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الجي�ش يحبط محاوالت ت�سلل للإرهابيين في البقاع

«داع�ش» يهدد و�أهالي الع�سكريين ي�شعلون الإطارات
و�أبو فاعور ينفي توجه الحكومة العتبار المخطوفين �شهداء
بعد تحفظ الحكومة على تكليف «هيئة علماء
المسلمين» ال��ت��ف��اوض م��ع خاطفي العسكريين،
وتوقيف عضو الهيئة الشيخ حسام الدين الغالي في
عرسال مع أربعة سوريين وبحوزتهم أسلحة وذخائر
وحزام ناسف ،عاد تنظيم «داعش» إلى التهديد بقتل
أحد العسكريين المحتجزين لديه ،فيما نفى وزير
الصحة وائل أبو فاعور أن تكون الحكومة قررت اعتبار
المخطوفين شهداء حرب.
وبالتوازي ،واصلت الجماعات االرهابية محاوالت
التسلل من ج��رود عرسال نحو مراكز الجيش في
البقاع .وفي هذا اإلطار أفشل الجيش محاولة تسلل
على مواقعه وباتجاه السهل ليل أول من أمس ،بين
منطقة س��رج الدبس في رأس بعلبك ووادي رافق
في ج��رود القاع حيث شهدت المنطقة اشتباكات
عنيفة باألسلحة الثقيلة وبمشاركة المدفعية الثقيلة
في البقاع الشمالي ،استخدم الجيش فيها القنابل
المضيئة بسبب كثافة الضباب.
وتدخلت وحدات من فوج المجوقل لصد الهجوم ما
أدى الى انكفاء المسلحين.
م��ن جهة اخ���رى ،اعتقلت عناصر الجيش على
حاجزها في الطرف الشرقي لبلدة شبعا ،السوريين
من بلدة بيت جن وهما ابراهيم مزردكش وعمر عثمان،
كانا يحاوالن الوصول الى بلدة شبعا عبر مرتفعات
جبل الشيخ.
وفي بعلبك أوقفت دوري��ة من مخابرات الجيش
الرقيب في قوى األمن الداخلي ح.الفليطي ،الذي كان
يستقل سيارة رباعية الدفع من نوع «تاهو» ومعه
فاطمة األحمد ،شقيقة حمود األحمد ،أح��د عناصر
«جبهة النصرة» الذين خطفوا العسكريين من فصيلة
درك عرسال ،وهو يعمل على تهريبها إلى مشاريع
القاع.
وي��ش��ار إل��ى أن الرقيب الفليطي متهم بتهريب
سوريين ومطلوبين في مقابل بدل مادي.
وف���ي ال��ش��م��ال أوق��ف��ت دوري����ة ت��اب��ع��ة لمديرية
المخابرات المطلوب إبراهيم محمد الصغير (لبناني
الجنسية) ،النتمائه إلى مجموعة إرهابية ،وإلقدامه
في وقت سابق على المشاركة في إطالق النار على
قوة من الجيش في بلدة بحنين ،وإلقاء رمانات يدوية
على مراكز عسكرية ،وإط�لاق قذيفة «أر بي جي»
على ماللة للجيش ،أدى إنفجارها الى استشهاد أحد
العسكريين.
كما أوقفت دورية أخرى تابعة للمديرية في التاريخ
نفسه وفي منطقة المتن ،المطلوب دباح معن جهجاه
(لبناني الجنسية) ،لمشاركته في أحداث طرابلس
األخيرة ،وإلقائه رمانات يدوية على منازل عدد من
المواطنين ،وإط�لاق النار باتجاه عسكريَّين على
طريق حلبا  -القبيات ،ما أدى الى استشهاد أحدهما
وإصابة آخر بجروح.
َ
الموقوفين مستم ّرة بإشراف
وال تزال التحقيقات مع
القضاء المختص.
واستمعت مخابرات الجيش ال��ى اف��ادة الشيخ
حسام الغالي مجدداً ،بعدما أخلت سبيله أول من
أمس بسند إقامة.

