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التعازي بالمنا�ضل القومي عبد ب�صل

غزة ّ
�صوره �إلى فيحائه يت�ضامن مع ّ
العزة
لبنان من ِ

بعدما شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي منطقة النبطية
المناضل القومي عبد حسين بصل في بلدته النبطية الفوقا ،تتقبّل عائلة الفقيد
التعازي بوفاته اليوم الخميس ( )2014/08/14من الساعة الرابعة إلى
الساعة السادسة مساء في حسينية الطيونة قرب مستديرة الطيونة.
والراحل من مواليد  ،1957انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي عام
 ،1978وتسلّم خالل مسيرته الحزبية الحافلة بالعطاء والتضحية مسؤوليات
عدّة ،كان آخرها ناموس عمدة اإلذاعة واإلعالم من عام  2003حتى ،2010
وقبل ذلك كان قد تو ّلى مسؤولية منفذ عام ،ناموس منفذية ،ناموس نظارة
اإلذاعة واإلعالم ،مدير مديرية لمرات عدّة ،مفوض طلبة ،ومفوض أشبال.
وكان المناضل الراحل قدوة في مناقبيته والتزامه َق َسمه ،وقد ش ّكل مع
زوجته نجوى الخليل ثنائيا ً نضاليا ً أعطى الكثير في مجال إعداد األشبال من
أبناء الجيل الجديد في منفذية المتن الجنوبي.

�سعدى الأ�سعد فخري
ً
�سفيرة للنوايا الح�سنة
عيّن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،سعدى األسعد فخري سفير ًة
للنوايا الحسنة ،نظرا ً إل��ى دوره��ا ومساهماتها في رعاية نشاطات
الجمعية االنسانية والخيرية ،وم ّد جسور التواصل بينها ،ودعم الطفولة
في عد ٍد من الدول .وتلقت فخري اتصاالت مه ّنئة من شخصيات وجمعيات
عدّة من لبنان والخارج.

الحركة الثقافية تك ّرم غازي قهوجي

لم تنته الحرب بعد ولم ينته العدوان ،وألن هناك
عدوا ً صهيونيا ً يتهدّد غ ّزة يوميا ً من دون أي وازع ،ومن
دون أن يقف في وجهه أحد أو يُواجَ ه بأي «ال» من األمم
المتحدة ،فإن المقاومة في غ ّزة الع ّزة وفي فلسطين
مستمرة ،وإن التضامن مع هذه المقاومة مستم ّر .وفي
لبنان ،تتواصل الوقفات التضامنية بش ّتى أشكالها ،عبر
االعتصامات أو المسيرات ،المشهديات أو المسرحيات،
التصريحات أو المذكرات أو حتى البيانات ،فإن «ال»
الشعب أقوى وإن لم يسمعها أحد.
ف��ي التقرير ال��ت��ال��ي ج��ول��ة على أه��م الفعاليات
المتضامنة مع غ�� ّزة ،والتي ُن ّظمت أم��س ،من صور
في أقصى الجنوب ،إلى طرابلس الفيحاء في أقصى
الشمال.

تأييد الحملة الشعبية الفلسطينية
لمقاضاة «إسرائيل»

