عرسال.

درجات الوعي والتضأمن للحفاظ على المؤسسات األمنية ،ألنها
صمام األمان في التصدّي للمخططات اإلرهابية ،التي من شأنها
نقل المعارك إلى الداخل اللبناني.
وأض��اف« :اللبنانيون مطالبون أكثر من أيّ وقت مضى في
الترفع عن الخالفات الصغيرة لمصلحة الوطن والحفاظ على
مؤسساته ،ودعم الشرعية اللبنانية والجيش ورفض االنجرار إلى
أيّ مخطط تخريبي تدميري ألن الجميع خاسر في الفوضى».
ورفض البعريني المواقف غير المسؤولة التي أطلقها بعض
السياسيين ممن كانوا من أوائل المرحبين بالنازحين السوريين
من دون وعي وقراءة لنتائج أفعالهم.

المرعبي

استنكر رئيس تيار القرار اللبناني الوزير والنائب السابق طالل
المرعبي في تصريح ،التعرض للجيش اللبناني والقوى األمنية
اللبنانية .وندّد باالعتداءات التي طاولت المؤسسة العسكرية.
وقال« :على الجميع ،هيئات سياسية وفاعليات ومجتمعا ً أهليا ً
والشعب اللبناني تدارك األخطار المحدقة بلبنان ،والعمل على
االلتفاف حول المؤسسات الشرعية واحتضانها وقطع دابر
الفتن».
ودعا أهل السياسة إلى االسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
وتفعيل دور المؤسسات .وأش��ار إلى ض��رورة تمتين الساحة
الداخلية ،وإل��ى مزيد من التماسك الوطني وترسيخ العيش
الواحد وعدم السماح أليادي الش ّر أن تعبث به.
وتقدّم المرعبي من المؤسسة العسكرية ومن ذوي الشهداء
بأح ّر التعازي.

البزري

دان الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري االعتداء
السافر الذي تع ّرض له الجيش اللبناني ،واعتبره موجها ً ضد كل
اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم.
وق���ال« :إن ال��وض��ع األم��ن��ي ال��م��ت��ردّي والشحن الطائفي،
واالستقطاب السياسي بلغوا ذروتهم في ظل ظ��روف خطيرة
ودقيقة محليا ً وإقليمياً ،وفي ظل وضع حكومي متر ّد منفصل عن
الواقع الحقيقي» .كما حيّا البزري الجيش الوطني اللبناني على
شجاعته والتزامه الدفاع عن أرضه والر ّد على االعتداءات التي
موجها ً تحية إجالل وأكبار لشهدائه الذين يضحون
تستهدفه.
ّ
بحياتهم في معركة الدفاع عن الوطن ،ومتمنيا ً للجرحى الشفاء
العاجل.
وختم البزري داعيا ً اللبنانيين إلى التعقل وتغليب المصلحة
الوطنية العامة على النظرة الفئوية الضيقة وااللتفاف حول
الجيش وسائر القوى األمنية اللبنانية ومساندتهم في مواجهة
المخاطر والفتن التي تحاك ضد لبنان.

تقي الدين
ّ

تقي الدين في
استنكر رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل ّ
بيان ،االعتداء الذي تعرض له الجيش والقوى األمن الداخلي في
عرسال ،واعتبر أنّ ما يحصل عمل إرهابي وحدث خطير ج ّداً.
وحيّا الجيش على شجاعته والدفاع عن أرضه وال��رد على
االعتداءات اإلرهابية التي تستهدفه .وتقدّم بتحية إجالل للشهداء
العسكريين في الجيش الذين قدموا حياتهم دفاعا ً عن الشعب
والوطن ،وتم ّنى الشفاء العاجل للجرحى العسكريين.

