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لحود :ر�سالة الحريري
حمدان بعد لقائه ّ
�إلى �أهل ال�س ّنة ّ
حق يراد به باطل

م�ؤتمر حول الح�ضور الم�سيحي في بطريركية ال�سريان الأرثوذك�س

�أفرام الثاني :محاربة «داع�ش» خطوة نحو ّ
الحل
وعلى الواليات المتحدة التن�سيق مع الحكومة ال�سورية

لحود وحمدان خالل لقائهما
ّ
استقبل الرئيس العماد إميل لحود
قبل ظهر أمس في مكتبه في اليرزة،
وف���دا ً م��ن الهيئة القيادية لحركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون
برئاسة العميد مصطفى حمدان.
وبعد اللقاء هنأ حمدان العماد جان
قهوجي على اإلنجاز الذي ت ّم في منطقة
الشمال ،قائالً« :نقدر عاليا ً المسؤولية
الوطنية والدقة المتناهية التي قاد
فيها العماد قهوجي هذا الجيش البطل
في مواجهة اإلرهابيين والمخربين
الذين يعيثون تدميرا ً وقتالً في باقي
الدول العربية».
ودعا حمدان جميع اللبنانيين إلى

«الثقة الكبيرة بالجيش وبقائد هذا
الجيش وال تستمعوا إل��ى كثير من
التشويش الذي يُثار أمام هذه القيادة
وأم��ام ه��ذا الجيش» .وأض��اف« :كل
من يحمل السالح في وج��ه الجيش
اللبناني هو إرهابي ومخرب وقاتل
ومجرم وال يمكن ألي سياسي في هذا
البلد أن يغطي هؤالء ،واليوم نسمع
مفردات جديدة منها إفراط في أشكال
القوة وفي التفريق بين اإلرهابيين
والعدالة في توزيع الخطة األمنية،
هذه كلها هرطقات وهلوسات مذهبية
معيبة ال تخدم المصلحة الوطنية
العليا».

ورأى حمدان أنّ رسالة النائب
سعد الحريري إلى أهل الس ّنة «كالم
ح� ّ
�ق ي��راد ب��ه ب��اط��ل» ،وت��وج��ه إلى
الحريري ق��ائ�لاً« :ل��وال المقاومين،
لما كنت أن��ت وال غيرك موجودين
وتقطنون بيوتكم ،وأق���ول ل��ك يا
سعد الحريري ،اس��أل معالي وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،الذي نقدّر
آراءه في ه��ذه المرحلة فاستشره
واسمع منه المعلومات الصحيحة
وال تسمع من هؤالء المغرضين الذين
يحاولون أن يخدموا بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة أو بطريقة ديماغوجية
المسلحين».

تحالف القوى الفل�سطينية
يزور مفتي الجمهورية
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف
دريان في دار الفتوى وفدا ً من تحالف القوى الفلسطينية
في لبنان ض ّم :حركة حماس ،وحركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين ،ومنظمة الصاعقة الفلسطينية ،وجبهة
التحرير ،وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،والجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة ،وحركة
فتح االنتفاضة.
وتحدث بعد اللقاء ممثل حركة حماس في لبنان
علي بركة الذي قال« :أطلعنا المفتي دريان على آخر
المستجدات في فلسطين ،وأكد لنا أنّ قضية القدس
وفلسطين ستبقى القضية المركزية لدار الفتوى في
لبنان رغم االنشغاالت األخ��رى ،كذلك أطلعناه على

الوضع في المخيمات الفلسطينية وأكدنا أنّ الموقف
موحد ،نحن كفلسطينيين في
الفلسطيني في لبنان
ّ
لبنان لسنا طرفا ً في أي نزاع لبناني داخلي ،ونحن
ندعم وح��دة لبنان وأمنه واس��ت��ق��راره ،ونعتبر أنّ
استقرار لبنان قوة لقضية فلسطين».
كما استقبل دريان شيخ ق ّراء عموم الديار المصرية
األسبق الشيخ أحمد عيسى المعصراوي يرافقه شيخ
ق ّراء بيروت الشيخ محمود عكاوي ،ووفدا ً من الجماعة
اإلسالمية في جبل لبنان برئاسة محمد قداح ،ووفدا ً
من مؤسسة القدس الدولية برئاسة مديرها العام
ياسين حمود واألمين العام التحاد المحامين العرب
عمر زين.