تصعيد أهالي العسكريين

أما على صعيد قضية العسكريين المخوطفين ،فقد
تلقت زوجة العسكري المخطوف لدى «داعش» خالد
مقبل ،اتصاال ً من زوجها ابلغها في خالله ان الخاطفين
سيستأنفون عمليات تصفية العسكريين في اليومين
المقبلين ،مطالبين الحكومة باستئناف المفاوضات
للوصول إلى المقايضة .وبعد هذا االتصال صعّ د
أهالي العسكريين في الشارع وأشعلوا االطارات في
مكان اعتصامهم في ساحة رياض الصلح.
ولفت األه��ال��ي ال��ى انهم لن يقبلوا ب��أن يضحوا
بأبنائهم ،معلنين ان خطواتهم التصعيدية جاهزة
دائماً.
ولمحاولة استيضاح الموقف الرسمي مما أشارت
اليه «داعش» ،توجه وفد من األهالي برئاسة حسين

قطع الطريق وإحراق اإلطارات في وسط بيروت
يوسف للقاء وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي كان
موجودا ً في وزارة الزراعة مع الوزير أكرم شهيب ،في
مقابل السراي.
وبعد اللقاء نفى أب��و ف��اع��ور ان «ت��ك��ون الدولة
تفاوض ،وتعتبر العسكريين المختطفين شهداء»،
وقال« :بالحد األدنى حسب معلوماتنا كحزب تقدمي
اشتراكي ،ه��ذا األم��ر لم يتفق عليه .أوالً ،لم يعقد
اجتماع لخلية االزمة ،ثانياً ،في كل االجتماعات التي
عقدت لم يتم طرح هذا األمر وثالثاً ،نحن ال نوافق على
هكذا نقطة».
وأض���اف« :لسنا من التهور بمكان ،لكي نندفع
الى القول اننا نعتبرهم شهداء ،من دون النظر الى
أوضاعهم وأوض���اع أهاليهم .ال ق��رار ل��دى الدولة
اللبنانية على حد علمنا بهذا األم��ر .ولكن لألسف
المفاوضات عادت إلى النقطة الصفر».
وردا ً على سؤال عن التهديدات التي تلقاها األهالي،
قال« :التهديدات أتت على خلفية ان الدولة ستعتبر
العسكريين المخطوفين شهداء ،وانا وزير في هذه
الحكومة وأؤكد انه أمر غير صحيح».
وانتقل األهالي ال��ى بيت الكتائب المركزي في
الصيفي حيث التقوا الرئيس أمين الجميّل ،لسؤاله
عن موقف الحزب من المفاوضات والمقايضة.
وبعد اللقاء ،نقل حسين مقبل وال��د العسكري
المخطوف خالد مقبل ع��ن الجميل أن��ه «م��ع مبدأ
المفاوضات التي تؤدي الى المقايضة بكافة األشكال،
وليس للحزب موقف مغاير او معاكس للموقف الذي
سمعناه ،وأكد لنا الرئيس الجميّل ان يده بيدنا لحل
هذا الملف بأي شكل من األشكال» .وأض��اف مقبل:
«هذا الكالم نقوله على مسمع الكل ونتبنى الموقف
الذي أعلنه وهو أبلغنا انه سيعطي توجيهاته لكل
المعنيين والمختصين لحل هذا الملف بأي شكل من
األشكال».

النابل�سي :ح�صار غزة و�صمة عار
في وجه العرب والم�سلمين

(ت ّموز)

السيد :سورية مستعدة
إلعطاء ممر آمن للمسلحين

في غضون ذلك ،كشف المدير العام السابق لألمن
العام اللواء الركن المتقاعد جميل السيد في حديث
تلفزيوني ان «هناك استعدادا ً سوريا ً إلعطاء ممر
آمن للمسلحين للعبور الى داخل منطقة في سورية
وال��خ��روج من ج��رود عرسال في مقابل اإلف��راج عن
العسكريين» ،معتبرا ً ان «ه��ذا االستعداد تضحية
كبيرة من سورية تجاه موقفها من الجيش اللبناني
واألمنين السوري واللبناني على الحدود اللبنانية -
السورية».