الق ّواس

اعتبر أمين الهيئة العامة لحزب البعث العربي االشتراكي
محمد شاكر القواس في بيان أنّ اإلره��اب ال يواجه إال بالحسم

«حركة لبنان الشباب»

أق��ام��ت «ح��رك��ة لبنان ال��ش��ب��اب» احتفاال ً
لمناسبة عيد الجيش ،في مركزها في محطة
بحمدون ،حضره رئيس مكتب أمن عاليه في
مخابرات جبل لبنان العقيد جوزف غنطوس،
رئيس الحركة وديع حنا ونائبه رئيس بلدية
عين الجديدة إيلي متى ،رئيس بلدية محطة
بحمدون أسطا أب��و رجيلي ومختارها عادل
سالم وفاعليات البلدة والجوار.
بعد قصيدة للشاعر كميل زي��ادة ،تحدّث
حنا ،فهنأ قائد الجيش بعيده ،وأكد أنّ الجيش
الضامن للسلم األهلي والضمانة في حماية
لبنان ،مشيرا ً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها
الجيش ض��ب��اط�ا ً وع��ن��اص��ر إلش��اع��ة أج��واء
االستقرار واألمن والطمأنينة بين المواطنين.
ب��ع��د ذل���ك ،ق��ط��ع ق��ال��ب ال��ح��ل��وى احتفاء
بالمناسبة وحفل كوكتيل.

حدشيت

أح��ي��ت ب��ل��دة حدشيت م��ه��رج��ان�ا ً شعبيا ً
بمناسبة عيد الجيش ،حضره أبناء البلدة
والمنطقة ،ب��دأ بحاجز محبة وتقدير ووف��اء
للجيش حيث ُو ّزع���ت الحلوى على المارة
وس��ط البلدة على وق��ع األغ��ان��ي الحماسية،
واختتم بسهرة فنية تخللتها كلمة لنافذ
جرجس صعيب ،هنأ فيها الضباط والرتباء
وأف���راد الجيش ،متمنيا ً أن تظ ّل المؤسسة
العسكرية الحامي األوحد للمواطنين والوطن.
معتبرا ً أنّ هذا النشاط التفاتة إلى المؤسسة
التي حضنته ورعته وسهرت على صحته.
وق�دّم المطربان شوقي ديب وشربل معوض
مجموعة من األغاني الوطنية.

تيار المرده ـ الكورة

أق��ام تيار المرده في الكورة حواجز محبة
لمناسبة عيد الجيش ،على طرقات البلدات
وال��ق��رى الرئيسية ،وو ّزع األع�ل�ام اللبنانية
وأعالم الجيش على السيارات المارة .كما رفع
الفتات مه ّنئة للجيش في عيده قيادة وضباطا ً
وأفراداً .و ُكتبت أسمى عبارات االجالل والتقدير
للشهداء االبطال.
كما رفع اتحاد بلديات الكورة والبلديات
الالفتات على الطرقات العامة في القضاء،
وزيّنت الساحات باألعالم اللبنانية وأع�لام
الجيش.

والمواجهة العسكرية واألمنية المباشرة .وطالب الرئيس سعد
الحريري بحسم موقفه من اإلرهاب والمبادرة إلى دعم الجيش
وب��اق��ي المؤسسات األمنية لمواجهة خطر ه��ذه العصابات
اإلرهابية المسلحة.

العيالني

استنكر إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيالني
االعتداء على الجيش اللبناني في عرسال وطرابلس ،ورأى أن ما
يقوم به الجيش من مالحقة عناصر الجماعات المسلحة في جرود
عرسال وتوقيفهم أمر طبيعي ويعتبر حقه ال بل ودوره ،للحفاظ
على أمن لبنان واستقراره ،لكن المطلوب اليوم أكبر دعم سياسي
لهذا الجيش الذي يدافع عن الوطن.
ورفض المواقف غير المسؤولة التي أطلقها بعض السياسيين،
مؤكدا ً أن الحريص على لبنان يجب أن يتحلى بالحكمة والوعي
والمسؤولية ال التس ّرع والته ّور.

