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«القومي» افتتح المكتب الجديد لمنفذية ك�سروان في القليعات

ياغي :مجتمعنا يحيا بالوحدة ومعركتنا م�ستم ّرة
ّ
�ضد م�شاريع التق�سيم والإرهاب واالحتالل
ش��دّد عميد الداخلية ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي صبحي
ي��اغ��ي على «أه��م��ي��ة ترسيخ القيم
توحد المجتمع بكل
والمبادئ التي
ّ
نسيجه وشرائحه ،وتعطيل المشاريع
الطائفية المذهبية» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
مشاريع الطوائف والمذاهب تؤدي إلى
تفسخ المجتمع الواحد وتفتيته ،وهي
تقع حكما ً في خانة المشروع المعادي
الذي يتهدد أمتنا مصيرا ً ووجوداً».
وخ�ل�ال اف��ت��ت��اح المكتب الجديد
لمنفذية كسروان في «القومي» في
بلدة القليعات الكسروانية ،بحضور
منفذ عام كسروان ربيع واكيم وأعضاء
هيئة المنفذية وعدد من القوميين ،حذر
ياغي «م��ن خطورة العامل الطائفي
 المذهبي» ،وق��ال« :إنّ هذا العاملالخطير أخذ لبنان رهينة منذ االستقالل
وحتى يومنا هذا ،وقد آن اآلوان إلسقاط
مفاعيل هذا العامل ،والشروع الجدي
في تأسيس نظام سياسي ال طائفي،
وقيام الدولة المدنية الحديثة على

معايير الديمقراطية والحرية والعدالة
االجتماعية».
وأك��د أنّ «افتتاح ه��ذا المكتب في
كسروان يستحضر حضورا ً تاريخيا ً
متجذرا ً للحزب القومي في كسروان،
ويشكل ام��ت��دادا ً لكل مواقع الحزب
وانتشار القوميين على امتداد مساحة
لبنان وال���وط���ن» .وأض���اف ياغي:
«إنّ مجتمعنا يحيا بالوحدة ،ونحن
نحمل مفاهيم ومبادئ تنشد الوحدة،
ول��ذل��ك ف��إنّ معركتنا مستمرة ض ّد
مشاريع التقسيم والتفتيت والطائفية
والمذهبية والعنصرية ،ولذلك نحن
في موقع مواجهة اإلره��اب والتطرف
الذي يعيث قتالً وتدميرا ً وخرابا ً في
بالدنا».
وأشار ياغي إلى أنّ «اإلرهاب ليس
متجسدا ً فقط ف��ي ال��ع��دو اليهودي
المغتصب ألرض فلسطين ،بل يتجسد
أي��ض�ا ً ف��ي ق��وى اإلره���اب والتطرف
بكل مسمياتها ،فهؤالء جميعا ً لديهم
غ��ري��زة ال��ق��ت��ل وارت���ك���اب ال��م��ج��ازر