تجمع العلماء :لحصر
التفاوض بجهة واحدة

إل��ى ذل��ك ،رأى «تجمع العلماء المسلمين» في
بيان بعد اجتماعه األسبوعي ،أن «معالجة قضية
المخطوفين العسكريين تكون من خالل أمور أكدناها
دائماً ،وهي السرية والحسم والحزم وحصر التفاوض
بجهة واح��دة» ،معتبرا ً أن المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم «هو خير من يقوم بهذه المهمة،
ويجب إخراج القضية من بازارات السياسة الضيقة
والحزبية».
ودعا «التجمع» الدولة اللبنانية إلى عدم تسليم
الملف ألي جهة ،حتى لو كانت لبنانية .كما دعا الدولة
«ال��ى حسم موضوع عرسال وإرجاعها إلى سلطة
الدولة وعدم التراجع عن اإلج��راءات التي اتخذتها
أخيراً ،فالمسألة هي مسألة احتالل يجب مواجهته،
وإن من سيضغط على الجيش لوقف إجراءاته يريد
أن تستمر هذه المجموعات في معاقلها محمية وإبقاء
الجرح نازفا ً الستغالله سياسياً».

كات�شيا يتفقد قيادة «يونيفيل»
رانيا العشي
زار السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشيا مقر الوحدة اإليطالية العاملة
في إطار قوات األمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ،حيث كان في استقباله
القائد العام للـ«يونيفيل» اللواء لوتشيانو بورتوالنو وقائد القطاع الغربي
الجنرال ستيفانو دل كول .
ونوه كاتشيا خالل لقائه الجنود اإليطاليين بجهودهم وتضحياتهم في
سبيل األمن واالستقرار في جنوب لبنان ،مشيدا ً بالمناقبية والمهنية العالية
التي يتمتعون بها والتي ساعدت في انخراطهم في المجتمع المحلي ونسجهم
أفضل العالقات مع الشعب اللبناني .وشدد على أهمية احترام القيم الدينية في
سلوك كل فرد ،متبعين كقدوة المجتمع اللبناني رمز التعايش واالحترام بين
الديانات المختلفة .
وكان كاتشيا ترأس قداس األحد أول من أمس ،بمساعدة األب الروحي للكتيبة
اإليطالية باسكوالي موسكاريللي ،في حضور بورتوالنو ودل كول وعدد كبير
من الضباط والجنود اإليطاليين.

النابلسي مستقبالً بركة
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي «أن العرب والمسلمين يتحركون عكس
االتجاه الذي تمليه عليهم قضاياهم ومصالحهم ،بينما يجب عليهم أن يتوحدوا
إلزالة االحتالل «اإلسرائيلي» ،إذ بهم يغالون في ممارسة العنف ضد بعضهم
البعض».
وقال خالل استقباله القيادي السابق في حركة الجهاد اإلسالمي ورئيس
معهد «األمة للتنمية البشرية» في غزة الشيخ سيد حسين بركة« ،ان الحصار
المفروض على غزة هو وصمة عار في وجه العرب والمسلمين الذين يقفون
عاجزين عن فعل شيء يعيد الحرية للغزيين ويعزز لديهم المنعة والقوة
والقدرة على مواجهة آلة العدوان اإلسرائيلية».
واختتم النابلسي« :إذا كانت مصالح أميركا والغرب و»إسرائيل» تقتضي
بإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني ،فما هي مصلحة العرب والمسلمين
في ذلك؟ وما هو المبرر القانوني واإلنساني والشرعي إلبقاء الفلسطينيين في
سجن ال يصل إليه الغذاء وال يسمح بأن ينقل إليه الدواء؟».

