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�إطالق �صواريخ مجهولة من الجنوب ّ
مجدد ًا
وا�ستمرار الخروقات الجوية «الإ�سرائيلية» بقاع ًا وجنوب ًا
تك ّرر مشهد إطالق الصواريخ من
الجنوب باتجاه األراضي الفلسطينية
المحتلة ليل أول من أمس ،بإطالق
ص���اروخ���ي���ن ،م���ن م��ن��ط��ق��ة ت��ع��رف
بـ«القطيشية» وتقع بين بلدات علما
الشعب وطير حرفا والضهيرة.
وعلى الفور ضرب الجيش والقوى
األمنية طوقا ً أمنياً ،حول مكان انطالق
الصاروخين ،ليعلن جيش االحتالل
الحقا ً سقوط صاروخ في شرق مدينة
عكا ،مصدره األراضي اللبنانية.
وأوض���ح���ت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش في
بيان أن��ه «بتاريخ 2014/8/23
الساعة  ،22:30أطلق مجهولون
صاروخين من غرب بلدة الضهيرة
 صور باتجاه األراضي الفلسطينيةالمحتلة .وبنتيجة التفتيش عثر
الجيش على منصتين حديديتين في
المكان المذكور استعملتا في إطالق
الصاروخين.
وب��وش��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي ظ��روف
الحادثة ،بالتنسيق والتعاون مع
ق���وات األم���م المتحدة الموقتة في
لبنان».

الـ«يونيفيل»

وأكدت القوة الدولية في الجنوب
«يونيفيل» في بيان أمس أنه «عند
الساعة  22:30من ليل أمس (أول
من أمس) أطلق ما ال يقل عن صاروخ
من جنوب لبنان وعبر الخط األزرق
في منطقة علما الشعب ،وقد أبلغ
الجيش «اإلسرائيلي» الـ»يونيفيل»

اللجنة الأ�سقفية :م�ؤتمر في الأزهر
لإعالن فتاوى تح ّرم االعتداء على الم�سيحيين
في منطقة عمل اليونيفيل مستقر
حالياً».

خرق «إسرائيلي» لألجواء
اللبنانية

ب��أنّ ص��اروخ�ا ً سقط في األراض��ي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» مسببا ً إص��اب��ات
بالمدنيين وأض���رارا ً م��ادي��ة ،وأن
القوات الدولية على الفور قامت
ب��ات��ص��االت م��ع األط����راف لضبط
النفس ومنع تصعيد الوضع».
وفي حديث إلى «الوكالة الوطنية
ل�لإع�لام» ق��ال ق��ائ��د ال��ق��وة الدولية
رئيس بعثة الـ»يونيفيل» الجنرال
كوتشيانو بورتوالنو« :أدين بشدة

الهجوم ال��ذي يشكل خرقا ً خطيرا ً
للقرار  ،1701ومثل ه��ذه األعمال
المتطرفة ي��ه �دّد ليس فقط حياة
األب��ري��اء لكنه يهدف ب��وض��وح إلى
زعزعة االستقرار في جنوب لبنان
وعلى طول الخط األزرق» .وأضاف:
«من غير المقبول تماما ً هذا العمل،
ومن المؤسف أنه نتجت منه إصابات
في صفوف المدنيين ،وأنا أثمن عاليا ً
عزيمة ضبط النفس التي بدت بعد

