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�أحيوا �أ�سبوع ال�شهيد ّ
البزال في و�سط بيروت

«القومي» و�أهالي حدث بعلبك والجوار ي�ش ّيعون بم�أتم مهيب المنا�ضلة فاديا معلوف (والدة عميد الدفاع)

�أهالي الع�سكريين :هناك من �سيدفع الثمن
�إن ح�صل مكروه لأي من �أبنائنا

ياغي :لفتح ّ
كل قنوات التوا�صل مع �سورية لمواجهة الإرهاب
ومعالجة ملف الع�سكريين المخطوفين

الحضور في وسط بيروت

عائلة الراحلة تتقبل التعازي من المشاركين في المأتم

ن���ف���ذ أه����ال����ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين ،اعتصاما ً حاشدا ً في
ساحة رياض الصلح في ذكرى مرور
أسبوع الجندي الشهيد علي البزال
وللمطالبة بمعالجة ملف العسكريين
المخطوفين ،ش���ارك فيه ع��دد من
الهيئات الشبابية ف��ي األح���زاب،
وه��ي��ئ��ات م��ن المجتمع ال��م��دن��ي،
وشخصيات دينية.
وأكد رئيس جمعية «البورا» األب
طوني خضرا في كلمة ،ان «الوطن
يقوم على  3دع��ائ��م وه��ي الشعب
واألرض والقوى األمنية وعلى رأسها
الجيش» ،مشيرا ً الى انه «اذا سقط
الشعب سقط الجيش ،واذا سقط
الجيش سقطت االرض فال يبقى لنا
وطن».
وق��ال« :فلنسمع ص��راخ الشعب
ألن من ال يسمع للشعب ال يستحق
السلطة وال يستحق ان يكون مسؤوال ً
عن الشعب ،واتعجب ان ينام لبناني
واحد ولدينا لبناني مأسور من كل
الطوائف» .ودعا اللبنانيين والقوى
األمنية الى «تشكيل فريق يهتم مع
االه��ال��ي ب��ع��ودة االس���رى وتشكيل
حكومة ظل كي ال تنام حتى يعود كل
اسير وهكذا يقوى لبنان».

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي بلدة ح��دث بعلبك والقرى والبلدات
ال��م��ج��اورة ،ف��ي مأتم حزبي وشعبي مهيب،
والدة عميد الدفاع في «القومي» زياد معلوف،
ووك��ي��ل عميد القضاء اي��اد معلوف ،وزوج��ة
عضو المجلس القومي رياض معلوف ،الفاضلة
والمناضلة فاديا ناصيف معلوف.
موكب التشييع انطلق من منزل العائلة حيث
ُرفع النعش على األكف وتقدمت الموكب ثلة
من القوميين ترفع أعالم الحزب ،وأخرى تحمل
اكاليل الزهر ،بينها اكليل باسم رئيس الحزب.
وح��ض��ر ف��ي ي��وم التشييع رئ��ي��س الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان ،رئيس المكتب السياسي المركزي
الوزير السابق علي قانصو ،عضو الكتلة القومية
النائب د .مروان فارس ،وأعضاء مجلس العمد
والمجلس األعلى والمكتب السياسي ،رئيس
هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل ،عدد كبير
من أعضاء المجلس القومي والمنفذين العامين
وأعضاء هيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات
الحزبية من الشام ولبنان ووفود قومية.
كما حضر النائبان د .علي المقداد ون��وار
الساحلي ،رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون ممثالً بعمار أنطون ،المدير
العام ألم��ن الدولة اللواء ج��ورج قرعة ممثالً
بالنقيب نبيل الحاج حسن ،قائد اللواء الثامن
في الجيش اللبناني العميد الركن محمد حسن،
الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم مسعد حجل ،عدد كبير من ضباط
الجيش والمؤسسات العسكرية واألمنية ،رئيس
الرهبنة الشويرية األرشمندريت الياس معلوف،
األرش��م��ن��دري��ت ج��ورج ع���ازار ،األرشمندريت
ج��ورج معلوف ،األب م���روان معلوف ،األب
غسان بركات ،الشيخ منذر الزعبي ،عدد كبير
من رؤساء بلديات المنطقة وأعضاء المجالس
البلدية واالختيارية ،وفاعليات وشخصيات،
وممثلون عن األحزاب والقوى والهيئات ووفود
شعبية.