لبّى أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان الدعوة
التي أطلقتها الحملة الشعبية الفلسطينية لالنضمام إلى
المحكمة الدولية من أجل مقاضاة الجيش الصهيوني
على ارتكابه جرائم حرب ض ّد المدنيين في غ ّزة تحت
شعار (سنقاضيهم).
وقد و ّقع على الدعوة عبر االعالم االلكتروني ووسائل
التواصل االجتماعي آالف الفلسطينيين في مخيمات
لبنان ،وذلك في مشهد يعيد إلى االذهان جريمة صبرا
وشاتيال واللجنة الدولية التي تم تشكيلها لمحاكمة
ش��ارون وم��ن معه في جريمة صبرا وشاتيال وفضح
نوايا العدو الصهيوني.
وقال القيادي الفلسطيني محمد الشبل في المناسبة:
المنسق أحمد
«إنّ الحملة الشعبية الفلسطينية أطلقها
ّ
عليان الحمامرة وهو أحد الكوادر الوطنية الفلسطينية
الذين أبعدتهم سلطات االحتالل الصهيونية من فلسطين
إلى إسبانيا بعد انتفاضة عام .»2000
وأض����اف ال��ش��ب��ل« :ع��ل��ى رغ���م ع���دم ث��ق��ة الشعب
الفلسطيني ب��االم��م المتحدة ،إال أن الحملة تهدف
إل��ى استنهاض العدالة الدولية من خ�لال الشعوب
لكشف االرهاب الصهيوني وحرب االبادة ضد الشعب
الفلسطيني».
وأه��اب بجميع الفلسطينيين والعرب واالح��رار في
العالم التوقيع على عريضة الحملة وبيانها العام.
داعيا ً إلى قرار شعبي بهذا الخصوص لرفعه إلى منظمة
التحرير الفلسطينية من أجل التوقيع على معاهدة روما
على طريق االنضمام لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة
العدو الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد
الشعب الفلسطيني في غ ّزة وكل فلسطين.

تمثل وحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وختم رضوان كلمته بالتأكيد على ان االنتصار الذي
حققته غ ّزة هو انتصار للقدس واالسرى وانتصار للضفة
ولتحقيق العودة ،وهو انتصار للبنان والعرب.
عضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب عبد
المجيد صالح اعتبر في كلمته أن المقاومة في لبنان
دحرت االحتالل ،واليوم بالمقاومة سوف تستعيد غ ّزة
كرامتها وتكسر حصارها ،وتتقدم بخطى ثابتة داخل
البيت الوطني الفلسطيني .وأكد على اهمية المصالحة
وال��وح��دة الوطنية الفلسطينية ،ف��ال��ي��وم يفاوض
الفلسطينيون ي��دا ً واح��دة يسند بعضهم بعضا ً في
حكاية الصمود لكي تربح المقاومة ،وال يستثمر أحد هذا
االنتصار ألنه انتصار الدم الفلسطيني ،انتصار الشهداء
وانتصار العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية التي
حملناها في مسيرة النضال.
كلمة حزب الله ألقاها مسؤول الملف الفلسطيني في
الحزب حسن حب الله قال فيه إن الشعب الفلسطيني
استطاع ان يهزم العدو «اإلسرائيلي» ويرفع رأس االمة.
وأضاف« :إن ربيع العرب والمسلمين اليوم بدأ في غ ّزة
كما بدأ في لبنان عام  2000عندما دح��رت المقاومة
الجيش الذي ال يقهر» .وأكد حب الله أنه ال خوف على
المقاومة في الحرب ،لكن ينبغي ان ننصر نحن المقاومة
وال نتآمر عليها ،وال نقذفها بالتهم ونسقطها في الحروب
داخلية ومذهبية».
ودعا حب الله العرب إلى الوقوف مع فلسطين ألن
في ذلك وقوف مع انفسهم.
وأكد ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان أبو عماد
الرفاعي أنّ شعبنا الفلسطيني ل ّقن العدو درس��ا ً لن
ينساه ،وأعاد االعتبار لهذه القضية وأعاد توحيد كل
الجهود في هذا العالم لدعم القضية الفلسطينية.
وأض���اف« :إن المطلوب اليوم أن تتحد الشعوب
العربية وأن تدرك ان ما يحاك لها اليوم هو من أجل
االبتعاد عن القضية المركزية فلسطين».
واعتبر الرفاعي ان صورة الوفد الفلسطيني الموحد
ف��ي ال��ق��اه��رة م��ن أروع ص��ور الصمود ل��ه��ذا الموقف
السياسي ال��ذي يحفظ أمانة المقاومين والشهداء.
داعيا ً إلى الثبات على الموقف الموحد ألنه ال يمكن ان
يعود هذا الوفد من دون ان يحقق المطالب الفلسطينية
وانتزاع حقوق الحياة للشعب الفلسطيني .فقد ذهب
اليوم الذي يفرض فيه االحتالل شروطه على الشعب
الفلسطيني.
كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها أمين