أمل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان
األرثوذكس مار اغناطيوس أفرام الثاني «نجاح
كل الجهود التي تبذلها حكوماتنا والتضحيات
التي يقدمها أفراد الجيش والقوات المسلحة
من أجل محاربة اإلرهاب بكافة أنواعه» ،داعيا ً
الواليات المتحدة األميركية «إلى التنسيق مع
الحكومة السورية للقضاء على اإلرهاب على
أراضيها» .كما دعا «األمم المتحدة والمنظمات
الدولية إلى العمل على الوقف الفوري للجرائم
التي ترتكب ض ّد اإلنسانية في سورية».
نظمت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق
للسريان األرث��وذك��س ومؤسسة برناباس
م��ؤت��م��را ً ع��ن «ال��ح��ض��ور المسيحي  -واق��ع
وآف���اق وت��ط��ل��ع��ات» ،ف��ي كنيسة م��ار اف��رام
للسريان األرث��وذك��س في حضور البطريرك
مار اغناطيوس افرام الثاني ،المطران بولس
عبد الساتر ممثالً البطريرك الماروني مار
بشارة بطرس الراعي ،الدكتور محمد الس ّماك
ممثالً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ،الدكتور ربيع ال��دب��س ممثالً رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان ،ون��واب وشخصيات سياسية
واجتماعية ولفيف من المطارنة واألساقفة.
وألقى البطريرك أف��رام الثاني كلمة أشار
فيها إلى أنّ حضور المسيحيين في المشرق
يعود «إل��ى فجر المسيحية» ،ع��ارض�ا ً واقع
المسيحيين في المشرق ،حيث ُتد ّمر الكنائس
في العراق ويُطرد المؤمنون المسيحيون ويت ُّم
تهجيرهم قسرا ً من بيوتهم وقراهم ،وكذلك األمر
في سورية «وذل��ك بسبب وج��ود مجموعات
إرهابية غريبة ال تعرف القيم والمبادئ التي
تر ّبى عليها السوريون» .وقال« :بعد أكثر من
سنة ونصف ما زال المطرانان الجليالن مار
غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس يازجي
غائبين عنا .وقضية خطفهما تحمل أكثر من
بعد :فعلى صعيد الكنيستين ،ه��ي قضية
مؤلمة .فغيابهما عن أبرشيتيهما في حلب

أفرام الثاني يلقي كلمته في المؤتمر
مع ما تعانيه تلك المدينة من انعدام األمن
وغياب المقومات الضرورية للحياة ،أدخل
الكنيسة في أزم��ة حقيقية .أم��ا على صعيد
الحضور المسيحي في سورية ،فهي رسالة
تهويل وتخويف أراد من ّفذوها أن يدفعونا إلى
ترك الوطن واالستسالم لليأس» .وعلى صعيد
الوجود المسيحي في لبنان ،لفت افرام الثاني
إل��ى أ ّن��ه «ل��م يعد كما ك��ان في عهود سابقة.
فالمشاكل التي يتخبّط فيها البلد ،وإن لم تكن
موجهة ض � ّد المسيحيين ف��ي شكل مباشر،
ّ
ولكنها تساهم في تدهور حالهم وتس ّرع في
إفراغ الوطن من مكونه المسيحي الذي يهرع
نحو الهجرة كح ّل يضمن له سالما ً وأمناً ،وهو
ما يحتاجه المسيحي للتطور والعمل والعيش
بكرامة» .وق��ال« :يقلقنا الوضع في عرسال
وطرابلس والشمال حيث تستمر االعتداءات
والمس بهيبة
التي من شأنها زعزعة األم��ن
ّ
الجيش اللبناني واستضعاف دوره وأهميته

