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حمليات �سيا�سية

مهنا ّ
يوقع كتابه «�أنطون �سعاده وال�صهيونية» بح�ضور ح�شد �سيا�سي وحزبي و�إعالمي
و ّقع نائب رئيس الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي توفيق مهنا
ك��ت��اب��ه ال��ج��دي��د «أن��ط��ون س��ع��اده
ّ
الخطة
والصهيونية» (قراءة ف��ي
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة وال��خ��ط��ة ال��ق��وم��ي��ة
المعاكسة) وذل��ك في حفل أقيم في
قصر األونيسكو.
وتلقى مهنا في بداية حفل التوقيع
اتصاال ً من المناضل األسير جورج
تسلم درع��ا ً
ابراهيم عبد الله ،كما ّ
تقديرية م��ن هيئة دع��م المقاومة.
وح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ع���دد من
الشخصيات والفاعليات واألصدقاء،
وع��دد من قياديي الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي وم��س��ؤول��ي
المناطق.
ومن الذين حضروا الرئيس حسين
ال��ح��س��ي��ن��ي ،ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
النواب السابق إيلي الفرزلي ،نائب
رئيس مجلس النواب األسبق ميشال
معلولي ،النواب :د .علي فياض ،د.
نبيل نقوال ،أمين وهبي ،د .م��روان
فارس وأنطوان سعد ،أمين عام رابطة
الشغيلة النائب وال��وزي��ر السابق
زاهر الخطيب ،رئيس حركة النضال
النائب السابق فيصل الداود ،النائب
السابق ناصر نصر ال��ل��ه ،الوزير
السابق د .عصام نعمان ،النائب
السابق بهاء الدين عيتاني ،رئيس
الجامعة اللبنانية الوزير السابق د.
عدنان السيد حسين ،الوزير السابق
بشارة مرهج ،رئيسا المجلس األعلى
وال��م��ك��ت��ب المكتب ال��س��ي��اس��ي في

مهنا ،البعلبكي ،السيد حسين وحمية
الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزيران محمود عبد الخالق وعلي
قانصو.
كما حضر السفير الفلسطيني
د .أش���رف دب���ور ،نقيب الصحافة
اللبنانية محمد البعلبكي ،رئيس
االتحاد العمالي العام غسان غصن،
رئيس المجلس الدستوري د .عصام
سليمان ،المدعي العام العسكري

ال��ق��اض��ي ري���اض أب���و غ��ي��دا ،أمين
عام مؤتمر األح��زاب العربية قاسم
ص��ال��ح ،أمين الهيئة القيادية في
حركة «المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،المنسق العام لتجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور ،عضو
ق��ي��ادة التيار الوطني الحر رم��زي
دس��وم ،عضوا المجلس السياسي
في حزب الله غالب أبو زينب وعلي

ضاهر ،مفوض االع�لام في الحزب
التقدمي االشتراكي رام��ي الريس،
نائب رئيس حزب االتحاد د .أحمد
مرعي ،رئيس المجلس الوطني في
الحزب الشيوعي اللبناني موريس
ن��ه��را ،رئ��ي��س ال��ح��زب الديمقراطي
الشعبي نزيه حمزة ،عضو قيادة
حزب البعث العربي االشتراكي سهيل
قصار ،مسؤولة الهيئات النسائية

في حزب الله غزوة الخنسا ،رئيسة
حزب الديمقراطيين األحرار ترايسي
شمعون ،رئيس االتحاد البيروتي
د .سمير ص��ب��اغ ،أمين ع��ام حركة
الديمقراطيين خالد
الناصريين
ال���رواس ،رئيس «ت��ي��ار المقاومة»
جميل ضاهر ،ورئيس حزب «الوفاق
الوطني» بالل تقي الدين.
كما حضر ممثل ح��رك��ة الجهاد
االس�ل�ام���ي ف���ي ل��ب��ن��ان أب����و ع��م��اد
الرفاعي ،أمين س�� ّر حركة فتح في
لبنان فتحي أب��و ال��ع��ردات ،عضو
المكتب السياسي وم��س��ؤول إقليم
لبنان في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة أبو عماد
رام����ز ،ع��ض��و ال��م��ك��ت��ب السياسي
ف���ي ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة لتحرير
فلسطين مسؤول لبنان م��روان عبد
العال ،عضو المكتب السياسي في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
علي فيصل ،أمين سر منظمة الصاعقة
في لبنان أبو حسن غازي.
وحضر الحفل أمين ع��ام اتحاد
الكتاب اللبنانيين د .وجيه فانوس،
الرئيس السابق للجامعة الثقافية
اللبنانية في العالم مسعد حجل،
رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل
مهنا ،عميد كلية اآلداب الدكتور نبيل
الخطيب ،رئيس جمعية تجار الحمرا
زه��ي��ر ع��ي��ت��ان��ي ،رئ��ي��س��ة المجلس
النسائي اللبناني جمال غبريل،
وإعالميون ونقابيون ومحازبون.