سر اقليم حركة فتح في لبنان رفعت شناعة قال فيها:
«بدمائكم كتبتم صفحة الصمود الرائعة ،وفرضتم
الوحدة الوطنية بكل اطيافها ،فمنذ ان شكل الرئيس
محمود عباس الوفد الفلسطيني للذهاب إلى القاهرة
ونحن نشهد االنتصار تلو االنتصار ألن هذة الوحدة
الوطنية اكدت للعدو اإلسرائيلي اننا يدا ً واحدة نستطيع
مواجته الند بالند».
وأضاف« :إن االنتصار الوحيد الذي حققه نتنياهو
كان على االطفال والنساء والبيوت والمؤسسات الدولية
واالنسانية والمستشفيات .اما نحن فقد انتصرنا على
جيشه المتغطرس وحكومته العنصرية المتطرفة .لقد
اكد وفدنا الفلسطيني من خالل وحدته وتفاهمة مع
الوفد المصر ان هناك حقوقا ً لن يتنازل عنها مهما كلف
الثمن ألن مصلحة الشعب الفلسطيني هي العليا».
وأكد شناعة أن ما نطالب به اليوم ليس فقط لقطاع
غ ّزة بل يمتد أيضا ً إلى الضفة والقدس ،لكي يفهم العدو
أننا وطن واحد وجغرافيا واحدة وشعب واحد.

 ...ومسرحية

عرض مسرح اسطنبولي في مدينة صور مسرحية
بعنوان «من أجل السالم» تضامنا ً مع أطفال غ ّزة في
فلسطين وأطفال سوري ًة ورفضا للحرب ،قدمها طالب
دورة محترف «تيرو للفنون».
وتض ّمنت المسرحية مجموعة نصوص أعدّها الطالب
من إخراج قاسم اسطنبولي الذي اعتبر ان هذا العمل
المسرحي هو أول محترف فني يشهده الجنوب ومدينة
ص��ور ،وق��ال« :إن موضوع المسرحية يشمل الحرب
والسلم والواقع العربي» ،متمنيا ً أن يكون هذا العمل
رسالة سالم من مدينة صور إلى العالم.

وصول طبيب لبناني إلى غ ّزة

أعلنت حملة تجمع األطباء في لبنان لكسر الحصار
الطبي عن قطاع غ ّزة ،في بيان صدر أمس ،عن وصول
الدكتور حسان مغنية (ديمتريوس موغني) ،عضو
الحملة وعضو المجلس الوطني للتجمع وممثله في
اليونان وأوروبا إلى غ ّزة ،وبذلك يكون الطبيب اللبناني
الوحيد الذي استطاع دخول القطاع ،عبر معبر رفح
المصري ،مستعمالً جواز سفره اليوناني.
وأوض��ح التجمع أنّ الدكتور مغنية ،حمل معه إلى
المستشفى االهلي في غ�� ّزة ،كمية كبيرة من االدوي��ة
والمستلزمات الطبية ،بحسب الالئحة المرسلة من وزارة
وسلّمت للوزارة.
الصحة الفلسطينية إلى التجمعُ ،

مسيرة في صور

ّ
نظمت الفصائل الفلسطينية في صور مسيرة جماهيرة
حاشدة انطلقت من أمام الحديقة العامة وص��وال ً إلى
مستديرة الساعة قرب الصليب األحمر اللبناني ،وسار
في مقدّمتها حشد من المشايخ وعلماء الدين ،وعدد من
ممثلي الفصائل الفلسطينية ،وممثلي القوى واالحزاب
الوطنية واالسالمية اللبنانية ،وممثلي الجمعيات
والمؤسسات واالندية والمنتديات الثقافية اللبنانية
والفلسطينية في صور ،يتقدمهم فرق الكشافة ،وحَ مَلة
الرايات ،واالشبال والمجسمات الداعية للمقاومة.
تحدث في نهاية المسيرة القيادي في حركة حماس
اسماعيل رضوان القادم من غ ّزة ،نقل في كلمته تحية
المقاومين وأبناء غ�� ّزة .وأش��ار إل��ى ان ه��ذه المسيرة
تجسد وح��دة الشعب الفلسطيني في غ�� ّزة والضفة
ّ
والشتات .وأض��اف« :نحن ماضون على درب الع ّزة
والمقاومة ،درب الحرية والشهادة والوحدة الوطنية».
ول��ف��ت إل��ى ان ال��م��ق��اوم��ة ج��س��دت وح���دة الشعب
الفلسطين في أبهى ص��ورة من خ�لال وح��دة فصائل
المقاومة .وهنا تبرز الصورة الوحدوية االخرى التي