الخطيب التقى الرئي�س
ال�سابق لليمن الجنوبي
استقبل األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب،
بعد ظهر أمس في مكتبه في بربور ،الرئيس السابق لليمن الجنوبية علي ناصر
محمد ،وذلك في حضور المسؤول اإلعالمي للرابطة حسين عطوي.
وجرى خالل اللقاء التداول في التطورات الحاصلة في المنطقة ،ال سيما على
ضوء األحداث األخيرة التي يشهدها اليمن ولبنان وسورية.
وأكد الخطيب خالل اللقاء على «الحوار بين جميع القوى السياسية ،ال سيما
بين الجنوب والشمال لتعزيز وحدة اليمن أرضا ً وشعباً ،والوقوف إلى جانب
ثورة الشعب اليمني من أجل بناء نظام وطني مستقل غير مرتبط بالتبعية
للغرب وأنطمة الخليج التابعة له ،والعمل على تحقيق التنمية االقتصادية
المستقلة وإقامة نظام الرعاية والعدالة االجتماعية».
وشدّد الخطيب على «أنّ انتصار الثورة اليمنية ض ّد النظام التابع للغرب ،إنما
يشكل انتصارا ً لكل قوى التح ّرر والمقاومة في المنطقة ،ويعيد تصويب بوصلة
الصراع في كل المنطقة بين مشروع عربي تح ّرري يرفض الخضوع لالستعمار
والتبعية وينصر المقاومة ض ّد االحتالل ويدعم قضية الشعب الفلسطيني،
ومشروع استعماري من جهة ثانية يسعى إلى إعادة إخضاع المنطقة لمواصلة
نهب ثرواتها ،وتمكين العدو الصهيوني من تصفية القضية الفلسطينية ،وإعالن
دولته الصهيونية العنصرية على أرض فلسطين العربية».
وكان الخطيب استقبل وفدا ً من التيار الوطني الحر مع مرشح التيار لنقابة
المحامين فادي حداد .وجرى خالل اللقاء التداول في استحقاق انتخابات
مجلس نقابة المحامين حيث عرض وفد التيار رؤيته لالنتخابات ،وأكد
الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بينهما.

في تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن
جميعهم» .وأضاف« :ال يهدأ بال المسيحيين
في مصر ج ّراء األعمال المخربة التي تستهدف
الكنائس وغيرها والتي تشعرنا بأنّ المسيحي
مرحبا ً به أينما ح ّل في الشرق األوسط».
ليس ّ
ورأى أفرام الثاني «أنّ دعم المسيحيين في
الغرب ،سواء كانوا متحدرين من أصل مشرقي
أو ال ،إلخوتهم الذين يعانون األم ّرين في الشرق
هو خير دليل على التعامل اإلنساني ورسالة
المحبة التي تربط اإلن��س��ان بربه وبأخيه
اإلنسان .ونحن نتطلع بأمل في هذا التعاون
القائم ونرى أنه مفيد جدا ً من ناحية ربط أوصال
االتصال بين الشرق والغرب وأواصر الوحدة
المسيحية في كنيسة المسيح الواحدة».
وأشار «إلى أهمية دور المسلمين المعتدلين،
الذين يعكسون وجه اإلس�لام الحضاري ،في
تهدئة األوضاع والحفاظ على الوجود المسيحي
في المشرق» .وقال« :في ِق ّمة العطشانة التي