هيئة �ش�ؤون المر�أة تطالب
بثالثين مقعد ًا نيابي ًا
طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في رسائل وجهتها الهيئة إلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس الحكومة تمام سالم ووزير الداخلية
نهاد المشنوق وأعضاء اللجنة النيابية المكلفة درس قانون االنتخابات« ،أن
يتضمن القانون االنتخابي الجديد تخصيص النساء بعدد من المقاعد النيابية
ال يقل عن نسبة  30في المئة من مجمل عدد المقاعد في البرلمان أيا ً كان النظام
االنتخابي المعتمد».
وتزامن طلب الهيئة مع ب��دء اجتماعات اللجنة النيابية المكلفة درس
قانون االنتخابات النيابية ،وذلك في صدد البحث عن مشروع قانون جديد
لالنتخابات.

لقاء في ذكرى ميالد
الأ�سير يحيى �سكاف في بحنين
لمناسبة ذكرى ميالد اﻷسير يحيى سكاف الـ ،55أحيت لجنة أصدقاء اﻷسير
يحيى سكاف الذكرى بلقاء تضامني حاشد في منزل اﻷسير في بحنين – المنية
وأضيئت خالله الشموع تضامنا ً مع قضيته.
وألقى أمين سر اللجنة جمال سكاف كلمة أكد فيها «البقاء على نهج المقاومة
الذي اختاره اﻷسير يحيى سكاف ﻷنه الطريق الوحيد لتحرير فلسطين» ،داعيا ً
الى «الوقوف خلف المقاومة في فلسطين ولبنان ﻷن المقاومة أثبتت من خالل
االنتصارات المتتالية في جنوب لبنان وفلسطين أن خيار الكفاح المسلح في
وجه العدو الصهيوني هو البوصلة الحقيقية للصراع في المنطقة ،وأن السعي
والمحاوالت الخبيثة إلشعال المنطقة بالفتن الطائفية والمذهبية ستفشل من
خالل الوحدة في مواجهة المشاريع التي تغذيها الصهيونية العالمية».
وأكد «أننا وأحرار األمة سنبقى رافعين لواء تحرير األرض واألسرى من خالل
قبضات المجاهدين الباقين على العهد والوعد حتى تحرير جميع األراضي
العربية المحتلة وتحرير كل أسرانا في مقدمهم عميد األسرى المناضل يحيى
سكاف الذي يتعرض الى أبشع أن��واع العزل والتعذيب على يد المجرمين
الصهاينة».
وألقى الدكتور محمد اآلغا كلمة باسم أبناء المنية أشاد فيها باﻷسير البطل
يحيى سكاف داعيا ً «الى الوقوف مع قضيته ﻷنه رفع رأس المنية والوطن
عالياً» .وأكد «أننا سنبقى إلى جانب عائلته في نضالها المشروع لتحرير
األسير سكاف من السجون اإلسرائلية».
وألقى الشاعران مروان وشحادة الخطيب قصائد شعرية من وحي المناسبة
تشيد باألسير سكاف وبرفاقه األسرى األبطال.
وللمناسبة وجه عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح
التحية لألسير سكاف ،معتبرا ً أ ّنه «رمز من رموز المقاومة وأنّ العملية التي
نفذها داخل فلسطين المحتلة هي مفخرة لكل حر وشريف وأن الطريق الذي
اختاره األسير سكاف وسائر المقاومين رسم الطريق لتحرير فلسطين».