قطع قالب الحلوى احتفاء بافتتاح المكتب الجديد لمنفذية كسروان

الوحشية ،ألنهم جميعا ً أعداء اإلنسان
واإلنسانية».
وأش��ار إلى أنّ «بعضهم في لبنان
وق����وى ع��رب��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة ودول��ي��ة
متورطون في ال��ع��دوان على بالدنا
وشعبنا ،وه����والء ّ
ن��ظ��روا ودع��م��وا
ً
ً
وسلّحوا ما ُس ّمي ربيعا عربيا ،وهم
يعرفون جيدا ً أنّ هذا الربيع المسمى
عربيا ً هو صنيعة يهودية غربية،
وقد ع ّولوا على نتائجه لتدمير بالدنا
وتقسيمها وتفتيتها وقتل شعبنا
وتهجيره والقضاء على وحدة نسيجه
االجتماعي ،من فلسطين المحتلة إلى
الشام والعراق ولبنان ،ولذلك نشهد
توحد هذا اإلرهاب على القتل واإلبادة،
وال ف��رق بين محتل ي��ه��ودي وبين
«داعشي» أو غيره ،إال بمقدار حجم
المجازر والجرائم التي ترتكب بحق
شعبنا ،فإذا كان العدو اليهودي يقتل
مئات األطفال في غزة ويس ّوي األبنية
والمؤسسات والمستشفيات باألرض،
فإنّ العدو اإلرهابي المتطرف يقطع
بح ّد السيف والخنجر والبلطة رؤوس
المئات من المدنيين األبرياء ،وير ّوع
اآلمنين بالفتاوى الدموية».
واختتم ياغي مؤكدا ً أنّ «مواجهة
اإلره��اب بكل صنوفه ومسمياته هي
مسؤولية القوميين االجتماعيين
ومسؤولية كل أبناء شعبنا المؤمنين
بوحدة بالدنا ووحدة شعبنا ،ولذلك
يجب أن نوفر كل الظروف النخراط
أب��ن��اء شعبنا ف��ي ه���ذه المواجهة
ال��م��ص��ي��ري��ة ،دف���اع���ا ً ع���ن المصير
والوجود».
وكانت كلمة لمنفذ ع��ام كسروان
ربيع واكيم تحدث فيها عن أهمية
افتتاح مكتب جديد ،مؤكدا ً أنّ «هذا
ال��م��ك��ت��ب س��ي��ك��ون م��ك��ان �ا ً للتفاعل
االجتماعي ومنبرا ًحقيقيا ًلنشر مفاهيم
ومبادئالوحدةبوصفهاتشكلضمانة
للمستقبل الزاهر».

حمدان التقى وفد الديمقراطية:
الميدان ّ
يحدد م�سار المفاو�ضات
أث��ن��ى أم��ي��ن الهيئة القيادية في
ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون العميد مصطفى حمدان
الموحد
على «الموقف الفلسطيني
ّ
في الميدان وفي التفاوض لتحقيق
مطالب الفلسطينيين في غزة والضفة
وأراضي الـ .»1948
وأك���د ع��ض��و المكتب السياسي
في «الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين» علي فيصل «أنه ال يمكن أن
يكون هناك اتفاق أو تهدئة من دون
المطالب الفلسطينية وال يمكن السماح
بالمس بالسالح الفلسطيني ألنه
ّ
يحمي أرواحنا».
وخالل لقائه فيصل على رأس وفد
من الجبهة في مقر الحركة أمس  ،لفت
حمدان إلى «أنّ االنتصار في الميدان
هو الذي يحدّد دائما ً مسار المفاوضات
ويجعل الوفد الفلسطيني الموحد
قادرا ً على فرض الشروط على اليهود
التلموديين الذين يحاولون من خالل
المناورة بالمفاوضات الهروب من
أمرين أساسيين ،أوالً :إنّ التعاطف
الدولي في ك ّل أنحاء العالم مع القضية
الفلسطينية بخاصة في غزة ،جعل هذا
العبء ثقيالً جدا ً على دولة اليهود في
فلسطين لذلك يحاول «اإلسرائيليون»
الهروب من الدعم الدولي للفلسطينيين
ومن تصاعد وتعاظم المطالبة الدولية
قبل العربية وقبل الفلسطينية ،بجعل
كل القادة العسكريين والسياسيين

الذين خاضوا هذه المجازر على أرض
غزة الشامخة مجرمي حرب .
ثانياً :قضية داخلية بحتة تتعلق
ب��ال��م��زاي��دات ب��ي��ن ج��م��وع ال��ي��ه��ود
اليمينيين الذين يزدادون تطرفا ًوالذين
ي��ح��اول��ون القضاء على المستقبل
السياسي لنتانياهو وجماعته الذين
خ��اض��وا ه��ذه ال��ح��رب الفاشلة على
غ��زة» .وأك��د« :أنّ غزة ليست جزيرة
أو إمارة منعزلة بل تم ّثل الفلسطينيين
على امتداد الوطن الفلسطيني ،وك ّل
المقاومين العرب وك ّل أحرار العالم»،
مشدّدا ً على «أنّ الواقع «اإلسرائيلي»
هو واق��ع مرتبك يقبع تحت ضغط

تماسك أهل المقاومة على امتداد األمة
العربية».
وأك��د فيصل« :الموقف المتماسك
ل��ل��وف��د الفلسطيني ال��م��وح��د ح��ول
الحقوق والمطالب الفلسطينية التي
تتجسد بوقف العدوان ووقف إطالق
النار واالغتياالت واالجتياحات وإنهاء
الحصار الب ّري والبحري والجوي،
وتوسيعمناطقالصيدالبحريإلى12
ميالً ووقف االجتياحات في المناطق
الزراعية وإنهاء المنطقة العازلة بما
يعني تحرير قطاع غزة في شكل كامل
من االحتالل والتمسك بإطالق سراح
المعتقلينالفلسطينيين».