زغيب

م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ال��ش��ي��خ عباس
زغيب ان لبنان أسير ،وقال« :الوقفة
مع الجيش وال��ق��وى االمنية تشعر
االنسان بعظمة األرزة ولبنان الذي
ي��ح��وي ك��ل ال��ط��وائ��ف ال��ت��ي تشكل
نسيجا ً ليس موجودا ً اال في لبنان»،
وطالب الحكومة بـ«موقف موحد
بعيدا ً من المصالح الشخصية ،وهذا
الموقف يجعل خلية األزم��ة خلية
حقيقية وليس أزمة خلية كما وصفها
رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وأضاف« :كل اوضاعنا تدل على
تأزم صعب ،وعلى الخلية ان تعمل
بجهد مع كل من يمد يد العون لعودة
االس���رى أح��ي��اء ،وع��ل��ى الخلية ان
تعمل مع الجميع وان تقبل موضوع
التقايض اذا ك��ان ه��ذا المبدأ يعيد
اوالدنا الى الوطن».
وق���ال ال��م��س��ؤول ع��ن ال��ع�لاق��ات
العامة في لجنة أهالي العكسريين
المخطوفين ال��ش��ي��خ ع��م��ر ح��ي��در:
«أطلقنا م��ب��ادرة ول��م نسمع سوى
التجريح ،أيها الشهداء دمكم جمع كل
الطوائف على كلمة واحدة بأننا نريد
لبنان بكل اطيافه».
ولدى صعود عضو تكتل «التغيير
واالص�لاح» النائب ناجي غاريوس
ال��ى المنصة الل��ق��اء كلمته ،احتج

والدة الشهيد علي البزال وابنته
بعض المعتصمين ،إال انه عاد بعد
دقائق والقى كلمة قال فيها« :نحن
اي��ض�ا ً اه��ل للمخطوفين» ،معتبرا ً
ان «اإلهانة إذا أتت من أهلنا فنحن
نقبلها».
ورأى ان الحكومة مجبرة على
انتقاء موفد واح��د ليحاور بطريقة
غير مكشوفة ،وأن الذي أتى والقى
كلمة على هذا المنبر ليس فقط هو من
يتضامن معكم فالشعب اللبناني كله
معكم ،ونحن معكم».
وق��ال رئيس لجنة العسكريين
المخطوفين حسين يوسف« :نحن
م��ط��ال��ب��ون ب��وق��ف��ة وب��ت��ح��رك نذكر
فيه المسؤولين ان ارك���ان الوطن
تتهاوى».
وأض���اف« :فليسمع كل مسؤول
صرختنا وآهاتنا على الوطن كي
ال نستقبل كل ي��وم شهيداً ،وسالم
على ارواح شهدائنا وتحية الى
العسكريين المخطوفين ليعودوا إلى
الديار سالمين ،ونتحدى بكم الباطل
وك��ل من سولت له نفسه أن يلعب
بنا وتاجر بدماء أوالدنا ،ولن نسمح
ألي طرف وألي سياسي أن يبيع الدم
تحت حجة هيبة ال��دول��ة ،وليعلم
الجميع أن هيبة ال��دول��ة تكمن في
عودة اوالدنا الى كنف الدولة».
وقال« :نتوجه الى دولة الرئيس
تمام سالم وأق��ول نحن نجل ونقدر
جهودك وق��د حملناك أمانة بلسان
األمهات ،وبلسانك قلت« :لن اتخلى
عن قضيتكم» وهم أبناؤك ،وانك قد
فوضت من كل الوزراء ولم يعد هناك
م��ن ل��م يفوضك ،لذلك نقول ل��ك رد
األمانة التي حملتها وأعد أبناء الوطن
من الوطن إلى الوطن ،وإلى الوزراء
ال��ذي��ن يتاجرون ب��أوالدن��ا م��ن أجل
المواقف السياسية أو من أجل أرقام
ال تعنينا تحت شعار هيبة الدولة».