«دعم المقاومة»:
رف�ض تحويل
المخيمات حا�ضنة
للإرهابيين
دانت لجنة دعم المقاومة في
فلسطين بعد اجتماعها الدوري
في بيروت برئاسة أمين سرها
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ح��س��ن حب
ال��ل��ه ،اغتيال ال��وزي��ر زي���اد أبو
عين ،محملة «سلطات االحتالل
الصهيوني المسؤولية الكاملة
ع��ن ه��ذه الجريمة» .كما دان��ت
«ال��ع��دوان الصهيوني الوحشي
على المسجد األقصى والمقدسات
الدينية وع��ل��ى ع��م��وم الشعب
الفلسطيني والمقدسي» .وقدمت
العزاء الى حركة «فتح» ،داعية
إلى «ال��رد على االغتيال بتفعيل
ودعم االنتفاضة والمقاومة ضد
ال��ع��دو الصهيوني حتى زوال
االحتالل».
وطالبت «السلطة الفلسطينية
ب��وق��ف ك��ل أش��ك��ال ال��ت��ف��اوض
والتنسيق األمني وغير األمني مع
سلطات االحتالل الصهيوني فورا ً
والعمل على إط�لاق المعتقلين
السياسيين».
وأكدت أمن المخيمات ،رافضة
«تحويلها إل��ى بيئة الحتضان
اإلرهابيين التكفيريين».
وأخ��ي��راً ،هنأت اللجنة «قادة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ب��ال��ذك��رى السابعة واألربعين
النطالقتها ،وقادة حركة حماس
بالذكرى السابعة والعشرين
الن��ط�لاق��ت��ه��ا» ،م���ش���ددة على
«أهمية مواصلة طريق المقاومة
والوحدة حتى تحرير القدس وكل
فلسطين».

جبهة العمل:
�صرخة بري
جديرة باالهتمام
شددت «جبهة العمل اإلسالمي
ف��ي ل��ب��ن��ان» ع��ل��ى «ح���ق لبنان
المشروع في االستفادة من خيراته
وثرواته الطبيعية والمحقة ،وال
سيما في استثمار قطاع الغاز
وال��ن��ف��ط واس��ت��خ��راج��ه��م��ا ،وفي
العمل على استنهاض هذا القطاع
واستغالله لما يمثله من عملية
تطوير ودعم لالقتصاد اللبناني،
ومن تأمين اليد العاملة له».
وح�������ذرت ال��ج��ب��ه��ة خ�ل�ال
اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����دوري ب��رئ��اس��ة
منسقها العام الشيخ الدكتور
زهير الجعيد وح��ض��ور النائب
الدكتور كامل الرفاعي وأعضاء
مجلس ال��ق��ي��ادة وال��ع��ل��م��اء من
«نيات العدو الصهيوني السيئة
والمبيتة لسرقة ونهب خيراتنا
وث��روات��ن��ا ،وف��ي مقدمها النفط
والغاز» ،ورأت أن «صرخة دولة
ال��رئ��ي��س نبيه ب��ري وتحذيره
ال��دائ��م م��ن ه��ذا الموضوع بناء
على المعطيات المتوافرة لديه
محقة وجديرة باالهتمام الالزم
وال��م��س��ؤول ل��ت��دارك��ه��ا وت���دارك
سلبياتها المتتالية والمتراكمة
يوما ً بعد يوم».
وأكدت الجبهة أن «المؤسسة
العسكرية والجيش اللبناني هما
رمز الوحدة الوطنية والحصانة
الوحيدة داخليا ً لحماية السلم
األهلي وحفظ األم��ن واالستقرار
الداخلي وصون صيغة العيش
المشترك» .ولفتت إل��ى «أهمية
التضامن واالل��ت��ف��اف وال��وق��وف
إلى جانب الجيش اللبناني في
هذه المرحلة الحرجة والدقيقة
التي تمر بها البالد لمواجهة خطر
اإلره���اب المتجدد ،ولمواجهة
مشروع الفتنة التي يسعى إليها
أعداء الوطن واألمة».