عريجي يطلق كتاب ًا للزميل روبير فرنجية عن �أ�سعد ال�سبعلي:
كان في �أغانيه �سفير ًا لل�ضيعة في �صورتها
أطلق وزير الثقافة المحامي ريمون
ع��ري��ج��ي ك��ت��اب «غ��اب��ت الشمس»
للزميل اإلع�لام��ي روب��ي��ر فرنجية،
في مبنى وزارة الثقافة .وسيصدر
الكتاب في  17الحالي ويو ّقع عليه
بدعوة من بلدية سبعل.
ح��ض��ر ح��ف��ل اإلط��ل�اق م��دي��ر ع��ام
وزارة الثقافة فيصل طالب ،رئيس
بلدية سبعل حبيب طربيه ،مديرة
الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان
صعب ،نقيبة الفنانين المحترفين
ش��ادي��ة دوغ���ان على رأس وف��د من
النقابة .وشارك من الفنانين سعاد
الهاشم وم���روان محفوظ وغسان
صليبا ونقوال األسطا ونادين عواد،
وم��ن ع��ائ�لات المطربين الراحلين
الذين غ ّنوا من شعر السبعلي :جورج
وديع الصافي وع ّمه العميد المتقاعد
إيليا فرنسيس ،سعيد فيلمون وهبة،
مصطفى وال��م��اظ��ة ن��ص��ري شمس
الدين ،حفيد الشاعر أسعد السبعلي
جان حاصباني ،الزميل عبد الرحمن
س�لام شقيق الفنانة نجاح سالم،
والفنان روميو لحود .وش��ارك في
الحضور الممثلة سمير ب���ارودي،
المنتج مطانيوس أبي حاتم ،وحشد
كبير من ممثلي النقابات والشعراء
واألدباء والمهتمين.
استه ّل اللقاء الزميل داني حداد،
داعيا ً إلى الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح شهداء الجيش الذين سقطوا
في عرسال .ثم ألقى عريجي كلمة قال
فيها« :نجتمع اليوم مع أهل الشعر
واألدب والفنون ،الذين غ ّنوا من شعر
الكبير أسعد السبعلي ،وبوجود
عائالت الراحلين منهم ،لنقول إن
هذا الشاعر المبدع لم ينحبس في
ضيعته الجميلة سبعل التي كانت
ملهمة له ،بل استوحى منها ليع ّمر
بقصائده وأغنياته بلدا ً على صورة
الضيعة .أسعد السبعلي الذي كان
غزيرا ً بكتاباته الشعرية لم يعمد إلى
حفظ كل ما كتبه ،ما ع ّرض هذا اإلرث
الثقافي العظيم لخطر التبعثر وربما
الزوال مع الزمن .كما أنّ عدم تنظيم
الشاعر السبعلي إنتاجه والنجاح
واالنتشار الكبيرين اللذين حققتهما
بعض قصائده التي غ ّناها الكبير
وديع الصافي ،أدّيا إلى التعريف به
في عالم األغنية على أساس أنه شاعر
أغاني وديع الصافي فقط ،وبالتحديد
ليس أكثر من سبع أو ثماني أغانٍ
لالستاذ وديع .إلى أن ق ّرر اإلعالمي
الصديق روبير فرنجية ،ال��ذي كان
أح��د المق ّربين من الشاعر ،التكفل
بمهمة البحث والتأريخ وجمع تراث
السبعلي المبعثر قصيدة قصيدة،
أغنية أغنية ،صورة ص��ورة ،وثيقة
وثيقة .وبحكم دائرة عمله واللقاءات