دعينا إليها في  23تموز الماضي ،كنا قد دعونا
المسلمين إلى الخروج عن صمتهم وتوضيح
موقفهم من كل الجماعات التكفيرية .فقناعتنا
هي أنّ اإلسالم هو المتض ّرر األول بل الخاسر
األكبر من نمو ه��ذه التيارات المتطرفة التي
ستقضي على اإلس�لام قبل المسيحية .لذلك،
نطلب من المرجعيات الروحية اإلسالمية رفع
الصوت عاليا ً وإدان��ة األعمال اإلرهابية في
شكل واض��ح وص��ري��ح ،بل وإص���دار الفتاوى
التي من شأنها منع المسلمين من المساس
بالكنائس وتدنيسها والتعدي على المسيحيين
نلح على القيادات الروحية
والتعرض لهم .كما ّ
المسلمة على اعتماد تفسير للنص القرآني
مبني على االع��ت��دال والتعاليم التي تشجع
االنفتاح على اآلخ��ر وقبوله» .وأض��اف« :من
خالل بناء الجسور في العالقات مع المسلمين
في مجتمعاتنا ،نسعى إلى تسليط الضوء على
القيم الرفيعة والمزايا الحسنة التي تحترم
اإلنسان وحقوقه .فنرفض معا ً كل إيديولوجيا
دينية تنادي بإلغاء اآلخر ونعمل معا ً أيضا ً على
الحفاظ على األخالق والقيم للمجتمع المدني
العلماني .في هكذا مجتمع ،تكون لك ّل مواطن
مكانته وال يعامل أحد كمواطن من درجة ثانية
أو ثالثة كما بتنا نشهد في أيامنا هذه».
وفي الختام ،رفع أفرام الثاني الصالة «من
أجل نجاح كل الجهود التي تبذلها حكوماتنا
وال��ت��ض��ح��ي��ات ال��ت��ي يقدمها أف����راد الجيش
والقوات المسلحة من أجل محاربة اإلره��اب
بكافة أن��واع��ه .فمحاربة داع���ش م��ث�لاً هي
خطوة إيجابية نحو الح ّل والواليات المتحدة
األميركية التي ت��ح��ارب داع��ش ف��ي سورية
مدعوة إل��ى التنسيق مع الحكومة السورية
للقضاء على اإلرهاب على أراضيها .كما ندعو
األمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العمل
على الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب ض ّد
اإلنسانية في سورية فهذه كلها وصمة عار في
تاريخ البشر والسكوت عنها جريمة أقبح».

الراعي :على الم�سيحيين م�ساعدة الم�سلمين
لمواجهة ما يتعر�ضون له على �أيدي الإرهابيين
اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي «أنّ المسيحيين
اليوم هم أول من يجب أن يساعد المسلمين لمواجهة ما
يتعرض له اإلسالم اليوم على أيدي اإلرهابيين» ،مشيرا ً إلى
«أنّ األعمال اإلرهابية التي يقوم بها بعضهم باسم اإلسالم ال
تمتّ إلى اإلسالم والمسلمين بصلة ،إنما هي نتيجة مصالح
إقليمية ودولية».
وقد تابع الراعي زيارته الرعوية إلى أستراليا ،وكانت
المحطة الثانية والية فيكتوريا،
حيث كان في استقباله في المطار القنصل اللبناني العام
غسان الخطيب ،المونسينور جو طقشي وكهنة الطوائف
والراهبات وفاعليات الجالية الدينية والحزبية واالجتماعية
ورؤساء الجمعيات والمؤسسات واألندية وحشد من أبناء
الجالية.
ومن المطار ،توجه البطريرك الراعي والوفد المرافق إلى
برلمان والية فكتوريا ،حيث أقام القنصل الخطيب ورئيس
غرفة التجارة األسترالية اللبنانية غ��داء على شرفه في
حضور رئيس المجلس التشريعي بروس اتكنسن وممثل
رئيس الحكومة غريغ أوندارشي وحشد من النواب والوزراء
ومن بينهم نواب من أصل لبناني هم نزيه األسمر ،مارلين
كيروز وقيصر ملحم.

كما شارك ممثلو الطوائف اللبنانية المسيحية واالسالمية
وممثلو األح��زاب اللبنانية ورؤس��اء جمعيات ومؤسسات
وفاعليات من الجالية في فكتوريا.
وأل��ق��ى البطريرك ال��راع��ي كلمة شكر فيها أستراليا
على «كل ما تقدمه للبنانيين على أرضها وللبنان وعلى
دوره��ا الداعم في مكافحة اإلره��اب من خالل مشاركتها
في التحالف الدولي ومساعدة المسيحيين على استمرار
وجودهم في الشرق األوس��ط ومساعدة الالجئين الذين
ُطردوا من منازلهم».
ً
«أنّ
واعتبر الراعي ما يشهده العالم اليوم وخصوصا في
الشرق األوسط ،ال يمتّ إلى األخالق أو اإلنسانية بأي صلة»،
مشيرا ًإلى «أنّ األعمال اإلرهابية التي يقوم بها بعضهم باسم
اإلسالم ال تمت إلى اإلسالم والمسلمين بصلة إنما هي نتيجة
مصالح إقليمية ودولية» .وقال« :نحن ندرك أنّ من يقومون
بأعمال إرهابية ليسوا كلهم من المسلمين ،ولكن استراتيجية
العمل هدفها تشويه اإلسالم ،لذلك فإنّ المسيحيين اليوم هم
أول من يجب أن يساعد المسلمين لمواجهة ما يتعرض له
اإلسالم اليوم على أيدي اإلرهابيين».
وك��ان الراعي ت��رأس القداس االحتفالي ال��ذي أقيم في
كنيسة سيدة لبنان في ملبورن.