(ت ّموز)
أضاف« :اقول لكم ،وحدوا قراركم
داخل الحكومة لحقن الدماء وتجنب
ال��ف��ت��ن��ة ال��ت��ي تبثونها م��ن خ�لال
مواقفكم ،ونحن ننذر من هم في موقع
المسؤولية أمام الله وأم��ام الشعب
اللبناني بأن يتحمل كل المسؤولية
ولن نسميه اآلن ،ولكن سيدفع الثمن
ان حصل اي م��ك��روه الي اح��د من
ابنائنا او ابناء هذه المؤسسة».
ك��ذل��ك ت��ح��دث ع���دد م���ن أه��ال��ي
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن م��م��ث��ل��ي المنظمات
الشبابية.

تحرك لجنبالط

وك��ان وفد من األهالي التقى أول
م��ن أم��س رئيس «ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي» النائب وليد جنبالط في
المختارة بحضور وزير الصحة وائل
ابو فاعور.
وأكد االهالي أنهم فوضوا جنبالط
االهتمام بقضية أبنائهم ،موجهين
ن��داء الى الرئيس سالم للعمل على
حل هذا الملف.
وأوض���ح الناطق باسم االهالي
حسين يوسف «أن زي��ارة جنبالط
هي لتأكيد وضع يدنا بيده ،للضغط
سويا ً نحو حل العقد التي تعرقل
ال��م��ف��اوض��ات .وه���و م��ن��ذ ال��ب��داي��ة
يتعاطى بانسانية وايجابية وبضمير
مع قضيتنا».
ولفت الى «اننا كأها ٍل نصر على
تكليف هيئة العلماء المسلمين».
واذ أك��د ان جنبالط تعاطى مع
موضوع «هيئة العلماء» بايجابية
وأي��د تح ّركها ،أش��ار يوسف الى ان
«جنبالط سيقوم بحركة في اليومين
المقبلين في أكثر من اتجاه ،شخصيا ً
وعبر وزير الصحة وائل أبو فاعور،
لتحريك الملف وم��ح��اول��ة حلحلة
العقد التي تعتريه».

توقيف �إرهابيين في عر�سال والتبانة والمنية
و�ضبط حزام نا�سف و�أ�سلحة متنوعة
واص��ل��ت ال��ق��وى األمنية مالحقة
اإلرهابيين ف��ي مختلف المناطق،
وت��م��ك��ن��ت أم����س م���ن ت��وق��ي��ف 10
أش��خ��اص ب��ح��وزة أح��ده��م ح��زام
ناسف.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار أوضحت قيادة
ال��ج��ي��ش ان ق���وة م��ن��ه أوق��ف��ت في
منطقة عرسال ،سيارة من نوع جيب
«نيسان أرم���ادا» بداخلها خمسة
أش���خ���اص ،بينهم م��ط��ل��وب��ان من
التابعية السورية ،كانوا في طريقهم
جميعا ً الى جرود المنطقة.
وق��د ضبط بحوزة أحدهم حزام
ن��اس��ف ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى قنبلتين
ي��دوي��ت��ي��ن وث�ل�اث ب��ن��ادق حربية
وأربعة مسدسات وكمية من الذخائر
العائدة لها وجهاز اتصال ،عثر عليها
جميعا ً داخ��ل السيارة المذكورة.
وعملت ق��وى الجيش على تفجير
الحزام الناسف في البقعة المذكورة،
ف��ي��م��ا ت��م تسليم ال��م��وق��وف��ي��ن مع
المضبوطات الى المرجع المختص
إلجراء الالزم.
وده��م��ت وح���دات الجيش سوق
ال��خ��ض��ار ف���ي ب����اب ال��ت��ب��ان��ة في
ط��راب��ل��س ،وأوق���ف���ت ال��م��دع��و م.م
(سوري الجنسية) وع.ش (لبناني)
من وادي خالد.
كما أعلنت ق��ي��ادة الجيش أنه
«ف���ي إط����ار م�لاح��ق��ة المطلوبين
وال��م��ش��ب��وه��ي��ن ،ده��م��ت ق���وة من
الجيش ع��ددا ً من األماكن في بلدة
بحنين  -المنية ،حيث أوقفت المدعو
ف��ادي أحمد الصاج لمشاركته في
االع��ت��داءات التي تعرضت لها قوى