ال��ت��ي أج��راه��ا م��ع ك��ب��ار الفنانين،
تراكمت مادة مهمة لدى روبير ،منها
ّ
بخط يد الشاعر أو بخطوط أيادي
المطربين .فق ّرر عندئ ٍذ جمع هذه
المادة التراثية المهمة بكتاب أطلق
عليه عنوان «غابت الشمس» ،تي ّمنا ً
بأغنية السبعلي الخالدة ،وليقول لنا
غابت شمس السبعلي بالجسد إنما
شمسه الشعرية ال تغيب».
وقال« :إن عمل اإلعالمي فرنجية
اإلف������رادي ف��ي ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ذي
استغرق ،على ح�� ّد علمي ،وضعه
حوالى ثالث سنوات ،كان يحتاج إلى
مؤسساتي إلنجازه ،لكن مثابرته
عمل ّ
وحبّه للشاعر م ّكناه من إنجاز هذا
ّ
يتخطى إط���ار جمع
ال��ك��ت��اب ال���ذي
األغنيات ليتحول إلى مرجع لمرحلة
مهمة من تاريخ االغنية اللبنانية.
يطلعنا المؤلف أيضا على أنّ الشاعر
السبعلي كتب لوديع الصافي نحو
 85أغنية ولنصري شمس الدين 34
أغنية ولصباح ونجاح سالم وسعاد
الهاشم وم���روان محفوظ وج��وزف

ع��ازار ووداد وهيام يونس وهناء
الصافي وفنانين آخ��ري��ن .كما من
ناحية الموضوع ،يظهر الكتاب أن
السبعلي كتب أغاني االطفال والحب
وال��غ��زل والعتاب ،واأله��م ك��ان في
أغانيه سفيرا ً من دون أوراق اعتماد
للضيعة اللبنانية في صورتها التي
��ب وال��ت��ي أصبحنا على شفير
ن��ح ّ
فقدانها بسبب غياب التنظيم المدني
بكل ما للكلمة من معنى ،وأمام هجمة
الباطون والبناء المخالف ،إنني
أكيد أنّ السبعلي يتألم من عليائه
لحالة ضيعته اللبنانية التي عشق
وكتب فيها من أجمل ما كتب في هذا
المضمار».
وألقى لحود كلمة قال فيها« :أسعد
السبعلي ،اب��ن ال��ت��راث ال��ذي عاش
ف��ي لبنانيته وم��ات ف��ي لبنانيته.
ابن الضيعة أو مثلما يس ّموه سفير
الضيعة الذي حمل أفراحنا وأحزاننا
في قلبه ولم يتعب .أسعد السبعلي
صاحب العطاء والشاعر الذي جبل
شعره بتراب لبنان .غ ّنى األرض

غ ّنى الجبل غ ّنى السهل وغ ّنى السماء
والبحر ،غ ّنى حياة القروي ومتاعبه،
غ ّنى حزن األ ّم وغياب االب��ن وغ ّنى
حنين المسافر .عندما أسمع اسم
أسعد السبعلي أرى الضيعى .أرى
الحقل ،والقرميد واألرض المزروعة،
وب��ي��ت ال��ح��ج��ر ،وال��ب��اب العتيق،
واأليادي المفتوحة الستقبالك .أرى
لبنان كما أح��ل��م ب��ه ،وأرى شاعر
المحبة وال��رق��ة وابتسامة الفرح
ودمعة الحزن».
وق��ب��ل أن يلقي ال��م��ؤ ّل��ف كلمته،
عرض على شاشة عمالقة فيلم من
ث�لاث دق��ائ��ق يتض ّمن أب��رز الصور
ف��ي الكتاب للسبعلي م��ع النجوم
واألص��ح��اب وال��ش��ع��راء .ث��م كانت
رسالة أرسلتها الفنانة نجاح سالم
ّ
بخط يدها تشكر وزير
بالمناسبة
الثقافة وبلدية سبعل لرعايتهما
إط�ل�اق ه���ذا ال��ك��ت��اب ال���ذي وضعه
فرنجية ،من ّوهة بجهوده.
بعد ذلك تحدّث فرنجية عن كتابه
«غ��اب��ت الشمس» وق���ال :ف��ي قرانا

فرنجية يلقي كلمته وإلى جانبه عريجي وطالب

�أم�سية �شعرية في �إهدن تحية �إلى �أن�سي الحاج
أحيا اللقاء الثقافي ـ زغرتا ،ضمن نشاطاته المستم ّرة في معرضه السنوي السابع للكتاب في إهدن،
أمسية شعرية تحية إلى الشاعر الراحل أنسي الحاج ،وذلك في بيت الكهنة ـ إهدن.
بدأت األمسية بقراءة قصائد من شعر أنسي الحاج ،ألقاها كل من الشعراء :ندى أنسي الحاج ،شوقي
بزيع ،سيمون القندلفت وفوزي ي ّمين ،على وقع عزف على الكالرينيت من رام ريستيكيان .وفي الختام،
عُ رض فيلم عن الشاعر الحاج.