منع المحاكمة
عن �أبو حمزة
في ق�ضية «�أبو يو�سف»
أصدر قاضي التحقيق األول
ف��ي ب��ي��روت غ��س��ان ع��وي��دات
قراره الظني في دعوى النائب
ول��ي��د جنبالط ض��د بهيج أبو
حمزة وحسين ابرهيم بدير في
جرم احتيال في قضية عقارات
«وادي بو يوسف» ال��ذي اراد
جنبالط شراءه عام .2011
وق��رر القاضي عويدات منع
المحاكمة عن كل من ابو حمزة
وبدير لعدم توافر عناصر جرم
االحتيال في حقهما واسترداد
م��ذك��رة ال��ت��وق��ي��ف الوجاهية
الصادرة في حق ابو حمزة.
وعلى هذا الخط ،أعلن محامو
النائب وليد جنبالط ،في بيان
ان «ق���رار منع المحاكمة عن
اب��و حمزة وبدير في الدعوى
ال��ع��ق��اري��ة ،ص��در بعد اج��راء
ت��س��وي��ة واس���ق���اط ال��ح��ق��وق
الشخصية م��ن قبل جنبالط
الذي وصلته حقوقه».
المحامي وليد صفير وكيل
النائب جنبالط اك��د ان «اب��و
حمزة ما زال موقوفا ً بموجب
الحكم الصادر في قضية اموال
ن���ادي ال��ص��ف��اء ،كما ان هناك
دعوى اخرى متعلّقة باختالس
ام��وال بقيمة  10ماليين دوالر
من شركة « »Air woodالتي
يملكها جنبالط».

مناورة مكتبية وافتتاح غرفة مخاطر في «ال�ش�ؤون»

دربا�س :ق�سم كبير من �صمود لبنان
يعتمد على ال�صداقات واال�سهامات الأممية
افتتحت وح��دة إدارة مخاطر ال��ك��وارث ل��دى رئاسة
مجلس الوزراء التابعة للـ« »UNDPغرفة إدارة الكوارث
في وزارة الشؤون االجتماعية للحد من المخاطر .وتخلل
االفتتاح مناورة مكتبية تأتي ضمن سياق اإلطار العام
لخطة االستجابة الوطنية خالل الكوارث واألزمات على
انواعها ،بالتعاون مع مختلف االدارات واألجهزة المعنية.
ويأتي التمرين ضمن سلسلة تهدف ال��ى تفعيل خلية
الكوارث واألزمات في وزارة الشؤون االجتماعية.
شارك في االفتتاح السفير السويسري فرنسوا باراس
وممثل عن السفارة االلمانية ورئيس الهيئة العليا لالغاثة
اللواء الركن محمد خير ،المدير العام للبلديات وممثل
مجلس االنماء واالعمار وممثلون عن الجيش والصليب
األحمر واألمن الداخلي والدفاع المدني واألشغال والنقل.
وتحدث اللواء خير عن المناورة قائالً« :منذ تأسيسها
دأبت اللجنة الوطنية لطوارئ الكوارث على تنفيذ المهمات
الموكلة إليها ،فبعد المناورة المكتبية في السراي الحكومية
والمناورة حول حصول تسونامي في جبيل ،نلتقي اليوم
لتنفيذ مناورة مكتبية ضمن سياق االط��ار العام لخطة
االستجابة الوطنية خالل الكوارث واالزمات وتطوير خطة
وزارة الشؤون لالستجابة خالل الكوارث واالزمات والتي
بوشر العمل عليها عام  2014من قبل لجنة يترأسها الوزير
رشيد درباس على تفعيل الخلية المعنية بالتنسيق مع
االجهزة الميدانية المشاركة في التمرين والتدريب على
التنسيق بين مختلف االجهزة لتنظيم إخالء دور الرعاية
والمراكز التابعة للوزارة المتضررة وتدريبهم على تطبيق
الخطط في حاالت الطوارئ».
أما ب��اراس ،فقدر «التزام ال��وزارة بهذا المشروع رغم
المسؤولية الكبيرة التي تتحملها في ملف الالجئين
السوريين» ،موضحا ً ان «سويسرا نشطت في مجال الحد
من مخاطر الكوارث لسنوات عديدة على مستويات دولية
واقليمية وساهمت اليوم في حوالى  5ماليين دوالر لتنفيذ