ندوة العمل الوطني

استنكرت ندوة العمل الوطني ما يجري حاليا ً من اعتداءات
على أرض الوطن وجيشه من قبل ما يعرف بقوى «داعش» في
عرسال .معتبر ًة أنّ ذلك يمثل إجراما ً خطيرا ً بحق لبنان وطبيعة
وجوده ورسالته الحضارية.
وحيّت الجيش اللبناني على جهوده ،مؤكدة انه الحصن
األهم للوحدة الوطنية وسالمة الشعب اللبناني .وطالبت الدولة
بمؤسساتها وأجهزتها كافة بتقديم الدعم المطلق لجيش الوطن.
داعية القوى السياسية والشعبية إلى االلتفاف حول الجيش
ومناصرته في وجه أي اعتداء يتعرض له في دفاع عناصره
األبطال عن تراب الوطن ووحدته.

خانجي

استنكر رئيس لجنة دعم الجيش والقوى األمنية في طرابلس
أنور خانجي استهداف الجيش والقوى األمنية ،وقال« :ندعو
إلى تضامن عارم معهما في مواجهة الفكر التكفيري وسياسة
الفوضى والرعب من عرسال إلى طرابلس ،إللحاق لبنان بدول
الجوار من القتل والظلم وقطع ال��رؤوس ونزع القلوب لتشويه
االس�لام الحنيف وتعميم شريعة الغاب وتمزيق ما تبقى من
أواصل الوطن».

ش��ه��ر ك��ام��ل م��ض��ى وغ���� ّزة ال��ع � ّزة
�ي،
ت��ت��ع� ّرض ل��ع��دوان س��اف � ٍر إج��رام� ّ
ومجازر إبادة من قبل العدو الصهيوني
المتغتطرس .وإذا كان العالم بغالبيته
ّ
ينتفض ض ّد هذا العدوان ،فإن بعض
األنظمة وال��دول العربية ما زالت في
صمتها وسباتها ،وك���أنّ فلسطين
ال تعنيها .أم��ا ف��ي لبنان ،فتستمر
الفعاليات المتضامنة مع غ ّزة ،واألبرز
أمس ،ما حصل خالل االعتصام أمام
السفارة المصرية في بئر حسن ،إذ
تط ّور هذا االعتصام إلى شغب ورشق
حجارة ...و«مولوتوف».

شغب أمام
السفارة المصرية

ّ
نظمت القوى الشبابية الطالبية
اللبنانية والفلسطينية ،اعتصاما ً
تضامنيا ً مع أهالي غ � ّزة ،للمطالبة
بفتح معبر رفح ،وذلك أمام السفارة
المصرية في منطقة بئر حسن ،وسط
إج��راءات أمنية مك ّثفة .وح��اول عدد
من المشاركين في التح ّرك اجتياز
الشريط الشائك والساتر االسمنتي
أم��ام ال��س��ف��ارة ،لكن ال��ق��وى األمنية
أبعدتهم ،فعمدوا إل��ى رش��ق القوى
والعصي ورمي
األمنية بالحجارة
ّ
المفرقعات النارية.
وأل���ق���ى ع��ض��و «ت��ج�� ّم��ع ع��ل��م��اء
فلسطين» الشيخ حسين قاسم كلمة
دع��ا في مستهلّها المعتصمين إلى
ضبط النفس ،وع��دم االع��ت��داء على
غربي
القوى األمنية ،وطالب بضغط
ّ
ودول��ي على مصر لفتح معبر رفح،
ّ
وعدم المشاركة في تضييق الحصار
على أهل فلسطين.
وطالب قاسم الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي ،بإعادة مصر إلى زمن
العروبة وعبد الناصر ،وأال يسجل في
تاريخه أنه وقف ض ّد فلسطين ،وزاد
الخناق عليها.
وك����ان م��ن ال��م��ف��ت��رض أن يكون
هناك كلمات لحركة حماس وبعض
الفاعليات المشاركة ،إال أن تجدّد رمي
والعصي على القوى األمنية،
الحجارة
ّ
حال دون ذلك .وأعلن المنظمون رفع
مسؤوليتهم عن أعمال الشغب التي
حصلت .لكن بعد ذلك تط ّورت األمور،
وع��م��د أح��د المعتصمين إل��ى إلقاء
متفجرة «مولوتوف»
زجاجة حارقة
ّ
ن��ح��و ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ،م��ا أدى إل��ى
إصابة أحد عناصر قوى األمن بجروح
طفيفة .وح��ض��رت ق��وة م��ن الجيش
وعملت على تهدئة ال��وض��ع ،فيما
ّ
المنظمون المشاركين إلى إنهاء
دعا
التح ّرك واالنسحاب من المكان .لكن
ع���ددا ً م��ن المشاركين ع��م��دوا خالل
خروجهم ،إلى قطع الطريق عند نفق
المدينة الرياضية ،فأعادت ق ّوة من
فوج التدخل الرابع في الجيش فتح
الطريق بعد إغالقه لدقائق.