جانب من الحضور

ياغي يلقي كلمته

 ...وب ّرو

ت����رأس ال��ص�لاة ل��راح��ة ن��ف��س ال��راح��ل��ة،
األرشمندريت جورج معلوف يعاونه لفيف من
رجال الدين.
وأل��ق��ى يوسف ب��رو كلمة باسم مفوضية
ح��دث بعلبك تحدّث فيها عن مزايا الراحلة
ومسيرة نضالها الحزبي ،الفتا ً إلى أنها كانت
نموذج المرأة القومية االجتماعية الجديرة
�س��دت بأخالقها
ب��االح��ت��رام ،وه���ي ال��ت��ي ج� ّ
وسلوكها قيم النهضة القومية ،فما أقفلت بابا ً
وال ردّت صاحب حاجة ،وال غابت بسمة عن
وجهها ...صادقة في انتمائها ...وهي التي
ربّت عائلة قومية اجتماعية مؤمنة بالنهضة
طريق خالص وفالح لألمة.

وأض��اف :كانت الراحلة شريكة العمر مع
األمين رياض ورفيقة نضاله من أجل انتصار
القضية التي بها نؤمن ،وتح ّملت معه أعباء
الحياة كما أعباء النضال في أفراحها وأحزانها،
خاصة عشية أحداث عام  1975عندما تصدّى
القوميون االجتماعيون لمشاريع التهجير
والتقسيم في ك ّل مكان فقدّموا مع أهالي حدث
بعلبك نموذجا ً يُحتذى لوحدة الحياة بين
أبنائها.
وأض��اف :آمنت الراحلة بالعقيدة القومية
االجتماعية مشروعا ً نهضويا ً من أجل إنسان
جديد ،ومعبرا ً لخالص بالدنا من األم��راض
جسدت
الطائفية والمذهبية والعشائرية ،وقد ّ
أسست مع األمين ري��اض عائلة
إيمانها بأن ّ
قومية اجتماعية.
نحب،
وأردف ياغي :نحن نحزن لفقدان من
ّ
ولكننا ما تع ّودنا البكاء ،بل االعتزاز بتاريخنا
وجراحنا ألنها ج��راح أع��زاء ال أذالء ،فبيننا
وبين الموت حكاية طويلة ،هو اليوم يعانقنا
ويختطف من بيننا البسمة الدائمة ،وكم من
مرة عانقناه نحن متى كان طريقا ً للحياة.

كلمة مركز الحزب

ث��م ألقى المندوب السياسي للحزب في
البقاع العميد صبحي ياغي كلمة باسم مركز
نحب،
الحزب قال فيها :هو قدرنا أن نفتقد من
ّ
ّ
حقك في يوم
وع���ذرا ً إذا لم نستطع إي��ف��اءك
الوداع ،ألنّ السنين ال تختصر بكلمات ودموع،
وألنّ أبناء الحياة ال ينتهون بمأتم.

استقبل منفذ عام السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي سمير الملحم في مكتب المنفذية،
وفدا ً من حزب الطليعة الديمقراطي برئاسة نائب
رئيس المكتب السياسي ومسؤول اإلع�لام أحمد
ال��راض��ي وعضوية أمين ف��رع درع��ا عبد الحميد
الزعبي ،أمين فرع القنيطرة بسام زاعور ،أمين فرع
السويداء مأمون غزالي ونائبه ،مسؤول العالقات
العامة أدي��ب رض��وان ،ومسؤول مكتب التنظيم
عالء غزالي ،حيث عُ قد لقاء مشترك حضره إلى
جانب الملحم أعضاء هيئة المنفذية :معين مزهر،
رعد األطرش ،زياد الزير ،ونجيب األطرش .وجرى
خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع على مستوى
المحافظة ،وتأكيد التعاون والتنسيق المستمر بين
الجانبين.
ووض���ع ال��راض��ي ال���زي���ارة ف��ي إط���ار تعزيز
العالقات المشتركة ،وقال :نلتقي مع «القومي»
حول الكثير من الرؤى واألفكار ومنها خيار الدولة
المدنية الديمقراطية ،وفصل الدين عن الدولة،
وخيار المقاومة لمواجهة ومجابهة المخططات