ها�شم :االنتخابات �أف�ضل ال�سبل
للخروج من دائرة المراوحة
رأى ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م ان
«الضغوط والتحديات التي يتع ّرض
لها لبنان والمنطقة العربية ،تتطلب
منا كلبنانيين التنبّه والحذر من
أية آثار سلبية ،والعمل لتحصين
الوطن وحمايته من أية تداعيات،
وذلك بالسعي لتأمين شبكة أمان
وطني أساسها تأمين متطلبات
ومستلزمات المؤسسة العسكرية
واألجهزة األمنية ،الستكمال خططها
في مواجهة االرهاب التكفيري ودرء
الخطر ،ووض��ع ح � ّد ألي��ة محاولة
إلث��ارة الفتن المختلفة ،واإلس��راع
بفتح ن��ق��اش وط��ن��ي ه���ادئ بين
الجميع لتوسيع مساحة التوافق
والتفاهم بين المكونات الوطنية،
ل��ت��ج��اوز ال��ت��ع��ق��ي��دات واألزم����ات،
وص�����وال ً إل���ى ت��ف��اه��م��ات وطنية
ح��ول ك� ّل االستحقاقات والقضايا
ال��وط��ن��ي��ة ،ب���دءا ً م��ن االستحقاق
الرئاسي إلى االنتخابات النيابية،
وغ��ي��ره��ا م��ن القضايا واألزم���ات،
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وهذا ما يستوجب التعاطي بحكمة
وروية واعتماد الخطاب السياسي
الهادئ والموزون واالبتعاد عن لغة
االثارة والتحريض».
وأم����ام زواره ف���ي م��ن��زل��ه في
بلدة شبعا ،أوض��ح هاشم أن «ما
يواجهه اللبنانيون هذه األيام ،من
مشكالت وأزم��ات حياتية يومية،
والتي طالت أكثر من قطاع وفئة
وشريحة ،هي نتاج سياسة تعطيل
المؤسسات وشلها والتي أتبعها
فريق سياسي منذ فترة ،خصوصا ً
ش � ّل عمل المجلس النيابي تحت
حجج وذرائ���ع واه��ي��ة ال تمتّ إلى
الدستور بصلة ،بل هي محاوالت
لتكريس أع���راف ج��دي��دة إلدخ��ال
البلد في متاهات نحن بغنى عنها
في هذا الزمن ،مما ترك آثارا ً سلبية
يحصد اللبنانيون نتائجها على
أكثر من صعيد ،من أزم��ة الطالب
وشهاداتهم ،إلى حقوق ومترتبات
وم��ت��وج��ب��ات م��ال��ي��ة وال��ت��زام��ات

طيران ليلي للجيش

ك��م��ا أص�����درت ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش
بيانا ً أعلنت فيه أن «بتاريخي 26
و ،2014/8/28م��ا بين الساعة
 19:40والساعة  24:00من كل يوم،
ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران
ليلي ،باالنتقال بين القواعد الجوية
ال��ت��ال��ي��ة :ب��ي��روت ،ري����اق ،ح��ام��ات
والقليعات».

تكريم عبا�س �إبراهيم في �صور
«لجهوده في حفظ الأمن واال�ستقرار»

ت��ج��اه مؤسسات ودول خارجية
ومتطلبات داخلية ،هذا كله يحتاج
إل���ى ج��ل��س��ات ت��ش��ري��ع��ي��ة إلق���رار
القوانين المالية المتعلقة بهذه
االلتزامات».
ول��ف��ت إل���ى أن���ه «م���ع ك��� ّل ه��ذه
التراكمات واألزم���ات ،وم��ا تركته
سياسة التعطيل من سلبيات ،يأتي
الحديث عن تمديد عمر المجلس
النيابي» ،سائالً« :أي معنى لهذا
التمديد ،في ظ ّل تجربة مريرة من
ع��دم اإلن��ت��اج��ي��ة ،ه��ل إلط��ال��ة عمر
الشلل والتعطيل؟ وأي��ن مصالح
الناس مع هذه السياسات؟»
ورأى أن «االنتخابات تبقى أفضل
السبل للخروج من دائرة المراوحة
والتعطيل ،وعندها يتح ّمل ك ّل فريق
مسؤوليته تجاه القضايا الوطنية
وت��ع��ق��ي��دات��ه��ا ،وم��ق��ارب��ة ه��م��وم
اللبنانيين اليومية والتي أصبحت
ّ
تقض مضاجعهم وال قدرة لهم على
تح ّمل المزيد من التراكمات».

حمدان :لعدم التعر�ض للجي�ش
حر�ص ًا على الأمن الوطني
دع��ا أم��ي��ن الهيئة القيادية ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان ،جميع
السياسيين ووسائل اإلع�لام إل��ى «الحرص على األمن
الوطني من خالل عدم التعرض للجيش ،ال سيما في هذه
األيام الدقيقة التي يخوض فيها أبناؤنا في الجيش معركة
من أصعب المعارك دفاعا ً عن وجودية الكيان اللبناني».
وق��ال حمدان في تصريح« :إنّ ما قرأناه في إحدى
الصحف ب��األم��س يشكل تهديدا ً ج��دي�ا ً لألمن الوطني
اللبناني ،على رغم أنّ ما ذكر غلّف بديماغوجية الحرص
على الجيش ،إال أنّ المضمون والعرض كان خبيثا ً ومضرا ً
وتداعياته على الصعيد المعنوي واإلنساني كبيرة جداً».
وأسف لـ «تلهي السياسيين وخصوصا ً على الصعيد
المسيحي بالتراشق في ما بينهم باالتهامات من أجل
كرسي الرئاسة» ،مشدّدا ً على «ضرورة أن يتوحد الجميع
في الدفاع عن الجيش ،ألنّ كل المناصب والمواقع الرسمية