وسواحلنا تتن ّوع المزايا األثرية
والسياحية  ،هناك ضيعة تمتاز
بغناها بالمعالم من ق�لاع وأب��راج
ونواويس .وثمة أرياف فيها غابات
ومحميات ،أ ّما سبعل الضيعة ففيها
قلعة شعرية بناها أسعد السبعلي.
السبعلي ال����ذي أع����اد بقصيدته
المغتربين إلى الوطن كانت أشعاره
الغنائية كمرسوم تجنيس قانوني ـ
شرعي شمل حتى المتحدّرين .أعطى
األغنية اللبنانية نكهة ضيعوية ال
تشبه ميزة أي شاعر .ألبس األغنية
اللبنانية قميص ال��ل��ي��ل ووش���اح
الضباب واختزل ك ّل العتب بـ«ولو».
وأض���اف :ن��ذر السبعلي أغنيته
لألصوات األصيلة وديعيات وصباح
ونصري شمس الدين ونجاح سالم.
آه على ه��ذا النجاح وي��ا س�لام على
السبعلي .كتب لسعاد الهاشم ووداد
وهيام يونس وأ ّرخ االغنية بأرشيف
م��ح��ف��وظ ب��أص��وات ج���وزف ع���ازار
وإحسان ص��ادق وم��روان محفوظ.
أسعد السبعلي ف��ي كتاب «غابت
الشمس» ستسطع الشمس وتلمع
وت��ض��يء .ستتحول األغ��ن��ي��ات من
مادة للعين إلى مادة لألذن .سنسدّد
حكايات ك ّل أغنية سنستعيد أمجاد
ماضي االغنية اللبنانية االصيلة.
سنتذكر سامية كنعان وأوديت كعدو
وميشال عيسى وماري بشارة وهناء
الصافي وآخر من غ ّنى له نادين فؤاد
عواد.
وتابع« :في المناسبة ال يسعني إلاّ
أن أشكر لرئيس بلدية سبعل حبيب
طربيه نشره الكتاب وللمكتبة العامة
حماسها لتنظيم احتفال التوقيع في
س��اح��ة سبعل ف��ي 2014/8/17
عند السابعة م��س��اء .كذلك َو َرث��ة
الشاعر أسعد السبعلي على ك ّل كلمة
«عوافي» أطلقوها حين ّ
اطلعوا على
مسودة «غابت الشمس».
وختم« :في الختام ،ونحن نتم ّنى
أن تطير قصائد السبعلي غير المغ ّناة
ّ
وت��غ��ط ع��ل��ى ح��ن��اج��ر أص��ي��ل��ة مثل
غسان صليبا ومعين شريف ونقوال
األسطا وملحم زين وغيرهم نقول:
ما أصعبك عالقلب يا يوم السفر مع
صوت نصري شمس الدين من شعر
السبعلي المسافر وربما المغترب في
ضيعة «أبو جميل» الشعرية ،واليوم
نحن هنا لنعاتب السبعلي ونقول
ل��ه« :ول����و ...ليش ي��ا اب��ن��ي ط ّولت
الغياب».
واختتم اللقاء بشرب نخب الكاتب
والكتاب وكل من دعم من المؤسسات
اإلعالمية

شهدت مناطق لبنانية ع��دّة أم��س ،وقفات تضامنية مع
الجيش اللبناني ،وكانت كلمات أ ّكدت عدم السماح أليّ جهة
بأن تتع ّرض لجيش الوطن أو تح ّرض ض��دّه .وفي ما يلي
جولة على أهم هذه الوقفات.

صيدا

أض��اء شباب من التنظيم الشعبي الناصري فرع صيدا
القديمة الشموع على طول الجسر الحجري وعند مدخل القلعة
البحرية وواجهتها ،تضامنا ً مع الجيش اللبناني ،وتعبيرا ً عن
وقوف أهالي صيدا إلى جانب الجيش وأهالي عرسال ،ما
عكس صورة تعبيرية عن وجه صيدا المقاوم والمدافع دائما ً
عن الحق ،والواقف دائما ً إلى جانب الوطن والمواطن.