أصدقاء األسير سكاف

أقامت لجنة عائلة األسير يحيى
سكاف وأص��دق��ائ��ه ،ل��ق��ا ًء تضامنيا ً
م��ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني وأب��ن��اء
غ�� ّزة الصامدين ف��ي وج��ه ال��ع��دوان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��ب��رب��ري ع��ل��ى قطاع
غ��� ّزة ،ب��دع � ٍم م��ن األدارة األميركية
والصهيونية العالمية.
وأضاءت الشموع في منزل األسير
سكاف في المنية ،كتعبير رمزيّ عن
التضامن م��ع الشعب الفلسطيني
ومقاومته الباسلة في وجه العدوان.
وح � ّي��ت اللجنة ص��م��ود أب��ن��اء غ � ّزة
ومقاوميها األب��ط��ال الذين أثبتو أنّ
المقاومة الخيار الوحيد ف��ي وجه
عدو اإلنسانية والبشرية ،الذي يحتل
األرض ويغتصب المقدّسات ويعتقل
في سجونه آالف األسرى ،على مرأى
مجتمع دولي ظالم ينحاز إلى العد ّو
في عدوانه.
واستنكرت اللجنة صمت جامعة
ال��دول العربية وتخاذلها أم��ام هذا
العدوان وهذه المجازر اليومية بحق
الشعب الفلسطيني األع���زل .داعي ًة
أبناء األمة وأحرار العالم إلى مؤازرته
في تصدّيه للعدوان وال��وق��وف إلى
جانب مقاومته الباسلة.
وح � ّي��ت اللجنة الجيش بعيده،

شناعة محاضرا ً في الرشيدية
ال���ذي ق���دّم ع����ددا ً م��ن ال��ش��ه��داء في
مواجهة العد ّو وحفاظا ً على السلم
األهلي اللبناني ،فكان الضمانة لألمن
واالستقرار في الوطن .وعلى الجميع
االلتفاف حوله ومؤازرته ليبقى وطننا
آمنا ً من كل المتربّصين ش ّرا ً به.

لقاء حواري مع شناعة

أقامت «مجموعة واجه الشبابية
الفلسطينية» ـ مخيم الرشيدية ،لقا ًء
ح��واري �ا ً سياسيا ً شبابي ًل مع أمين
س ّر إقليم حركة فتح في لبنان رفعت
شناعة ،بعنوان «الواقع السياسي
الفلسطيني في ظل العدوان الصهيوني
على أبناء شعبنا وتداعياته» ،بحضور
�ي وممثلين ع��ن مؤسسات
ش��ب��اب� ّ
وجمعيات ولجان وتج ّمعات شبابية
ومكاتب ورواب��ط طالبية ،وذل��ك في
قاعة جمعية الجليل.
وألقى الزميل أحمد محسن كلمة
ق��ص��ي��رة ق���دّم فيها رف��ع��ت شناعة
الذي قدّم ب��دوره موجزا ً عن الوضع
السياسي بشكل عام ،ثم تل ّقى أسئلة
الحضور وأجاب عليها.