المشاركون في مسرحية «من أجل السالم»

اختصاصي في جراحة االعصاب،
والدكتور مغنية
ّ
وم��ع��روف على المستوى الطبي ال��دول��ي ،م��ن خالل
عضويته في الجمعية اليونانية واالوروبية لجراحة
االعصاب ومنظمة أطباء العالم في اليونان.
وأكد التجمع االصرار على مواصلة الجهود الحثيثة،
من أجل إنجاح دخول وفد الحملة الطبي واالسعافي إلى
القطاع المحاصر في القريب العاجل ،بعد االنتهاء من
إنجاز جميع التحضيرات الضرورية.

اعتصام في طرابلس

أقامت حركة فتح اعتصاما ً أمام مقر الصليب االحمر
الدولي في مدينة طرابلس تضامنا ً مع أهالي غ�� ّزة،
وشجبا ً واستنكارا ً لغطرسة العدو الصهيوني وقتله
االطفال والنساء الع ّزل ،ش��ارك فيه ممثلي الفصائل
الفلسطينية وقوى وأحزاب وطنية وإسالمية وفاعليات
لبنانية وحشد من مخيمات الشمال ومدينة طرابلس.
وألقى نزيه المرعبي كلمة الحزب الشيوعي اللبناني
أك��د فيها أن أه��م أسباب صمود الشعب الفلسطيني
تكمن في وحدة قوى المقاومة الفلسطينية في التصدّي
للعدوان وقتال العدو الصهيوني .مشيرا ً إلى أنّ توحيد
العمل الوطني يشكل أهم ضمانة للشعب الفلسطيني
في تحقيق أهدافه.
وأشار نائب أمين سر حركة حماس في الشمال أبو
بكر األسدي في كلمة ألقاها ِباسم الحركة إلى التطور
الكبير في أداء المقاومة التي أربكت العدو وكبّدته
خسائر فادحة.
وحيّا االسدي صمود الوفد الفلسطيني المشترك في
مصر ،الذي يسعى إلى تثبيت شروط المقاومة والشعب
الفلسطيني مقابل وقف اطالق النار.
وحيّا المهندس رشيد جمالي الشهداء وصمود أهالي
غ ّزة والمقاومة الفلسطينية ،الفتا ً إلى أن هذه المقاومة
ّ
سطرت أروع المالحم في مواجهة العدو الصهيوني.
وقال مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في الشمال
أب��و وسيم م��رزوق في كلمة ِباسم الحزب« :م��ن بين
الجرح النازف والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا
الفلسطيني ومن صالبة الموقف وقوة عمل المقاومة
ووح��دة الموقف الفلسطيني في القاهرة وصالبته،
تبعث بوادر االمل في تحقيق الحلم الفلسطيني ودحر
االحتالل عن أرضنا المحتلة ،وقيام دولة فلسطينية
كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
وحيّا أمين سر حركة فتح في منطقة الشمال أبو
جهاد فياض ِباسم الحركة الوفد الفلسطيني الموحد
ال��ذي يخوض معركة سياسية صعبة ومعقدة في
القاهرة ،ويحمل مطالب الشعب الفلسطيني المحقة،
مطالبا ً الدول العربية واالسالمية بتبني مطالب الشعب
الفلسطيني ودعم الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة
والضغط على الكيان الصهيوني إلرغامه على الرضوخ
لمطالب الشعب المحقة.
وسأل« :أين هو المجتمع الدولي بمؤسساته التي
تعنى بحقوق االنسان؟ مؤكدا ً تعزيز العالقة األخوية
بين الشعبين اللبناني والفلسطيني .رافضا ً ك ّل أشكال
الفتنة الداخلية سواء كانت مذهبية أم طائفية».
وج��ه المعتصمون مذكرة إلى رئيس
وفي الختامّ ،
الصليب االحمر الدولي تسلّمتها ممثلة الصليب االحمر
الدولي في شمال لبنان جميلة حمامة ،طالبت باتخاذ
الموقف ال��ذي ينسجم وخطورة ما يتع ّرض له أبناء
الشعب الفلسطيني في قطاع غ�� ّزة من قتل وتهجير
وتدمير ،وكلّه يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية وفقا ً
ألحكام القانون الدولي االنساني ،وبدعوة مجلس االمن
الدولي إلى االنعقاد الفوري واتخاذ ق��رار بوقف هذا
العدوان والمجزرة الدموية الناتجة منه ،وإحالة ملف
الجريمة التي ترتكب في حق شعب فلسطين في قطاع
غ ّزة والضفة الغربية على المحكمة الجنائية الدولية
وفقا ً ألحكام الفقرة (ب) من ال��م��ادة ( )13من نظام
المحكمة.