النابل�سي� :أميركا
ال ّ
تكف عن خلق الفتن

قهوجي خالل استقباله وفد أهالي الشهداء العسكريين في اليرزة

النابلسي مجتمعا ً إلى وفد جامعة «المصطفى العالمية»

«التغيير والإ�صالح» يعار�ض التمديد
و«الم�ستقبل» يعتبره �أف�ضل من الفراغ
أشار عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش إلى «أنّ فئة من النواب
ال تتحمل مسؤوليتها وتوصل المؤسسات إلى الفراغ ،فكما أوصلت رئاسة
الجمهورية إلى الشغور كذلك يمكن أن يصل الفراغ إلى مجلس النواب في
حال عدم إيجاد ح ّل سريع».
وسأل حبيش في تصريح« :من قال إننا نريد التمديد»؟ وقال« :لننتخب
رئيسا ً أوال ً ثم نذهب إلى االنتخابات النيابية ،فهل نقبل بتطيير الحكومة
وإيصال البلد إلى الفراغ في كل مؤسساته».
وإذ اعتبر حبيش «أنّ التمديد أبغض الحالل وهو أفضل من الفراغ
في مجلس النواب ،أكد أننا سنبذل ك ّل جهدنا لنتفادى الشغور ،وندعو
الجميع إلى تح ّمل مسؤولياتهم».
وأش��ار النائب أمين وهبي إل��ى «أنّ البحث ج��ا ٍر عن مخرج مالئم
للتمديد للمجلس النيابي بسبب استحالة إجراء االنتخابات في الظروف
الراهنة».
وأوضح عضو تكتل «التغيير واإلصالح» النائب سليم سلهب «أنه حتى
ولو تأخر مجلس الوزراء تقنيا ً في إقرار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة،
فإنّ المجال ما زال مفتوحا ً أمامه لتحديد المواعيد المرتبطة باالنتخابات
النيابية» .وقال« :لن نوافق على التمديد للمجلس مرة ثانية ،بل سنكون
من المنادين إلجراء االنتخابات في الموعد المحدّد في تشرين األول المقبل
حتى ولو لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية» ،آمالً أن ينتخب الرئيس قبل
هذا الموعد.
وأكد النائب آالن عون في تصريح «أن التكتل ضد التمديد لمجلس
النواب» ،مشيرا ً إلى «أنّ ما نم ّر به ال يمنع إجراء االنتخابات النيابية التي
تكون دليل عافية وصحة وتساعد في ترسيخ االستقرار ،والتمديد هو
لألزمات وتتحمل مسؤوليته القوى السياسية».

أحمد موسى
أك��د عضو اللقاء الديمقراطي
النائب أنطوان سعد «أنّ ما يجري
في العراق من قبل داعش هو عمل
إج��رام��ي ض�� ّد اإلس�ل�ام وتهجير
ّ
بحق المسيحيّين».
منظم
واع���ت���ب���ر س��ع��د ف���ي ح��دي��ث
لـ«البناء»« :أنّ داعش والنصرة
باتا يشكالن خطرا ً على االعتدال
اإلسالمي ،وهو ما تل ّمسه الرئيس
س��ع��د ال��ح��ري��ري ف���س���ارع إل��ى
العودة».
ولفت إلى «أنّ معركة الجيش
في عرسال أثبتت انتصاره على اإلره���اب» ،م��ش�دّدا ً على ض��رورة «صون
المؤسسة العسكرية وانتصاراتها ،ألنّ هذه المؤسسة تشكل الضامن للبنان
وأرضه وشعبه».
وعن االستحقاقات الداخلية قال سعد« :قد تداهمنا استحقاقات كثيرة ،وفي
طليعتها مسألة انتهاء الوالية الممدّدة للمجلس النيابي الذي ُوضعت مسألة
التمديد الثاني له على نار حامية ،حيث أنّ هناك مسألتين متداولتين :تمديد
فترة زمنية تكمل والية المجلس الحالي الممدّد له ،والثاني التمديد ألشهر قليلة،
وفي الحالتين ومع رفض جميع الكتل السياسية ومعها األطراف السياسية
للتمديد ،فإنّ أي تمديد ينسفه انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما نأمل في
إنجازه».