االستعمارية وال��ع��دوان واالح��ت�لال الصهيوني
الغاصب لفلسطين والجوالن .وكذلك في العمل
لتحصين الساحة الداخلية ورف��ض ك� ّل أشكال
التطرف ،معتبرا ً أنّ ق��وى التطرف تعمل على
تفتيت وحدة المجتمع السوري بما يخدم الكيان
الصهيوني ومخططاته.
وأكد الملحم أهمية تعزيز العالقة بين الحزبين
وت��ط��وي��ره��ا ،م��ش��ددا ً على أهمية دور األح���زاب
والمؤسسات المدنية والفاعليات االجتماعية
الوطنية ،وض��رورة مضاعفة الجهود لتحصين
الوحدة الداخلية ليبقى المجتمع متماسكا ً في
مواجهة ال��ع��دوان واإلره����اب ال��ذي تتع ّرض له
سورية.
وأكد أنّ الوحدة والتماسك الداخليين هما ضرورة
وطنية وقومية لمواجهة اإلرهاب والتطرف .فالقوى
اإلرهابية تستبيح دماء السوريين وتنفذ مشروعا ً
صهيونيا ً استعماريا ً يستهدف تفتيت بالدنا
وإضعاف قوتها ،لذلك ال ب ّد من حشد ك ّل الطاقات إلى
جانب الدولة في المعركة المفتوحة ض ّد اإلرهاب.

زار رئيس جمعية أنصار الوطن ميشال الحاج يرافقه مسؤول منطقة الشمال
حسين بركات وأعضاء من الهيئة التنفيذية عائلة الشهيد الجندي في الجيش
اللبناني علي أحمد محمد ،في بلدة حبشيت  -عكار ،وقدموا واج��ب العزاء
بالشهيد.
وقال الحاج« :أقل ما نقوم به هو أن نتفقد عائالت الشهداء ونحتضنهم ونضع
أنفسنا بتصرفهم» .مضيفاً« :إن الشهيد يفدي بدمائه وجودنا ويستشهد لنبقى
وليحيا الوطن».
ثم قدم الوفد درعا ً تذكارية يحمل صورة الشهيد.
وشكر والد الشهيد علي محمد للوفد زيارته ،مثمنا ً هذا العمل الوطني الجامع
الذي تقوم به الجمعية.

الجيش خالل األح��داث األخيرة في
المنطقة ،كما أوقفت المدعوين حسين
وشوقي علي بريص لإلشتباه في
ارتباطهما بمنظمات ارهابية».
من جهة أخرى ،ولدى ضبط أحد
مراكز الجيش في محلة فيطرون فجر
أمس المدعو إيلي عصام جمال وهو
يقوم بسرقة احد محال بيع الهواتف
الخلوية بواسطة الكسر والخلع،
اق��دم االخ��ي��ر على إط�لاق ال��ن��ار من
سالح صيد في اتجاه عناصر الجيش
الذين ردوا على النار بالمثل ،ما أدى
الى إصابته بجروح ،نقل على أثرها
الى أحد المستشفيات للمعالجة.
تم تسليم الموقوفين إلى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
وك��ان مجهول ألقى أول من أمس
قنبلة صوتية ف��ي ح��ي حطين في