الحادثة من األط���راف ،والعمل مع
الـ»يونيفيل» للحفاظ على وقف
األع��م��ال العدائية .وم��ن المهم جدا ً
ال��ت��ع��رف ال��ى مرتكبي ه��ذا العمل
وسوقهم إلى العدالة».
وأك��د بورتوالنو أنّ «اليونيفيل
ف��ت��ح��ت ت��ح��ق��ي��ق�ا ً ل��م��ع��رف��ة ظ��روف
ومالبسات الحادثة بالتنسيق مع
الجيش اللبناني وقد اتخذت إجراءات
أمنية وتعزيزات في المنطقة والوضع

وف���ي س��ي��اق أم��ن��ي آخ���ر ،نفذت
طائرات العدو أمس طيرانا ً دائريا ً
فوق مناطق الجنوب ،زحلة وبعلبك.
وأف���ادت قيادة الجيش في بيان
أنه «بتاريخه الساعة  ،8:45خرقت
ط���ائ���رة اس��ت��ط�لاع ت��اب��ع��ة للعدو
«اإلسرائيلي» األج��واء اللبنانية من
ف��وق بلدة كفركال ،ون��ف��ذت طيرانا ً
دائريا ً فوق مناطق الجنوب ،زحلة
وبعلبك ،ث��م غ���ادرت األج���واء عند
الساعة  14:15من فوق بلدة رميش.
وع��ن��د ال��س��اع��ة  13:00خرقت
طائرتان حربيتان تابعتان للعدو
«اإلسرائيلي» األج��واء اللبنانية من
ف��وق بلدة كفركال ،ونفذتا طيرانا ً
دائريا ً فوق المناطق اللبنانية كافة،
ث��م غ��ادرت��ا األج����واء ع��ن��د الساعة
 14:00من فوق بلدة علما الشعب».

ال قيمة لها إذا ضعفت مؤسسة الجيش الحافظة والحامية
لكل الوطن».
كما أسف حمدان لـ «غياب دور وزير اإلعالم ومدعي عام
التمييز وعدم تحركهما ضد هذه الصحيفة كون ما ذكر فيها
يهدّد األمن الوطني اللبناني» .ودعا« :الى عدم استغالل
هذه القضية المهمة والمحورية في حرب الجيش ض ّد
اإلرهاب ،ألنّ تداعياتها اإلنسانية والمعنوية على أهالي
المخطوفين ورفاقهم في الجيش اللبناني مؤثرة وفاعلة
وأثمانها كبيرة من ناحية خدمة عصابات اإلرهابيين
والمخربين» .وقال« :إننا واثقون بأنّ قيادة الجيش وعلى
رأسها العماد جان قهوجي ستنجح في إعادة المخطوفين
بك ّل الوسائل المتاحة».
ودعا حمدان« :كل الحريصين إلى تحمل مسؤوليتهم
الوطنية والبدء بأكبر حملة دعم للجيش على مستوى كل
الوطن».