هذه المشاريع في لبنان».
وقال« :من خالل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون،
تعمل سويسرا على دعم ق��درات المؤسسات الحكومية
لضمان أساس قوي لتنفيذ خطط الحد من مخاطر الكوارث
الوطنية .كما تم العمل على هذه المبادرات مع وزارة
التربية من خالل اليونيسيف وكذلك مع اتحاد بلديات
صور والصليب األحمر اللبناني».
بدوره ،أوضح ممثل مدير برنامج االمم المتحدة االنمائي
في لبنان ف��ادي ابو المنى ان «نشاط اليوم يقع ضمن
سلسلة نشاطات تجريها الـ« »undpفي لبنان بالشراكة
مع رئاسة مجلس الوزراء منذ سنوات ،ويترجم هذا العمل
أيضا ً مع وزارة التربية ومطار بيروت ومجلس الوزراء
بالشراكة مع مؤسسات الدولة» ،شاكرا ً دولة سويسرا
والمانيا وجميع الدول المانحة لتمويل هذه المشاريع.
واعتبر وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ان
«مؤسسات ال��دول��ة توحدت لصد ال��ك��وارث ما ي��دل ان
باستطاعتها وضع خطط حقيقية قابلة للتنفيذ إلنماء هذه
الدولة» ،وقال« :هذا مؤشر يدل انه عندما تحزم الدولة
أمرها تستطيع ان تقدم أمالً للمواطنين .وهذا اللقاء هو
قاطع على كل دعوات الشرذمة ،فنحن متحدون لمواجهة
الكوارث».
واعتبر ان «احسن طريقة لمواجهة الكوارث هي البناء
واالنماء».
ورأى ان «قسما ً كبيرا ً من صمود لبنان يعتمد على
الصداقات واالسهامات المهمة لالمم المتحدة ووكالتها
المتخصصة ،إضافة ال��ى دع��م الـ« »undpفي تنمية
وترميم االوضاع اللبنانية» .وختم متمنيا ً «ان يعود لبنان
«سويسرا الشرق» ونسعى الى ان يستعيد دوره الثقافي
والحضاري ،ولكن ال ننكر ان سوء حظه اوقعه على فالق
جيولوجي وسياسي يتأثر بترددات ال��زالزل في باطن
األرض آمالً صدها من خالل هذه المناورات».

«الديمقراطية» تفتتح م�ؤتمرها الـ12

حواتمة :ال �صوت يعلو فوق �صوت االنتفا�ضة
افتتحت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في
لبنان مؤتمرها الثاني عشر «مؤتمر شهداء غزة والقدس»،
في اطار «الفاعليات الوطنية التي تنظمها تضامنا ً مع
شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزه» ،في حضور
سفير فلسطين اش��رف دب��ور وع��دد من ممثلي االح��زاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلي االت��ح��ادات
واللجان الشعبية والمؤسسات االجتماعية.
بداية ،دقيقة صمت ،فالنشيدان اللبناني والفلسطيني،
ثم تليت برقية باسم االمين العام لـ «الجبهة الديمقراطية»
نايف حواتمة ،جاء فيها« :يقف شعبنا أمام خيار واحد
هو االنتفاضة الشعبية التي باتت ظروفها الموضوعية
متوافرة» ،داعيا ً جميع مكونات الشعب الى رفع شعار:
«ال صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني .ال صوت
يعلو فوق صوت االنتفاضة الشعبية القادمة».
ثم تحدث دبور فقال« :إن شعبنا يقف اليوم موحدا ً في
مواجهة العدوان واالستيطان ،وان واجب كل االحرار في
العالم دعم نضاله على مختلف المستويات السياسية
والعمل على وقف سياسة العربدة «االسرائيلية» ضد
الشعب الفلسطيني».
وباسم النائب وليد جنبالط تحدّث عضو مجلس قيادة
الحزب التقدمي االشتراكي بهاء ابو كروم ،فدعا الفصائل
الفلسطينية الى «خوض المواجهات في الضفة الغربية
في شكل موحد كما خاضت المقاومة في غزة معركتها في
شكل موحد وانتصرت على العدوان» ،مجددا ً «الثقة بقدرة
الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق االنتصار».
وأك���دت سفيرة ف��ن��زوي�لا س��ع��اد ك���رم« :ان الموقف