المك ّرم يلقي كلمته
ك ّرمت الحركة الثقافية في لبنان األديب غازي قهوجي ،في احتفال حاشد أقيم في
قصر األونيسكو ،بحضور فاعليات أدبية وفكرية وإعالمية.
وألقى رئيس الحركة الشاعر بالل شرارة كلمة عدّد فيها مزايا قهوجي ،ون ّوه بعمله
المستمر الذي أثمر إنجازات كبرى على مساحة الوطن ،ألن ما قدّمه قهوجي يش ّكل
نموذجا ً حضاريا ً وعمالً نوعيا ً يجعلنا جميعا ً نتوقف عنده ،ال سيما أنّ ما قدّمه خالل
سنواته ال يمكن اختصاره بكلمة أو موقف ،بل هو سيرة عمر وتاريخ نضال.
ثم ألقى أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس كلمة اعتبر فيها
أنّ غازي قهوجي يحمل الكثير من األسرار والحكايا ،وهو الذي رسم البسمة على
شفاهنا .وأنه ابن وجوده الذي انطلق من شواطئ صور بعذاباتها وأفراحها ،ومن
معاناة ناسها زخم تاريخ حافل ووجع حاضر مناضل مجاهد ،وصوال ً إلى شوارع
بيروت العابقة بكل ما في العبق الحي من تكاوين وعناصر وتجارب للعطارين.
وألقى الشاعر جورج غنيمي كلمة أشاد فيها بما قدّمه غازي قهوجي من فرح
وبسمة وإبداع ،واعتبر أنّ قهوجي من أصفياء الثقافة والخلق واالبداع في لبنان
والعالم العربي ،ألنه أص ّر وآثر أن يستجيب لصوت الجمال واالشراق والسطوع فهو
يحمل إرثا ً فنيا ً أدبيا ً كبيراً.
وأ ّكد الفنان أنطوان كرباج أنّ غازي قهوجي كان وما زال رفيق الدرب وحامل
الضحكة والفرح معاً ،وأثبت أنه المبدع بامتياز والمفكر بروحية الكالم وشجاع بما
للكلمة من معنى.
بدوره ،اعتبر الفنان شوقي م ّتى أنّ قهوجي يمثل الهدوء والرصانة ويجمع اإلبداع
والفن والطموح المشتعل في زمن لم يعد للطموح مكان.
أما الممثل نعمة بدوي فاعتبر أنّ هذا التكريم إنما يحمل الكثير من اآلمال ،وقال:
«كان قهوجي لبنانيا ً بامتياز ،يص ّوب شراعه من بحر صور نحو المدن وأوروبا
ليرسم سالما ً ووعدا ً بالرجوع إلى الوطن ،ويبقى هو كما نعرفه مبتسما ً ضاحكا ً
يرتجل كل الكالم المبدع ليصل صداه إلى كل مكان وأيّ مكان».
وفي الختام قال قهوجي« :لقد اعتاد العرب أن ينتصروا بالمف ّرق ،ولهذا فإنهم
على الدوام ينهزمون بالجملة .وفي النهاية نحن ال نريد العيش فقط ،إنما أن نحيا».
ث ّم قدمت الحركة للمحتفى به كتيّبا ً يتض ّمن كلمات تحكي سيرة قهوجي ونضاله
وإبداعه على مدى سنوات طويلة ،ش��ارك فيه عدد كبير من األدب��اء والشعراء
والفنانين اللبنانيين والعرب.