ن�شاطات �سيا�سية

عكنان يسلّم درع األمن العام إلى ممثل اللواء ابراهيم
لمناسبة العيد الـ 69لألمن العام ،كرمت مدينة صور المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم في احتفال أقامه الرئيس السابق لمركز الضمان
االجتماعي في صور حسن عكنان ،في حضور ممثل اللواء إبراهيم العميد الركن
جمال فضل الله ،والنواب علي خريس وأيوب حميد وعبد المجيد صالح ،الوزير
السابق عاصم قانصو ،ممثل قائد الجيش قائد قطاع جنوب الليطاني العميد
الركن شربل أبو خليل ،قائد القطاع الغربي للـ«يونيفيل» الجنرال بوللي وكبار
الضباط الدوليين وممثلون لحزب الله وحركة أمل وفاعليات.
واعتبر فضل الله «أنّ لبنان يمر بأوقات عصيبة وأزمة خانقة ويعاند لعدم
تجرع هذه الكأس المرة ،ويجتهد بفضل الخيرين في هذا البلد للنأي بنفسه إن
استطاع إلى ذلك سبيالً عن الزالزل المدمرة التي تحيط بنا طورا ً وتحاول ضرب
استقرارنا طورا ً آخر» .وقال« :علينا كمواطنين التنبه إلى األخطار المحدقة
واالبتعاد عما أمكن عن آتون النار المستعرة بالقرب منا والسعي بكل جهد إلى
إبعاد الفتنة عن أرضنا ،والحل الوحيد يكمن في اعتماد العقل والمنطق وتغليب
ورص الصفوف لبناء دولة الحق والقانون والحرية».
إرادة العيش المشترك
ّ
وأض��اف« :إنّ األمن العام الذي جعل األمن في خدمة المواطن شعارا ً له
والمنتشر على ك ّل الربوع اللبنانية هو جاهز وفي أي لحظة للعمل وتقديم
المساعدة من أجل ضمان راحة المواطنين والمقيمين على أرضه ،وإنّ عناصر
المديرية ،ضباطا ً ورتباء وأفراداً ،هم العين الساهرة على المعابر الحدودية في
اللحظات الحرجة أو في الداخل مع سائر المؤسسات العسكرية واألمنية من
أجل صون لبنان والعمل على إبعاد شبح الفتنة التي تهب عليه من كل ناحية
وصوب».
وأكد فضل الله «الوقوف دوما ً إلى جانب أبنائنا وأهلنا أيا ً تكن الصعوبات
نؤدي واجبنا كامالً بكل شفافية وجدية ووفاء لهذا الشعب الطيب مهما غلت
التضحيات ،واألمن العام سيبقى للدفاع عن لبنان وحماية سلمه األهلي وااللتزام
فعالً ال قوال ً بدولة المؤسسات والقانون القائم على العدالة والمساواة».
ونوه عكنان باللواء ابراهيم وبجهوده الرامية إلى حفظ األمن واالستقرار،
موجها ً «تحية إجالل وإكبار للجيش اللبناني وللمقاومين ،وأرفع آيات الحب
والعاطفة الصادقة إلى رمز وطني جنوبي نسج خيوط العيش المشترك وزرع
في بقاعها شتالت فرح وأمالً وانتصارا ً هو دولة الرئيس نبيه بري».
ثم ألقى رئيس بلدية صور حسن دبوق كلمة أشار فيها إلى «اإلنجازات التي
حققها األمن العام برئاسة وإدارة اللواء إبراهيم عبر سنوات طويلة ما جعلها
مديرية ذات دور ريادي في حماية وطننا وتأمين حدودنا والسهر على راحة
وسالمة أهلنا وأبنائنا».
وفي الختام قدم فضل الله درع األمن العام لعكنان الذي بادره بتقديم درع
مماثلة ،كما قدم دبوق درعا ً تقديرية لفضل الله.

 ...وتكريم معن الأ�سعد
عقد لقاء موسع في صور بدعوة من رجل األعمال عصام فاخوري تكريما ً
لألمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد في حضور المطران
وليم نخلة والشيخ علي حب الله وأمين سر علماء فلسطين الشيخ هشام
عبدالرازق ومسؤول المهن الحرة المركزي في حركة أمل علي اسماعيل ومنسق
هيئة حوار األديان الدكتور محمد شعيتاني.
وأكد فاخوري« :أنّ المقاومة التي قدمت الشهداء هي التي روت هذه األرض
بدمائها وحررتها من رجس االحتالل» ،مشدّدا ً على «ضرورة الحوار وترسيخ
الوحدة الوطنية ودعم الجيش واحتضان المقاومة لمواجهة الهجمة اإلرهابية
التكفيرية».
واعتبر األسعد «أنّ اللقاء يمثل ّ
حق الوحدة الوطنية والعيش المشترك»،
معتبرا ً «أنّ ال خالص للبنان إال بوحدة أبنائه وتضامنهم» ،وأك��د« :أنّ أي
استهداف للجيش هو استهداف للوطن وأمنه واس��ت��ق��راره» ،م��ش�دّدا ً على
«ضرورة التوافق على التمديد للمجلس النيابي حتى ال نقع بفراغات دستورية
إضافية».

المشنوق مستقبالً وفد العائالت البيروتية
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
شؤونا ً بيروتية مع وفد من اتحاد العائالت البيروتية
برئاسة الدكتور فوزي زي��دان الذي قال« :كان هذا
اللقاء مخصصا ً لطرح بعض المواضيع التي تهم
بيروت خصوصا ً التعيينات اإلدارية في بلدية بيروت
التي حصلت في األسبوع الماضي».
تعقد لجنة االدارة اجتماعا ً صباح اليوم برئاسة
النائب روبير غانم.