برسا ـ الكورة

انطلقت من أمام مزار القديسة رفقا مسيرة تضامنية مع
الجيش اللبناني بدعوة من بلدية برسا ـ الكورة والهيئات
الشبابية ،ض ّمت مئات مواطنين وشقت شوارع البلدة وصوال ً
إلى حديقة شهداء الجيش اللبناني مقابل مركز البلدية ،حيث

عدلون

أحيى أهالي بلدة عدلون بالتعاون مع القوى اإلسالمية
والوطنية اللبنانية والفلسطينية يوما ً تضامنيا ً مع الجيش
اللبناني في وجه القوى التكفيرية ،ومع المقاومة الفلسطينية
في فلسطين ،في وجه العدوانية الصهيونية.
حضر االحتفال التضامني الذي أقيم في باحة حسينية
البلدة وجوه بلدية واختيارية واجتماعية وثقافية وتربوية
وممثلون عن القوى واألحزاب المتضامنة ،وحشد غفير من
أبناء البلدة والجوار.
قدّم للكلمات الناشط أحمد وهبي ،وتحدّث على التوالي
كل من ممثل حركة أمل محمد محمود غزالة ،ممثل حزب الله

ً
قدوة في الن�ضال
نادر :كان
وتعزيز المحبة والإخاء القومي

شيّعت منفذية الكورة في الحزب
السوري القومي االجتماعي المناضل
القومي سمير نعمة يونس ،في مأتم
ح��زب��ي وشعبي ف��ي ب��ل��دة أم��ي��ون ـ
الكورة .وشارك في التشييع عدد من
مسؤولي الحزب يتقدّمهم ناموس
المجلس األعلى ج��ورج دي��ب ،مدير
ال��دائ��رة اإلذاع��ي��ة كمال ن���ادر ،منفذ
عام الكورة باخوس وهبة وأعضاء
هيئة المنفذية ،وأعضاء من المجلس
القومي ومسؤولو الوحدات الحزبية
في الكورة ،وفاعليات ورؤساء بلديات
ومختارون ومؤسسات وجمعيات
وجموع كبيرة من القوميين وأبناء
المنطقة.
وأقيم ق��دّاس وجناز للراحل في
كاتدرائية القديس جاورجيوس،
ت��رأس��ه م��ط��ران ط��راب��ل��س وال��ك��ورة
وتوابعهما للروم األرثوذكس افرام
كرياكوس يعاونه لفيف من كهنة
الكورة والجوار.
وأل��ق��ى ن��ادر كلمة مركز الحزب
السوري القومي االجتماعي ،فتحدّث
عن مزايا الفقيد وأخالقه ،الفتا ً إلى
أن ال��راح��ل ع��اش م��راح��ل النضال
الحزبي منذ المحاولة االنقالبية
م��رورا ً بالحرب األهلية ،وعاش كما
غيره معاناة التهجير من بلدته ،لكنه
آثر العودة إليها وساهم مع رفقائه
في إعادة البناء والترميم إلزالة آثار
التدمير والحرق والنهب .وك��ان له
دور مميز ،إذ ساهم في ّ
شق الطرقات
ال��ت��ي ت��ح�� ّول��ت ال��ي��وم إل��ى طرقات
رسمية.
وأضاف نادر :الراحل رفيق نضال
وعمر ،وتسلّم مسؤوليات ع��دّة في
مديرية أميون من محصل مديرية إلى
ناموس مديرية عدّة مرات إلى مدير
للمديرية ،كما أن أهالي أميون منحوه
ثقتهم فانتخب مختارا ً للبلدة ،وظل
كذلك لحين سفره إلى كندا .لقد كان
ق��دوة في النضال وتعزيز المحبة
واإلخاء القومي.

وحيّا نادر الجيش اللبناني الذي
واجه المجموعات اإلرهابية التكفيرية
ً
واصفا إياه
في عرسال وقدّم الشهداء،
بالجيش البطل ال��ذي يحمي وحدة
لبنان .ودع���ا إل��ى اإلل��ت��ف��اف حوله
وتقديم كل دعم معنوي له والتيقظ
للمخاطر المحدقة بلبنان.
ولفت نادر إلى أن ما تشهده بالدنا
في العراق والشام ولبنان وفلسطين
إن��م��ا ه��و مخطط واح���د ي��ه��دف إلى
تقسيم بالدنا وتفتيتها خدم ًة للعدو
الصهيوني.
بعد ذلك ،ووري جثمان الراحل في
الثرى في مدافن العائلة ـ أميون.