لقاء �سيا�سي وحزبي في بر اليا�س
ي�ؤكد التم�سك بخيار المقاومة

الجمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية:
النتخاب رئي�س غير م�ستف ٍّز
سلوم متوسطا ً المشاركين في المأدبة
بمناسبة الذكرى الثامنة لالنتصار ،أقيم لقاء سياسي
تخللته مأدبة غ��داء في دارة الناشط السياسي سعيد
سلّوم في بر الياس ،حضره مسؤول حزب الله في البقاع
النائب السابق محمد ياغي على رأس وفد ض ّم عصام
الحسيني وعلي قاسم ،الوزيران السابقان الياس سكاف
ومحسن دل���ول ،منفذ ع��ام زحلة ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي أحمد سيف الدين ،األب جورج بشير،
غسان نصار ،رئيس اتحاد بلديات
الشيخ وسام عنوزّ ،
ش��رق زحلة عمر الخطيب ،الرئيس السابق لبلدية بر
الياس م ّواس عراجي ،وعدد من رؤساء المجالس البلدية
واالختيارية ومسؤولي األحزاب والقوى الوطنية ،رئيس
تجمع مزارعي وفالحي البقاع ابراهيم ترشيشي وعدد
من مسؤولي النقابات الزراعية في البقاع ورج��ال دين
وفاعليات البقاع األوسط.

(أحمد موسى)
وألقى الشيخ وسام عنوز كلمة شدّد فيها على «رفض
موجة التكفير وضرورة مواجهتها بالوحدة واالعتدال»،
مؤكدا ً الوقوف س � ّدا ً منيعا ً في وجه اإلره��اب والتقسيم
والفتنة».
ورحب سلّوم بالحاضرين ،وأكد« :بذل ك ّل جهد من أجل
ّ
التالقي والحوار ،وحفظ خط الممانعة والمقاومة والقومية
كخيار أوحد في وجه العدو الصهيوني وأدواته التكفيريين،
فالتكفير هو الوجه اآلخر للصهيونية واالستعمار» ،مشدّدا ً
على «ضرورة تحصين الثالوث الذهبي الجيش والشعب
وال��م��ق��اوم��ة ،ألن��ه بهذا ال��ث��ال��وث نصون األم��ة ونحفظ
مجتمعنا ووطننا من الذين يتربّصون بنا ش ّراً ،ال سيما
في وجه العدو الصهيوني ،الذي يقتل شعبنا في فلسطين
فيما أدوات��ه تعبث بالعالم العربي قتالً وتدميرا ً وذبحا ً
وإرهاباً».

قهوجي :دما�ؤهم حمت لبنان

ّ
تكف عن خلق
أك��د العالمة الشيخ عفيف النابلسي «أنّ أميركا ال
الفتن في المنطقة لمحاصرة إيران وضرب محور المقاومة ،محذرا ً من
«أن تصل أيدي «الدواعش» إلـى المسجـد النبـوي والكعبـة المشرفـة
لتدميرهمـا».
وخالل استقباله وفدا ً من جامعة المصطفى العالمية برئاسة نائب
رئيس الجامعة الشيخ مهدوي مهر ،أكد النابلسي «أنّ ما حدث منذ
ثالث سنوات وحتى الساعة كان يهدف الى تدمير كل بنية المقاومة
في المنطقة ،لكنّ فشل هذا المشروع أمام صمود المقاومين دفع أميركا
إلى تأجيج الصراع الس ّني  -الشيعي في مسعى إلزالة كل عائق أمام
تمدّد «إسرائيل» الكبرى لتهيمن على العالم العربي بأكمله» .وأضاف:
«أنّ أميركا هي من خلقت «داعش» ،هذا الكائن الهمجي الوحشي الذي
يسعى إلى تدمير الدين والمقدسات ونشر الفوضى ،وربما تصل أيدي
«الدواعش» إلى المسجد النبوي والكعبة المشرفة لتدميرهما قبل أن
تلجأ «إسرائيل» إلى هدم المسجد األقصى طالما أنّ ذلك يخدم تطلع
«إسرائيل» لتهويد القدس وبناء الهيكل المزعوم».
وشدّد النابلسي على «أنّ المقاومة هي السبيل لمقاومة «الدواعش»
والصهاينة وكل الذئاب األميركية الذين ال يبالون بأي شيء تحقيقا ً
ألهدافهم».