(داالتي ونهرا)
كما تجتمع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة
ال��دف��اع الوطني والداخلية والبلديات النيابية،
برئاسة النائب سمير الجسر.
يستقبل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ
عبداللطيف دريان في منزله اليوم المدير العام لألمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،وزي��ر الشؤون
االجتماعية رشيد درباس ،ووفدا ً من الحزب السوري
القومي االجتماعي.

توقيف �سوريين النتمائهم
�إلى تنظيم �أ�صولي
أوقفت مديرية أمن الدولة في البقاع أول من أمس ،عددا ً من الشبان السوريين
النتمائهم إلى تنظيم إرهابي متطرف.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أنّ المديرية أوقفت  3سوريين هم :ع.ح،
ح.ح ،أ.ع ،في البقاع األوسط النتمائهم إلى تنظيم أصولي متشدد وإلقدامهم
على رسم شعار التنظيم في أماكن مختلفة والعمل على نشر أفكار هذا التنظيم،
وقد أحيلوا إلى القضاء المختص.

أعضاء اللجنة األسقفية أثناء الندوة
شدّدت اللجنة األسقفية للحوار المسيحي  -اإلسالمي
على «أنّ الحروب التي تعمل اليوم على اضطهاد األقليات
الدينية في العالم تجعلنا نتمسك أكثر بالحوار ألنه الوحيد
الذي يدرأ عنا األخطار».
وخالل ندوة بعنوان «اللجنة األسقفية عمل في سبيل
الحوار» برئاسة المطران عصام يوحنا درويش ،أعلنت
اللجنة عن مؤتم ٍر إسالمي جامع يعقد في األزهر الشريف
في القاهرة يجري التحضير له بمشاركة النجف األشرف
وق��م واألزه���ر هدفه إع�لان فتوى إسالمية دينية تحرم
االعتداء على أي مسيحي.

السماك

ورأى ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
الدكتور محمد السماك «أنّ الصوت اإلسالمي العربي
والعالمي ليس بمستوى الجريمة التي ترتكب باسم
ّ
وبحق المسيحيين».
اإلسالم
وأعلن عن «مؤتم ٍر إسالمي جامع يعقد في األزه��ر
الشريف في القاهرة يجري التحضير له بمشاركة النجف
األش��رف وإخواننا في قم واألزه���ر ،هدفه إع�لان فتوى
إسالمية دينية تحرم االعتداء على أي مسيحي لدينه
واعتبار االعتداء عليه اعتداء على المسلمين ،وإعالن فتوى
دينية مبنية على القرآن الكريم تقول إنّ انتهاك حرمة أي
كنيسة أو دير يعتبر بمثابة اعتداء على المساجد جميعاًَ».
وأضاف« :بعد موافقة األزهر وضعنا مشروع البيان الذي
سيصدر الشهر المقبل حتى تتم عملية الدعوة ،وبذلك
نأمل بأن نغطي التقصير في ر ّد بعد الجريمة التي ارتكبها
ّ
بحق إخواننا المسيحيين في العراق وفي سائر
داعش
األماكن».

درويش

بدوره شدّد درويش على أنّ اللجنة األسقفية «تعمل
لتقريب وجهات النظر بين المسيحيين والمسلمين
ووضع أسس دينية وأخالقية ثابتة للعيش معا ً وتعزيز
الحوار بين المسيحيين والمسلمين في لبنان ،حول شتى
األمور الحياتية التي تتناول القيم الدينية واإلنسانية
واالجتماعية ،وإب��راز المبادئ الدينية المشتركة التي
تشكل أس��اس�ا ً لعيش مشترك في وط��ن واح��د تسوده
المساواة بين جميع المواطنين» .وأوضح« :أنّ الحروب
التي تعمل اليوم على اضطهاد األقليات الدينية في العالم
تجعلنا نتمسك أكثر بالحوار ألنه الوحيد الذي يدرأ عنا
األخطار».

مظلوم

وأشار المطران سمير مظلوم الذي ألقى كلمة الراعي إلى
ما «تقوم به التنظيمات التكفيرية اإلرهابية من تعديات
سافرة على المسيحيين في الموصل وبلدات وقرى سهل
نينوى في العراق العزيز ،وكيف طردتهم من بيوتهم
وممتلكاتهم ،وهم حوالى مئة وخمسين ألفاً».
ولفت إلى «الشلل الحاصل في الحياة الوطنية العامة
في لبنان بسبب االنقسام السياسي المذهبي الذي يشطر
البلد عمودياً ،ويبلغ حاليا ً إلى عدم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية خالفا ً لما يوجبه الدستور على المجلس
النيابي ،فإذا بهذا المجلس والكتل السياسية يمعنون في
مخالفة الدستور والميثاق الوطني ويلحقون ضررا ًَ كبيرا َ
بالبالد والشعب ،من دون أي وخز ضمير ،والمواطنون
صامتون كأن ال حول وال قوة لهم».