وال������راح������ل ت����وف����ي ب���ت���اري���خ
 2014\7\30ف��ي كندا ع��ن عمر
ي��ن��اه��ز  61س��ن��ة ،ب��ع��د ص���راع مع
المرض العضال ،ووص��ل جثمانه
إلى لبنان بتاريخ ()2014\8\6
حيث استقبلته عائلته والقوميين
االجتماعيين على أرض مطار بيروت،
و ُنقل بموكب مهيب إلى بلدته اميون،
حيث احتشد القوميون وأبناء المنطقة
وحملوا النعش على األكتاف وانتقلوا
به في موكب تتقدّمه ثلّة من الطلبة
يرفعون أعالم الزوبعة وأكاليل الزهر
من دارة الفقيد إلى كاتدرائية القديس
جاورجيوس.

قن�صل الغابون تزور النبطية
استقبلت بلدية النبطية واتحاد بلديات الشقيف ـ
النبطية ،القنصل العام لجمهورية الغابون في لبنان جان
أوساكا ،يرافقها السفير اللبناني في الغابون كنج الحجل،
وذلك بنا َء على دعوة من بلدية النبطية من أجل إقامة
تعاون بلدية النبطية وبلدية ليبرفيل.
حضر اللقاء النائب هاني قبيسي ،جهاد جابر ممثالً
النائب ياسين جابر ،علي قانصو ممثالً النائب محمد رعد
 ،مصطفى المقدّم ممثالً النائب عبد اللطيف الزين ،نائب
رئيس الجامعة الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر،
رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر ،رئيس
بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل واألعضاء وفاعليات.
رحب قبيسي بأوساكا على أرض مدينة النبطية
بداي ًةّ ،
مدينة الشهداء والشهادة .وق��ال« :يواجه لبنان اليوم
إرهابا ً دمويا ً ومخططا ً إرهابيا ً يسعى إلى تحويل بلدة
عرسال اللبنانية إلى موصل جديد ،من خالل قتل أهلها
وضرب كيان الدولة والعيش المشترك» ،مؤ ّكدا ً أنّ لبنان
بكافة طوائفه وأحزابه وأطيافه يقف اليوم خلف الجيش
اللبناني لقمع اإلره��اب والقضاء عليه من عرسال ،ألن
عرسال ّ
خط الدفاع األول عن لبنان من السلسلة الشرقية
في مواجهة اإلره��اب التكفيري ،كما هي العديسة خط
الدفاع األول عن لبنان من الجنوب في مواجهة العد ّو
والخطر الصهيوني ،ألنّ الخطرين الصهيوني والتكفيري
يتكامالن ويتقاطعان في االعتداء على الجيش اللبناني
الذي يخوض معركة الدفاع عن الوطن كل الوطن.

وأض��اف« :إننا مع االجماع الوطني اللبناني حول
الجيش ،وأيّ تشكيك بدوره في قتال اإلرهاب هو بمثابة
إرهاب بعينه ،ألن لإلرهاب أشكاال ً متعدّدة وبيئة سياسية
حاضنة ،هي تلك األصوات التي نسمعها تش ّكك بالجيش،
وهذا ما ال نقبل به على االطالق ،ألننا سنبقى مع الجيش
في الدور الذي يؤدّيه في مواجهة الخطرين الصهيوين
والتكفيري».
ودعا قبيسي إلى مزي ٍد من التعاون بين لبنان والغابون
لما فيه خير الدولتين والشعبين ،وتمتين الروابط الثقافية
التي تجمع البلدين منذ أكثر من قرن.
وشدّد كحيل ،في كلمة ألقاها على أهمية التوأمة بين
بلدية النبطية وبلدية ليبرفيل في الغابون ،على الصعد
التنموية والثقافية بين الشعبين.
وأش��ار القنصل حيدر إلى أنّ الهدف من التوأمة بين
البلديتين ،توطيد العالقات بين لبنان والغابون وتمتينها،
وتوفير مق ّومات التواصل ثقافيا ً وتربويا ً وإنمائياً،
خصوصا ً أنّ في الغابون جالية لبنانية كبيرة وفاعلة،
ولها مكانتها ودورها في المجتمع الغابوني.
وقبل أن تتسلّم من كحيل كتابا ً عنوانه «ذاكرة النبطية»
لمؤلفه الزميل علي مزرعاني ،ألقت أوساكا كلمة مقتضبة
شكرت فيها ح��ف��اوة االستقبال ،وش���دّدت على أهمية
التعاون بين لبنان ودولة الغابون من خالل إقامة اتفاقية
بين بلدية النبطية وبلدية ليبرفيل.
وختاماً ،أقيمت مأدبة تكريمية ألوساكا والوفد المرافق.