الرابطة المارونية دعت جميع
القيادات الروحية �إلى دعم الجي�ش
دريان مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني

(ت ّموز)

اعتداء على منزل عبدالر ّزاق في برقايل:
نتيجة طبيعية للتحري�ض ومحاولة للإق�صاء
تع ّرض أمس منزل الشيخ ماهر
ع��ب��دال��ر ّزاق ف��ي ب��رق��اي��ل  -عكار
إل��ى إط�لاق ن��ار من قبل مجموعة
مسلحة ،وبعد ر ّد ال��ح��رس على
م��ص��در ال��ن��ي��ران ،الذ المسلحون
بالفرار إلى جهة مجهولة ولم تقع
أي إصابة.
يذكر أنها ليس المرة األولى التي
يتعرض فيها عبد الر ّزاق العتداء،
إذ سبق أن أطلق مسلحون النار
على منزله أكثر من مرة.
واس��ت��ن��ك��ر ت��ج�� ّم��ع ال��ع��ل��م��اء
المسلمين ف��ي ب��ي��ان ،االع��ت��داء
الجديد ودعا «إلى أن تقوم الدولة
اللبنانية واألجهزة األمنية بواجبها
في كشف الفاعلين وسوقهم إلى
العدالة لينالوا ج��زاءه��م» .وحيّا
أهل برقايل الذين تداعوا لنصرة
الشيخ ماهر واحتضانه.
وأش���ار البيان إل��ى أنّ رئيس
الهيئة اإلدارية في التجمع الشيخ
حسان عبد الله «اتصل بالشيخ
م��اه��ر مطمئنا ً عليه ول��م��س منه
الثبات في الموقف واالستمرار في
خط الوحدة اإلسالمية والوطنية
والمقاومة ضد العدو الصهيوني
ومواجهة النهج التكفيري بالوعي
واإليمان الراسخ».
واس���ت���ن���ك���رت ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل
اإلس�ل�ام���ي ف��ي ل��ب��ن��ان االع��ت��داء
معتبرة «أنّ ت��ل��ك ال��رص��اص��ات
البغيضة ال��ت��ي أص��اب��ت منزله
وكادت أن تقضي على عائلته إنما
هي رصاصات الفتنة المستمرة
والتي تحاول إقصاء وإلغاء الرأي
اآلخر ومنعه من أداء دوره الوطني

دانت الرابطة المارونية «االعتداء المتكرر على الجيش اللبناني في غير منطقة
من لبنان» ،معلنة «تأييدها المطلق للعمليات التي يقوم بها ّ
بدك معاقل الذين
يتعرضون ألمن الوطن وتوقيفهم وتفكيك الخاليا النائمة وإبعاد هذا الخطر الداهم
عن وطننا في إطار سياسة توطيد السلم األهلي ،وتحصين التخوم اللبنانية ضد
الخروقات التي تزيد من حجم المخاوف على أمن البالد واستقرارها».
ودعت الرابطة في بيان «جميع القوى الروحية والسياسية» إلى «دعم الجيش
ومواكبة تحركاته على األرض بمزيد من التأييد والتفاعل اإليجابي ليتمكن من أداء
مهماته».