�سعد لـ«البناء» :الإرهاب خطر
ي ّ
ُهدد لبنان والمنطقة

حمدان وفيصل خالل اجتماعهما

التقى عائالت الع�سكريين ال�شهداء في عر�سال

أك��د لقاء «الجمعيات والشخصيات اإلسالمية» في لبنان «أنّ المهمة
الوطنية الكبرى في هذه الظروف هي منع لبنان من االنزالق إلى الهاوية التي
يدفع الجميع فيها أفدح األثمان».
وعقب اجتماعه الدوري في مركزه في بيروت برئاسة الشيخ عبد الناصر
جبري جدّد اللقاء دعوته «جميع القوى السياسية للجلوس إلى طاولة واحدة
واالتفاق على رئيس للجمهورية متمسك بالثوابت الوطنية ،وال يكون مرشح
استفزا ٍر ألي فريق ،فالتوافق ض��روري في البالد ،وخصوصا ً لما يحصل
من إره��اب وإج��رام في منطقتنا يتمثل بالعدو الصهيوني والمجموعات
اإلرهابية».
وأشار إلى «أنّ انتصار المقاومة في آب  2006دليل على أنّ خيار الجهاد
والمقاومة هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الصهاينة ،وهذا النصر التاريخي
لم يكن ليتحقق لوال تضحيات المقاومة وتالحمها وتماسكها االستراتيجي
مع الجيش والشعب ،فتحقق النصر ،وكما انتصر لبنان في  2006ستنتصر
فلسطين وغزة».
وندّد اللقاء« :باألفعال اإلجرامية والمجازر التي تحدث في بعض الدول
العربية واإلسالمية ،فما يتعرض له اإلخوة المسيحيون واأليزيديون وغيرهم
في العراق جريمة باسم اإلسالم والمسلمين واإلسالم بريء منها».

أك��د ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد جان
قهوجي أنّ دم��اء شهداء المؤسسة
العسكرية حمت لبنان «من التفكك
واالنهيار» ،مشدّدا ً على «أنّ قضية
الشهداء والمفقودين العسكريين هي
الشغل الشاغل لقيادة الجيش».
وال��ت��ق��ى قهوجي ظهر أم��س في
اليرزة وفد عائالت العسكريين الذين
استشهدوا في منطقة عرسال خالل
االشتباكات التي خاضها الجيش
حديثا ً ضد الجماعات اإلرهابية.
ونوه قائد الجيش بـ«شجاعة هؤالء
الشهداء وبطوالتهم االستثنائية»،
م��ؤك��داً« :أنّ دماءهم التي امتزجت
م��ع �ا ً ف��ي س��اح��ة ال���واج���ب ،حمت
وح��دة لبنان من التفكك واالنهيار،
وحالت دون امتداد نار الفتنة إلى
قلب الوطن» .وشدّد على «أنّ قضية
الشهداء والمفقودين العسكريين
هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش،
وستبقى في مقدم اهتماماتها حتى
تحقيق العدالة كاملة ،وعودة جميع
المفقودين إلى مؤسستهم وعائالتهم
بأسرع وقت ممكن».
كما أكد قهوجي «وفاء المؤسسة
العسكرية لعائالت شهدائها الذين
قدموا المثال لك ّل مواطن في الصبر
والتضحية واإلخالص للبنان».
وفي سياق الدعم الشعبي الذي

(مديرية التوجيه)