وتابع ياغي :منذ ثالثين عاما ً عرفتُ هذه
العائلة القومية االجتماعية ،وكنت حينها
ناظرا ً للتربية والشباب في منفذية بعلبك،
وكانت زياراتي إلى هذا البيت القومي شبه
يومية ،وقد عرفت هذه المرأة الفاضلة جيدا ً
وهي التي تميّزت بأخالقها ولياقتها وحسن
استقبال الناس واحترامهم ومحبتهم ،وهي
المضيافة ال��ص��اب��رة وال��ث��اب��ت��ة ،ل��م تفارق
االبتسامة وجهها ،تح ّملت ع��بء االل��ت��زام،
فهي ربة منزل مش ّرعة أبوابه دوما ً للضيوف،
وكانت تشاركنا اللقاءات والهموم واألف��راح
وأعباء النضال ،والحق أنها تح ّملت الكثير،
وأمثالها قلة نادرة.
وأضاف ياغي :ترحلين في أسبوع الميالد،
هذا الميالد الحزين المض ّرج بدماء الشهداء
واألبرياء في فلسطين المحتلة وفي العراق
الجريح وفي الشام الصامدة والصابرة وفي
لبنان ،هؤالء الشهداء الذين يُقتلون ويذبحون
على يد يهود الداخل والخارج.
وقال ياغي :إن اإلرهاب الذي يجتاح أمتنا
ووطننا هو خطر على اإلنسانية ،واننا ماضون
في مواجهته حتى نهزمه ،كما واجهنا االحتالل
اليهودي وهزمناه وأجبرناه على االندحار.
ومواجهة اإلره��اب ال تقتصر على قتاله في
الميدان فقط ،بل بمختلف األساليب والوسائل،
ونحن دعونا إلى قيام جبهة شعبية لمكافحة
اإلرهاب ،وندعو إلى االنخراط فيها ،وإذا كان
التنسيق بدأ بين الشام والعراق في مواجهة
اإلره����اب ،ف��إنّ الحكومة اللبنانية م��دع� ّوة
إل��ى فتح ك � ّل قنوات التواصل مع الحكومة
السورية لمواجهة هذا اإلرهاب ومعالجة ملف
العسكريين المخطوفين من قبل العصابات
االرهابية.
وختم ياغي قائالً :تغادرين مسرعة وقد
بكرت ال��رح��ي��ل ...فاطمئني أنّ ه��ذا الحزب
سيبقى حزبا ً مقاوما ً وقوميا ً بامتياز ،ال يهادن
وال ي��س��اوم ،وسيبقى ح��زب ال��ن��اس ،حزب
المناضلين والشهداء.

«الطليعة الديمقراطي» يزور «القومي» في ال�سويداء
وت�أكيد �أولوية تح�صين الوحدة ومواجهة الإرهاب

«�أن�صار الوطن» عزت بال�شهيد محمد

مخيم عين الحلوة.
إلى ذلك ،أكد القيادي في الجبهة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ع��اط��ف خ��ل��ي��ل ان
«الوضع في مخيم البداوي طبيعي
جداً ،وان التدابير االمنية المتخذة في
المخيم هي للحفاظ على أمن المخيم
واستقراره في سياق امن واستقرار
الجوار اللبناني».
وشدد خليل على ان «المخيمات
لن تكون خنجرا ً في ظهر اللبنانيين،
والجهات السياسية الفلسطينية
أكدت دوما ً سياسة النأي الفلسطيني
ع��ن ال��ت��ج��اذب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وان
شعبنا وق��واه السياسية يقف الى
جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها
العسكرية واألم��ن��ي��ة ف��ي مواجهة
االره���اب م��ن اي��ة جهة ك��ان��ت ،وفي
التصدي لالحتالل االسرائيلي».

(جهاد وهبي)

الأ�سعد ّ
يحذر من خطورة
التحري�ض على الجي�ش
نبه األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد من «خطورة وتداعيات
تحريض بعض القوى السياسية على الجيش والتشكيك في إجراءاته العسكرية
واألمنية» ،معتبراً« :أن الجيش يقوم بواجبه ومهماته ومسؤولياته لحفظ أمن
لبنان واللبنانيين وصون وحدتهم» ،مؤكداً« :أن ال يستهدف بلدة أو جماعة أو فئة
ألنه على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين في كل المناطق».
واعتبر األسعد في تصريح أمس« :أن الدولة حكومة وخلية أزمة سقطت في
ملف المخطوفين العسكريين ،وعجزت عن تحريرهم ،بل أكثر من ذلك فإنها عن
قصد أو غير قصد انج ّرت خلف سياسة اإلرهابيين التكفيريين ،وأدى ارتباكها
وحيرتها إلى االستعانة بمجموعة ال يشرف سجلها السياسي ومواقفها العدائية
للجيش ولجميع الوطنيين» .وطالب الحكومة ورئيسها بـ«كشف الحقائق كاملة
حول ملف المخطوفين العسكريين وعدم تضييع الوقت ،وأهاليهم الذين من حقهم
أن يعرفوا ما يحصل ألن أيديهم بالنار ،وهذا ما يدعوهم إلى التشوش والرهان
على من يعطيهم الوعود والمواقف المعسولة».