البرج الشمالي

أق���ام���ت ح���رك���ة ح���م���اس وق��ف��ة
تضامنية مع غ � ّزة في مخيم البرج
الشمالي ،ش��ارك فيها ممثلون عن
الفصائل الفلسطينية واللجان األهلية
والشعبية وحشد من أهالي المخيم.
وح � ّي��ا عضو ال��ق��ي��ادة السياسية
للحركة في لبنان جهاد طه أهالي
غ ّزة الذين يتع ّرضون لعدوان همجي
بغطاء ودعم أميركي منذ شهر تقريباً،
وانتقد الموقف العربي الرسمي وفشل
ّ
مصغرة ألجل غ ّزة،
العرب في عقد قمة
وأكد استمرار المقاومة في التصدّي
للعدوان مهما كلف األمر.
وطالب طه مصر بفتح معبر رفح
أمام الجرحى وقوافل اإلغاثة الطبية
واالنسانية.

وهاب

استقبل رئيس «ح��زب التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام وهاب،
نائب الرئيس السابق لمجلس النواب
األردن�����ي رئ��ي��س مجلس العشائر
األردن��ي��ة النائب غ��ازي الفايز ،على
رأس وف����د ،وذل����ك ف���ي دارت�����ه في
الجاهلية .وتناول اللقاء البحث في
كيفية مواجهة المشروع الصهيوني
وال��ق��وى التكفيرية والظالمية التي
تتهدّد العالم العربي ،خصوصا ً في
العراق وسورية.
وأكد الجانبان الوقوف إلى جانب
المقاومة في فلسطين ولبنان لمواجهة
العدو الصهيوني وتمدّده في المنطقة
عبر أدواته التكفيرية والظالمية .وبعد
اللقاء ،تحدث وهاب عن القضايا التي
تجمع محور المقاومة باألردن ،وهي
كثيرة ،تبدأ بقضية فلسطين وال تنتهي
بقضية الوقوف في وجه هذا اإلرهاب
الذي يمارس في العالم العربي ِباسم
اإلسالم الذي هو منه براء.
وإذ دعا وه��اب الشعوب العربية
ك��اف��ة إل���ى ال���وق���وف م��ع ال��ج��ي��وش
العربية (الجيش العراقي والجيش
ال��س��وري وال��ج��ي��ش اللبناني) في
توجه
المنطقة التي تواجه اإلرهاب،
ّ
إلى «األخ��وة األردنيين ليكونوا إلى
جانب الجيش األردن��ي لمواجهة أيّ

«شباب لبنان»

دعت حركة شباب لبنان إلى أوسع تضامن وطني مع الجيش
اللبناني في هذا الظرف االستثنائي الصعب ،الذي تمر به المنطقة،
والذي ينعكس على بالدنا عبر محاولة زجها في الصراعات أو
نقل األحداث إليها.
وقالت في بيان« :ما شهدناه باألمس في عرسال كان أول
مظاهر انهيار الدولة اللبنانية ،ولن يكون األخير اذا استمرت
األوضاع على ما هي عليه ،فاحتالل المقرات األمنية والحواجز
العسكرية بهذا الشكل في أقل من  6ساعات ،واختطاف عناصر
قوى األمن ومصادرة سالحهم وأعتدتهم ،يطرح السؤال ع ّما إذا
كانت الدولة قادرة على حماية أبنائها ،في حين أنها شبه عاجزة
عن حماية نفسها».
وإذ ناشدت الدولة القيام بكل ما يلزم لصون هيبتها وإعادة
اعتبارها حتى ال يلجأ اللبنانيون بعد ما رأوه باألمس إلى األمن
الذاتي ،طالبت الحكومة باالجتماع فورا ً وإعالن حالة الطوارئ
في البقاع .وأكدت أنّ انتخاب رئيس للجمهورية أمر ضروري
وملح في هذه الظروف الحساسة ،فعلى النواب وضع المصالح
ّ
الشخصية جانبا ً وانتخاب رئيس جديد على الفور.