تفجير لغم �أر�ضي من مخلفات
االحتالل في مرجعيون
الجنوب ــ رانيا العشي

في بناء جيل الوحدة والمقاومة».
وط��ال��ب��ت ال��ج��ب��ه��ة «ال���دول���ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة
بمالحقة ال��ف��اع��ل��ي��ن المجرمين
وإلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم
أش ّد العقاب على فعلتهم الدنيئة
الحاقدة التي تطاول ك ّل العاملين
في خط الوحدة والمحافظة على
السلم األه��ل��ي وصيغة العيش
المشترك».
ودان رئ��ي��س جمعيَّة «قولنا
وال��ع��م��ل» الشيخ أح��م��د القطان
بشدّة االع��ت��داء ووضعه «برسم
سياسيي لبنان عموما ً والشمال
خ��ص��وص�اً» ،مشيرا ً ف��ي تصريح
بعد اجتماع تشاوري في الجمعية
ف��ي ب��رال��ي��اس ،إل��ى أن��ه «نتيجة
طبيعية للتحريض الممنهج ض ّد
ال��رج��ال الوحدويين المقاومين

العاملين على درء الفتنة كفضيلة
الشيخ عبدالر ّزاق».
وط��ال��ب القطان «باعتقال ك ّل
مَن يح ّرض على الجيش اللبناني
أو على أحد من اللبنانيين ورفع
الحصانة عن أولئك الذين ،باسم
ال��ح��ص��ان��ة ،ي��ح��رض��ون مذهبيا ً
وطائفيا ً وال يستثنون المؤسسة
العسكرية وال��ج��ي��ش اللبناني
ال��ج��ام��ع للبنانيين وال��ض��ام��ن
لوحدتنا الوطنية واإلسالمية من
تحريضهم اآلثم».
واس��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة التوحيد
االسالمي في بيان ،الحادث ودعت
إلى تأمين الحماية األمنية للشيخ
عبد ال���ر ّزاق وإل��ى المسارعة في
كشف الفاعلين «الذين يحملون
شعار إلغاء ال��رأي اآلخ��ر وال��رأي
الوسطي في لبنان».

قام فريق من الجمعية اإلنسانية العالمية  -جمعية المساعدات الشعبية
النروجية لنزع األلغام ،بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،بتفجير لغم أرضي من
مخلفات االحتالل «اإلسرائيلي» عثر عليه المواطن محمود الشحيمي من مرجعيون
أرض قرب منزله في خراج البلدة.
بينما كان يعمل على استصالح ٍ
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه بياناً ،أعلنت فيه «أنّ وحدة
من فوج الهندسة في الجيش قامت ما بين الساعة  12.00والساعة ،14.00
بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي رميش  -الجنوب وينطا  -البقاع
الغربي.
كما قامت منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع األلغام وما بين الساعة
 12.00والساعة  ،14.00بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلداتالجنوبية
التالية :البرغلية ،البويضة ،برج الشمالي وتبنين».
وفي سياق متصل ،انفجر لغم أرضي من مخلفات العدو بقطيع من الماعز يعود
للبناني كامل حسن علوية بينما كان يرعى قطيعه في خراج بلدة مارون الراس
قضاء بنت جبيل بالقرب من الحدود الفلسطينية ،ما أدى إلى نفوق رأس ماعز.

الم�ؤتمرال�شعبييرف�ضقوننة
االعتداء على الأمالك البحرية
ح ّمل المؤتمر الشعبي النواب مسؤولية إقرار اقتراح القانون الذي قدمه عضو
كتلة «القوات» النائب جورج عدوان لقوننة االعتداءات على األمالك البحرية.
ولفت المؤتمر في بيان إلى «أنّ هذا االقتراح يهدف إلى سلب الدولة حقوقها
والخزينة وارداتها» ،داعيا ً «الهيئات النقابية والعمالية وهيئات المجتمع
األهلي إلى االنتباه لما يحاك تحت ستار تأمين ال���واردات لسلسلة الرتب
والرواتب ،التي ُج ّمدت بعد أن أُدخلت بكل أسف إلى دهاليز السياسة اللبنانية،
وأصبحت مادة مساومات بين الكتل النيابية».