تخريج من ّقبي �ألغام في النبطية
احتفل مركز المدى للتدريب ،والمجموعة االستشارية لنزع األلغام ـ «ماغ»،
بتخريج دفعة من من ّقبي األلغام في المجموعة ،والذين خضعوا لدورة تدريبية في
امتحانات الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب في مركز المدى في النبطية ،واستمرت
ثالثة أشهر.
وأقيم حفل التخريج وتسليم الشهادات للمن ّقبين المتخ ّرجين في «منتجع درب
القمر السياحي» في ميفدون ،حضره ناجي جابر ممثالً النائب ياسين جابر ،يوسف
الحاج ممثالً النائب عبد اللطيف الزين ،المدير االقليمي للشرق األوسط وأفريقيا في
الجمعية الدولية لإلعالن سعد الزين ،مدير برنامج «ماغ» في لبنان بيكيم شاال،
ومدير العمليات في «ماغ» ميك بيبي ،وعدد من رؤساء بلديات المنطقة.
وتحدث مدير مركز المدى للتدريب في النبطية حسان قنبر فقال« :نحتفل اليوم
بتخريج كوكبة من الطالب الذين أت ّموا بنجاح امتحانات الشهادة الدولية لقيادة
الحاسوب في مركز المدى للتدريب ،في إطار برنامج سعينا من خالله إلى تعزيز
ق��درات الطالب الذين شاركوا في هذه ال��دورة ،وح��ازوا شهادات دولية في قيادة
الحاسوب».
ثم تحدث بيبي فشكر مركز المدى للتدريب على إتاحة الفرصة له ولـ«ماغ» ليكونا
في النبطية لتوزيع الشهادات على من أنهوا دورة تدريبية في قيادة الحاسوب،
مشيرا ً إلى أنّ الدورة كانت لتطوير قدرات الموظفين في «ماغ» الذي ال يستطيع من
دون دعم السلطات المحلية القيام بعمله الحالي في نزع األلغام .وق��ال«:إنّ دورة
قيادة الحاسوب التي شارك فيها موظفو ماغ ونالوا بنجاح شهادتها هي شهادة مهمة
جدا ً على الصعيد العالمي».
ثم تحدّث سعد الزين فشكر في البداية إدارة مركز المدى للتدريب والمجموعة
االستشارية لنزع األلغام على جهودهم التي بذلوها في حفل تخريج طالب الشهادة
الدولية لقيادة الحاسوب .معلنا ً أ ّنه يبارك كل إنجاز وكل عمل معطاء وهادف يعنى
ببناء قدرات شبابنا ومهاراتهم وتمكينهم من مواجهة التحدّيات والتط ّور والمكننة
وأسواق العمل.
ثم تسلّم الزين درعا ً تقديرية من قنبر ورويدة وهبي وبيبي ،وسلّموا مع جابر
الشهادات للطالب المتخ ّرجين في الدورة.

ّ
تنظم مديرية الشوير التابعة لمنفذية المتن الشمالي
في الحزب السوري القومي االجتماعي مهرجانها
الصيفي « Shweir Lifeـ معنا الصيف أحلى»،
وذلك بالتعاون مع بلدية ضهور الشوير ـ عين
السنديانة ولجنة مهرجان المغتربين.
المكان :شارع الشهيدة سناء محيدلي ـ ضهور الشوير

جانب من االعتصام في صور

 ...وفي طرابلس

الزمان :السبت  16آب  2014من الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً حتى منتصف الليل
مالحظة :االفتتاح الرسمي الساعة الخامسة عصراً.