«بيت الطلبة»يختتم مخ ّيمه ال�صيفي
النبطية ـ مصطفى الحمود

مزيد من الوقفات الت�ضامنية مع الجي�ش
وضع كل من رئيس البلدية آالن رزق والمختار يعقوب أيوب
ومختار الحارة الخاصة بسام الحالل إكليالً من الزهر على
صب شهداء الجيش.
ُن ُ
وألقى كل من جورج نادر وكيفورك حالل كلمتين عن شهداء
الجيش اللبناني ،ثم كانت دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء
الجيش ،بعد ذلك كانت مسيرة سيارة في شوارع البلدة.

ت�شييع مهيب للمنا�ضل �سمير يون�س في �أميون
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جهاد وهبي ،ممثل الحزب الشيوعي اللبناني محمد متيرك،
ممثل حزب البعث العربي األشتراكي حسن غزالة ،ممثل
القوى الفلسطينية أبو وائل ورئيس البلدية سميح وهبي.
وحيّت الكلمات وقفة الجيش اللبناني في مواجهة الحالة
التكفيرية التي تستهدف زرع الشقاق والفتنة بين أبناء
الوطن لمصالح صهيونية ،كما حيّت صمود أبناء الشعب
الفلسطيني في وجه آلة التدمير الصهيونية.

زغرتا

ّ
نظمت بلدية كفرصغاب ـ المرح في قضاء زغرتا ،بالتعاون
مع قيادة الجيش ،يوما تضامنيا ً مع المؤسسة العسكرية،
رفعت خالله شعارات الجيش واألعالم اللبنانية في ساحة
البلدة وعلى شرفات بيوتها وفوق األسطح والمنازل ،وكذلك
على جانب َْي الطريق الرئيس في البلدة.
كما تخلل هذا اليوم جمع تبرعات لدعم الجيش .وقال
رئيس البلدية غسان سميا« :إن��ه يوم وطني بامتياز عبّر
فيه األهالي عن دعمهم المؤسسة العسكرية ووقوفهم إلى
جانبها».

اختتم نادي بيت الطلبة الرياضي
في النبطية مخيّمه الصيفي السابع
والعشرين على مالعب «مدينة فرح»
في النبطية ،برعاية المدير اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في
الجمعية الدولية لإلعالم سعد الزين،
الذي ألقى كلمة بالمناسبة ن ّوه فيها
ب��دور بيت الطلبة في ل�� ّم شمل جيل
من األطفال والشباب الصغار ،وإقامة
نشاطات ترفيهية لهم في هذه الظروف
الصعبة ،وتنشئتهم تنشئة وطنية
خالصة ،بُعدها االنتماء إلى الوطن
التعصب والطائفية.
وبَعيدة عن
ّ
وأل��ق��ت ال��م��ت��ط�� ّوع��ة ران��ي��ا حايك
كلمة ِباسم المشتركين والمتط ّوعين
في المخيم ،شكرت فيها الزين على
رعايته ،وقالت« :نحن في نادي بيت
الطلبة من خ�لال المخيم الصيفي،
ح���ب ال��وط��ن واآلخ���ر
ت��ربّ��ي��ن��ا ع��ل��ى
ّ
والتعصب ،وتعلّمنا
وبغض الطائفية
ّ
أنّ االنتماء يكون للوطن وحده ،وقد

جسدنا قولنا بالفعل من خالل وقفتنا
ّ
التضامنية مع الجيش والقوى األمنية
في النبطية».
وأشار رئيس النادي علي شكر إلى
أنّ المخيم ه��ذه السنة ،وعلى رغم

الظروف األمنية الصعبة ،شارك فيه
حوالى  140طفالً وطفلة ،وتخلّله
عدد من الرحالت التعريفية بالمناطق
اللبنانية وأنشطة ثقافية ورياضية
واجتماعية وفنية.