 ...ومجتمعا ً إلى زاسبيكين
يلقاه الجيش على امتداد الوطن في
التصدي لإلرهابيين ،سلم وفد من
الحملة الوطنية لدعم المؤسسة
العسكرية «جيشعب» ،استمارات
التطوع ف��ي الجيش اللبناني إلى
رئ��ي��س م��ك��ت��ب م��خ��اب��رات ب��ي��روت
العميد الركن المغوار جورج خميس،
وتضمنت  108استمارات من مختلف
االختصاصات الطبية ،الهندسية
واإلدارية ،ووضع أصحابها أنفسهم
بتصرف المؤسسة العسكرية.
وأكد العميد خميس «أنّ االستمارات
ستسلم إلى أركان الجيش للعديد -

المكتب التقني ،حيث سيقوم بدوره
بإجراء المقتضى».
وف��ي اإلط���ار نفسه نظم ال��ن��ادي
الثقافي االجتماعي وأهالي القرعون
في البقاع الغربي حملة تبرع بالدم
لمصلحة جرحى الجيش اللبناني.
وتجمع عند مدخل البلدة المئات
من أبنائها رافعين األعالم اللبنانية
وملصقات للجيش ،وتحلقوا حول
سيارات اإلسعاف للصليب األحمر،
متبرعين ب��ال��دم لمصلحة جرحى
الجيش ،معلنين وقوفهم صفا ً واحدا ً
لدعم هذه المؤسسة العسكرية.

�إرجاء التحقيق مع جمعة والم�سلحون ي�شترطون
�إطالق موقوف من رومية مقابل ّ
كل مخطوف
أرجأ قاضي التحقيق العسكري عماد الزين استجواب
الموقوف اإلرهابي عماد جمعة إلى موعد الحق يحدّد في
حينه ،بعد أن حضر وكيله واستمهل لتقديم دفوع شكلية.
كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على الموقوف حسين الحسين إلقدامه
على إنشاء حساب وهمي على «تويتر» باسم «لواء أحرار
السنة في بعلبك» ،ومن خالله توجيه تهديدات إلى أبناء
المنطقة وشخصيات سياسية وأمنية وإل��ى الجيش
وتبني عمليات انتحارية وسقوط قذائف على مناطق
في بعلبك والهرمل بهدف إث��ارة الفتن بين المواطنين
ومن أجل خلق حال من الكراهية والعداء بين المواطنين
وتحريضهم وحملهم على القيام بأعمال حربية وتفجيرات
إرهابية ،وعلى االقتتال بين بعضهم ،ال سيما بين الطوائف
تنص عقوبتها القصوى على
والمذاهب ،سندا ً إلى مواد
ّ
اإلع���دام .وأحاله إل��ى قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا.

المفاوضات

وفي جديد التفاوض حول العسكريين المختطفين،

أك��د عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ عدنان
أمامة أنّ الهيئة «أودع��ت رئاسة الحكومة أول من أمس
قائمة بمطالب المسلحين الذين يحتجزون العسكريين
اللبنانيين» ،مشيرا ً إلى «أنّ المرحلة اآلن هي مرحلة
انتظار جواب الحكومة على هذه الشروط».
وأشار في حديث لـ«المركزية»« :إلى أنّ المطالب تضمنت
مسألة ضمان أم��ن النازحين السوريين والمخيمات،
وضمان سالمة الجرحى في المستشفيات ،وهي أمور بدأت
تتحقق ،إذ رأينا أن ت ّم السماح بإفراغ مستشفى «األمل»
من الجرحى نزوال ً عند رغبة المسلحين ،كما ت ّم تخفيف
القيود على السوريين والح ّد من مالحقتهم» .وأشار إلى أنّ
الخاطفين أضافوا شرط القبول بمبدأ المقايضة» .وأضاف:
«لن يقبلوا بعد اليوم باإلفراج المجاني عن العسكريين،
وهم يطلبون مبادلة ك ّل مخطوف بمعتقل في رومية ،من
دون الدخول في األسماء والجنسيات واألحكام».
وقال إمامة« :الكرة في ملعب الحكومة ،وعند أي بادرة
إيجابية منها قد يسلمنا المسلحون جنديا ً في الجيش
اللبناني ،بعد أن أثار إطالقهم عناصر في األمن الداخلي
فقط بعض االمتعاض».