الراعي مترئسا ً القداس في كنيسة سيدة لبنان في ملبورن

ماليت�سيا يزور اتحاد
بلديات �صور
استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء
صور عبد المحسن الحسيني في مقر
االتحاد ،قائد القوة اإليطالية العاملة
في إط��ار «يونيفيل» العقيد أنجلو
ماليتسيا ومسؤول مكتب الخدمات
اإلنسانية النقيب سبيتسيا وضباط
من الكتيبة اإليطالية.
ورح����ب ال��ح��س��ي��ن��ي ،بالعقيد
ماليتسيا والوفد المرافق ،معتبرا ً «أنّ
يونيفيل أرست األمن واالستقرار في
جنوب لبنان إلى جانب الجيش».
وق��ال« :إنّ الكتيبة اإليطالية كانت
وال ت��زال تتمتع بعالقة وثيقة مع
أبناء المجتمع الجنوبي وذل��ك لما
تربطه من عالقة تاريخية بين لبنان
وإيطاليا تعود إلى مئات السنين،
إض��اف��ة إل��ى م��ا تقدمه م��ن خدمات
إنمائية للقرى الجنوبية الواقعة
ضمن نطاق عملياتها».
وشكر العقيد ماليتسيا للحسيني
اهتمامه ورعايته لعمل «يونيفيل»
في شكل عام والكتيبة اإليطالية في
شكل خاص.
وق��ال« :سنبقى العين الساهرة
للحفاظ على األم��ن واالستقرار في
منطقة عمل اليونييفل بالتعاون
الوثيق مع الجيش اللبناني».

لجنة الأ�سير �سكاف تزور «القيادة العامة»:
فل�سطين �ستبقى الق�ضية الأ�سا�س ّ
لكل الأ ّمة
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف مكتب الجبهة الشعبية
ـ القيادة العامة في مخيم مار الياس ،حيث التقى مسؤولها في لبنان أبو
عماد رامز مصطفى الذي رحب بالوفد مؤكدا ً «أنّ المقاومة الفلسطينية تعتز
وتفتخر بأسير لبنان في سجون العدو ،المناضل يحيى سكاف ،لما قدمه
ورفاقه أبطال عملية كمال ع��دوان ،في عمليتهم البطولية التي ه ّزت كيان
العدو الغاصب».
وأضاف أبو عماد« :إنّ تلك العملية البطولية تبقى مفخرة للمقاومة وللشعب
الفلسطيني الذي سيبقى وفيا ً لك ّل المدافعين عن القضية ،وفي مقدمهم عميد
األسرى يحيى سكاف الذي ستح ّرره قبضات المقاومين الباقين على العهد
والوعد حتى تحرير ك ّل أسير وتحرير كامل فلسطين».
وحيا أمين س ّر اللجنة جمال سكاف ،بدوره« ،المقاومة الباسلة والشعب
الفلسطيني الصامد الصابر في مواجهة آلة الحرب الصهيونية ،والذي يدافع
عن شرف وكرامة وعزة األمة بأسرها» ،مؤكدا ً «أننا سنبقى مع المقاومة ومع
فلسطين حتى تحرير األرض والمقدسات واألسرى» ،وداعيا ً «إلى دعم قضية
األس��رى الذين يتع ّرضون في سجون العدو «اإلسرائيلي» إلى أبشع أنواع
التعذيب».
وقدّم أبو عماد إلى الوفد لوحة القدس عربون تحية وتقدير لعائلة ولجنة
أصدقاء األسير يحيى سكاف.
إلى ذلك ،وفي مناسبة الذكرى السنوية التاسعة عشرة الستشهاد األمين
العام لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور فتحي الشقاقي وذك��رى استشهاد
الرئيس ياسر عرفات على يد العدو الصهيوني ،توجهت لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف بالتحية إلى أرواح ك ّل شهداء المقاومة الفلسطينية الباسلة ،وهي
المقاومة التي ال تزال تقدم الشهداء والجرحى واألسرى من أجل حرية وكرامة
فلسطين وشعبها الح ّر األبي ،وأكدت اللجنة «أنّ قضية فلسطين ستبقى القضية
األساس لك ّل أبناء األ ّمة».