النابل�سي :وحدة العراق
ركن �أ�سا�سي في وحدة المنطقة

النابلسي مستقبالً الصدر
رأى العالمة الشيخ عفيف النابلسي «أنّ العراق يمر
بأدق لحظة في تاريخه المعاصر ،خصوصا ً أنّ هناك
مخططات لتقسيمه عبر نشر الفوضى والفتن الطائفية
والعرقية من خالل الجماعات المتطرفة التكفيرية التي
صنعت بغرض جعل التقسيم في العراق أمرا ً ميسوراً».
ُ
وخالل استقباله النائب العراقي السابق السيد حسين
الصدر قال النابلسي« :إنّ العراقيين مدعوون لنبذ الفرقة
والخالفات في ما بينهم ،ووحدة العراق ركن أساسي في
وحدة المنطقة وحماية التنوع الديني والعرقي ،وكذلك

عليهم العمل معا ً لتشكيل حكومة تعمل لخير العراق
وأهله من خ�لال عملية إص�لاح جذرية وتوزيع عادل
للثروة وإنماء المناطق في شكل متسا ٍو».
ولفت إلى «أنّ نجاح العراقيين في محاربة التكفير
سينعكس استقرارا ً في المنطقة وأفوال ً لهذه الجماعات
من كل الدول العربية».
وك��ان النابلسي استقبل وف��دا ً من المركز العالمي
للتوثيق والبحوث العلمية أطلعه على سير نشاط
المركز.

لجنة الأ�سير يحيى �سكاف:
المقاومة هي الخيار
توجهت لجنة عائلة وأصدقاء عميد األسرى في السجون
«اإلسرائليةط يحيى سكاف بأحر «التعازي والتبريكات
من حركة المقاومة اإلسالمية حماس وكتائب الشهيد
عز الدين القسام باستشهاد ثالثة من قادة المقاومة في
فلسطين على يد المجرمين الصهاينة الذين ما زال��وا
يعتدون على فلسطين وشعبها الحر األبي الذي يواجه
العدوان ب��اإلرادة والعزيمة والصبر وبمقاومة ال تلين
متحدي ًة غطرسة جيش العدو الصهيوني المدعوم من
اإلدارة األميركية والتي تقف إلى جانب العدو الصهيوني
في عدوانه على غزة الجريحة األبية».

وكان وفد طالبي زار منزل عائلة األسير يحيى سكاف
في المنية للتضامن مع قضية األسير سكاف وباقي
األسرى في السجون «اإلسرائيلية».
وأكد أمين سر اللجنة جمال سكاف «أنّ المقاومة هي
الخيار الوحيد والصحيح لمواجهة العدو الصهيوني
الغاشم» ،داعيا ً إلى «دعم المقاومة والوقوف معها في
وجه العدوان والغطرسة الصهيونية ألنّ طريق المقاومة
والنضال هي التي ستحرر أراضينا ومقدساتنا وأسرانا».
ووجه التحية إلى «شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين
وإلى كل شهيد سقط على أرض غزة الجريحة».

مقتل مغترب لبناني في البرازيل
تلقت بلدة محيبيب في قضاء صور بأسى خبر مقتل
ابنها المغترب اللبناني رمزي جابر في البرازيل ،جريمة
جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي نالت من عدد من
المغتربين حول العالم.
وفي التفاصيل أنّ جابر ( 40سنة) كان متوجها ً صباح
أول من أمس إلى عمله كالمعتاد ،وفور وصوله إلى منطقة
الجسر في فوز دي اغواسو في البرازيل ،وهي منطقة يركن

فيها العمال سياراتهم ويعبرون الجسر بين البرازيل
والباراغوي سيرا ً على األق��دام ،أوق��ف سيارته للعبور،
عندها اقترب منه رجل على دراج��ة نارية وأطلق النار
عليه في شكل مباشر ف��أرداه على الفور ،ثم ف ّر إلى جهة
مجهولة.
وب��دأت الشرطة البرازيلية التحقيق لتحديد هوية
الجاني وأسباب الجريمة.