وفد حزب الطليعة مع مسؤولي «القومي» في السويداء

تعاز في �سفارة فل�سطين بال�شهيد �أبو عين
ٍ

�أبو العردات� :سنبقى ننا�ضل في �إطار الوحدة
تقبلت س��ف��ارة دول���ة فلسطين ،و«منظمة التحرير
الفلسطينية» و«ح��رك��ة التحرير الوطني الفلسطيني»
والفصائل الفلسطينية ،التعازي بعضو المجلس الثوري
لـ«حركة فتح» ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
الوزير الشهيد زي��اد اب��و عين ،في «قاعة الشهيد ياسر
عرفات» في مقر السفارة.
وتقبل التعازي :سفير دول��ة فلسطين أش��رف دب��ور،
نجل الرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس ،أمين سر
فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى
الفلسطينية» أمين سر اقليم «حركة فتح» في لبنان رفعت
شناعة ،عضوا المجلس الثوري في «فتح» آمنة جبريل
وجمال قشمر ،امناء واعضاء المكاتب الحركية في لبنان.
وأ ّم السفارة معزياً :ممثل رئيس مجلس النواب نبيه
بري الشيخ حسن المصري ،نائب رئيس الحزب «السوري
القومي االجتماعي» توفيق مهنا ،السفيران المصري محمد
بدر الدين زايد والمغربي الدكتور علي اومليل ،ممثل السفير
االيراني محمد فتحعلي محمد صادق فضلي ،ممثل رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط أمين السر
العام للحزب ظافر ناصر ،ممثل رئيس «التيار الوطني
الحر» النائب ميشال عون رمزي دسوم ،ممثل النائبة بهية
الحريري علي الشريف ،الوزيران السابقان عبد الرحيم
مراد وبشارة مرهج ،ممثل األمين العام «للتنظيم الشعبي
الناصري» النائب السابق أسامة سعد محمد ظاه ،رئيس
جمعية اتحاد العائالت البيروتية سمير صباغ ،ممثل
حزب الله الشيخ عطا الله حمود ،وفد من تجمع اللجان
والروابط الشعبية برئاسة معن بشور ،األمين العام للحزب
«الشيوعي اللبناني» خالد حدادة.

ومن الشخصيات الدينية ،حضر معزياً :ممثل مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان الشيخ خلدون
عريمط ،ممثل العالمة الشيخ عفيف النابلسي الدكتور باسم
سنان ،عائلة العالمة الراحل السيد هاني فحص ورئيس
المجلس االسالمي الفلسطيني الشيخ محمد نمر زغموت.
كذلك قدمت التعازي وفود وشخصيات من الجمعيات
والروابط واالتحادات اللبنانية والفلسطينية.
وألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية و«حركة فتح»
اللواء فتحي ابو العردات ،تحدث فيها عن «مناقبية الشهيد
زياد ابو عين ،كنموذج للمناضل والقائد في كل موقع ،تبوأه
وناضل في سبيله» ،وأبرز المحطات النضالية التي خاضها
خالل مسيرته.
وقال« :سنبقى نناضل في إطار وحدة وطنية راسخة،
ألن الشهيد ابو عين ،كان وحدويا ً ودائما ً يسعى من اجل
توحيد الجهد الفلسطيني ،سواء في الداخل والخارج .وهو
صاحب مبادرة العودة وحق العودة الى فلسطين استنادا ً
إلى القرار .»194
وألقى عريمط كلمة اعتبر فيها أن «شالل الدماء الذي
بدأ مع اول صهيوني على أرض فلسطين ،كان وسيبقى
وسيستمر لتحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها الى
نهرها».
وألقى كلمة «حركة فتح» في القدس عدنان عليان ،قال
فيها« :اننا على عهد الشهداء .جئتكم وتركت خلفي أكثر من
 300طفل معتقل في سجون االحتالل ،واكثر من  30امرأة
معتقلة .منذ ان استشهد محمد ابو خضيرة في القدس ،هناك
اكثر من  1500اسير معتقل في سجون االحتالل من القدس
وحدها».