مقدّم الحضور خالل الوقفة التضامنية في مخيّم البرج الشمالي

خطر إرهابي عليهم ،ألنّ الوجه اآلخر
لمشروع يهودية الدولة في فلسطين
المحتلة هو األردن (وطن بديل) ،وهذا
ما يجب أن نقف في وجهه جميعا ً
ونقاومه» ،متمنيا ً أن تكون القيادة
األردنية واعية كل هذا الخطر المحدق
بالمنطقة ،وم��ؤك��دا ً وق���وف القوى
الوطنية والقومية إلى جانب المقاومة
ف��ي فلسطين ول��ب��ن��ان ،ألن خيارنا
الوحيد هو المقاومة في المنطقة.

ندوة في مجدل سلم

ُن ّظمت «ن���دوة العلّية الثقافية»
و«مؤسسات األمين
في مجدل سلم
ّ
التربوية» ،لقاء
تضامنيا ً مع غ ّزة ،في مركزها في
البلدة ،بحضور رئيس جمعية علماء
ال��دي��ن العالمة السيد أحمد شوقي
األم��ي��ن ،منسق هيئة ح��وار االدي��ان
ال��دك��ت��ور محمد شعيتاني ،عضو
قيادة حركة فتح في لبنان اللواء أبو
أحمد زيداني ،رئيس الندوة مصباح
األمين وحشد من رؤس��اء البلديات
والمختارين والشخصيات.
وأل��ق��ى حسين األم��ي��ن كلمة حيّا
فيها أه��ال��ي غ��� ّزة ومقاومتها على
الصمود البطولي في مواجهة العدوان
الصهيوني .منتقدا ً التخاذل والصمت
العربيين ،مؤكدا ً حتمية االنتصار على
العدو كما انتصر المقاومون عليه في
تموز  .2006وتال رسالة موجهة من
السيد األمين إلى أهالي غ ّزة.
«مؤسسات األمين»
وشكر زيداني
ّ
على هذا اللقاء التضامني الوفي لشعب
فلسطين وأله��ال��ي غ�� ّزة .وحمل على
األنظمة العربية الصامتة إزاء العدوان،
معتبرا ً أنّ الخريف العربي سيتحول
إل��ى رب��ي��ع حقيقي ،ب��دم��اء الشهداء
وباالنتصار الحتمي على العدوان.
ث ّم ألقى عدد من الشعراء قصائد من
وحي المناسبة.

تكريم شهداء الحركة
الرياضية الفلسطينية

ن� ّ
��ظ���م ن�����ادي «إخ������اء ال��ج��ل��ي��ل
الفلسطيني» ـ مخيم البرج الشمالي،
م��ب��اراة ك��رة ق���دم ،تكريما ً لشهداء
الحركة الرياضية الفلسطينية ،الذين
استشهدوا بالقصف «اإلسرائيلي»
على قطاع غ ّزة.
شارك في المباراة العبون قدامى
من سكان المخيم ،وآخ��رون قادمون
من دولة اإلم��ارات العربية المتحدة،
وحمل الفريق األول اسم «الشجاعية»،
والفريق الثاني اسم «خزاعة» ،وفاز
فريق «الشجاعية» بنتيجة .1-2
وص��� ّرح محمد رشيد أب��و رشيد،
رئ���ي���س «ن������ادي إخ�����اء ال��ج��ل��ي��ل»
الفلسطيني« :إننا نقف إجالال ً وإكبارا ً
لشهداء فلسطين وشهداء الرياضة
الفلسطينية ،ون��ق��ول ل��ه��م إن ه��ذا
ه��و ق��درن��ا أن��ن��ا ري��اض��ي��ي��ن ،ولكننا
فلسطينيون ونحن نعشق الحياة،
ودم��اؤن��ا وحياتنا لفلسطين وت��راب
فلسطين .التحية كل التحية للشهداء
كل الشهداء».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ت��س �لّ��م الكابتن
محمود خلف أف��ض��ل الع��ب الكأس
ع��ن ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز ،واس��ت��ل��م الفريق
الثاني الميداليات ،شاكرين «نادي
إخاء الجليل» الفلسطيني على هذه
المبادرة.