تكريم «اليونيفيل» في البيا�ضة

�أبو خليل :للتعاون مع الجي�ش
في تنفيذ القرار 1701
لمناسبة عيد الجيش الـ،69
أقيم في محلة البياضة  -صور
حفل تكريم لقوات األم��م المتحدة
الموقتة في لبنان ،في حضور قائد
منطقة الجنوب بالوكالة العميد
الركن فرانسوا شاهين ممثالً قائد
ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي،
قائد ال��ق��وات ال��م��ذك��ورة الجنرال
لوتشيانو ب��وت��والن��و وع���دد من

الضباط والشخصيات الرسمية
والروحية.
وأل���ق���ى ق���ائ���د ق���ط���اع ج��ن��وب
الليطاني العميد الركن شربل أبو
خليل كلمة بالمناسبة ،أثنى فيها
على «تضحيات القوات الدولية
وت��ع��اون��ه��ا ال��وث��ي��ق م��ع الجيش
اللبناني ف��ي إط���ار تنفيذ ال��ق��رار
 ،»1701م��ث��م��ن�اً« :م��ا ت��ق��وم به

م��ن نشاطات إنسانية وإنمائية
لمصلحة أهالي هذه المنطقة».
وأش��اد الجنرال بوتوالنو بدور
الجيش اللبناني «في الحفاظ على
وحدة لبنان واستقالله» ،مؤكداً:
«تمسك ال��ق��وات الدولية برسالة
السالم التي أتت من أجلها ،وإقامة
أفضل عالقات التعاون مع الجيش
والمواطنين».

«الحملة الأهلية لن�صرة فل�سطين»:
المقاومة �سبيل النتزاع المطالب
دعت لجنة المتابعة في «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة» إلى اجتماع طارئ للجنة المبادرة الوطنية
لكسر الحصار والجدار والتمييز العنصري لبحث المشاركة
اللبنانية في هذه التحركات ،كما في التحضير النطالق أول
سفينة أخ� ّوة من لبنان إلى غزة بعد كسر الحصار وإعادة
تشغيل الميناء كتعبير عن األخوة اللبنانية – الفلسطينية،
وإحياء لذكرى سفينة األخ ّوة اللبنانية لكسر الحصار التي
كانت أول سفينة عربية انطلقت من مرفأ عربي هو مرفأ
طرابلس اللبناني».
وخالل اجتماعها األسبوعي بحضور منسقها العام معن
بشور توقفت اللجنة «أم��ام الذكرى الخامسة واألربعين
لمحاولة إح���راق المسجد األق��ص��ى ف��ي ال��ق��دس يوم21
 ،»1969/8/ورأت فيها «مناسبة من أجل تجديد عهد األمة
مع القدس وكل مقدساتها».
وشدّد المجتمعون على «أهمية توحيد الموقف الفلسطيني
في دعم انتفاضة عارمة في القدس والضفة المحتلتين ،باعتبار

أنّ مثل هذه االنتفاضة ،تشكل مدخالً فعليا ً لربط معركة كسر
الحصار على غزة بمعركة دحر االحتالل عن القدس وباقي
األرض الفلسطينية» ،كما دع��وا «إل��ى أوس��ع ح��راك شعبي
عربي وإسالمي ومسيحي دفاعا ً عن القدس ومقدساتها ،وعن
فلسطين وحقوقها».
وقررت اللجنة «المشاركة في األمسية التكريمية لشعوب
أميركا الالتينية وحكوماتها في مواقفها من العدوان الصهيوني
على القدس والتي سيقيمها «ملتقى الوفاء لفلسطين» عند
الساعة السادسة من مساء األربعاء في قاعة الرئيس الشهيد
ياسر عرفات في سفارة فلسطين».
واعتبر المجتمعون «أنّ حكومة الكيان الصهيوني
تناور للتهرب من اتفاق يكرس مطالب الشعب الفلسطيني
والمقاومة من جهة ،كما تخشى من ع��ودة حرب استنزاف
تساهم بإضعافها داخليا ً وخارجياً» ،ورأوا «في تمسك الوفد
الفلسطينيالموحدبموقفهوفاءلتضحياتالشعبالفلسطيني
وبطوالت المقاومين سبيالً النتزاع المطالب المشروعة».