المبدئي لفنزويال لن يتراجع لحظة واحدة وسيتواصل
في كافة المحافل حتى إن��زال العقاب بمجرمي الحرب
«االسرائيليين» وسادتهم األميركيين الذين يرتكبون
الجرائم بحق االنسانية وبحق شعب فلسطين».
ثم ألقى الوزير السابق بشارة مرهج كلمة أكد فيها حاجة
الشعب الفلسطيني الى «توحيد صفوفه في وجه سياسة
العدوان والقتل من قبل جنود االحتالل «االسرائيلي»،
وعبر عن «الدعم الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من
أجل حقوقه الوطنية ولكل الخطوات الهادفة الى الخالص
من االحتالل».
كما تحدث أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد
مصطفى حمدان ،فاعتبر انه «من العار ان يخوض الشعب
الفلسطيني حربه ويقدم قادته شهداء وليس هناك من
دعم فعلي يقدم إليه من اشقائه وأخوته في الدول العربية
واالس�لام��ي��ة» ،م��ق��درا ً «الموقف الفلسطيني ف��ي لبنان
باالبتعاد على دائرة الصراعات المحلية واالقليمية».
وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي
فيصل كلمة الجبهة فاعتبر ان «دماء ابناء وقادة شعبنا
ليست ورقة في صندوق االنتخابات «االسرائيلية» وان
الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم اليومية يجب
ان يكون بحجم العدوان المتواصل منذ اشهر» ،داعيا ً الى
«مواصلة العمل لنزع الشرعية عن دولة االحتالل والتحرر
من قيود اتفاقات اوسلو االمنية واالقتصادية».
واعتبر أن «امكانية اندالع االنتفاضة الشعبية باتت
قريبة أكثر من اي وق��ت مضى وه��ي تنتظر فقط القرار
السياسي واالرادة على المواجهة».

«حما�س» تحتفل بذكرى انطالقتها:
متم�سكون بالوحدة والمقاومة
أحيت «حركة حماس» ذكرى انطالقتها الـ  27في حفل استقبال اقامته في مخيم
البص ،في حضور وفد قيادي من الحركة برئاسة عضو القيادة السياسية في لبنان
جهاد طه ،ولفيف من العلماء وممثلين عن األحزاب والقوى اللبنانية والفصائل
الفلسطينية واللجان األهلية والشعبية والتربوية ،ومخاتير وجمعيات وهيئات
ومؤسسات المجتمع المحلي واألندية الرياضية ،وممثلين عن وسائل إعالم وحشد
من أبناء وفعاليات المخيمات.
والقى طه كلمة حماس ،فأكد أن «المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني في
الداخل والشتات ،وأنها القادرة على دحر اإلحتالل وخلط األوراق السياسية
والعسكرية وقلب موازين القوة لمصلحة مشروعها المقاوم ،وبناء استراتيجية
وطنية موحدة قائمة على أساسه ،وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة».
وشدد على ان «الحركة ماضية نحو تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية
من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ،في وجه التحديات التي تعصف بقضيته
الوطنية» ،ودعا الى «تواصل عمليات المقاومة بكل الوسائل ،ال سيما في ظل ما
يتعرض له المسجد األقصى من مؤامرات لتقسيمه تمهيدا ً لتدميره ،وإقامة الهيكل
المزعوم مكانه».
وطالب «الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني والقوى السياسية
اللبنانية العمل على تأمين العيش الكريم لالجئين الفلسطنيين في لبنان ،من خالل
إقرار حقوقه اإلنسانية والمدنية واالجتماعية ،والعمل معا ً على وضع استراتيجية
مشتركة لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير» ،مشددا ً على «ض��رورة تعزيز
وحماية العالقة اللبنانية  -الفلسطينية في مواجهة مشروع الفتنة بكل أشكالها،
والحرص على أمن المخيمات والجوار وتوحيد كافة الجهود في مواجهة العدو
الصهيوني ،ورفض إقحام الفلسطينين في التجاذبات الداخلية اللبنانية».
ودعا مفتي صور ومنطقتها المفتي مدرار الحبال في كلمته «الشعب الفلسطيني
وفصائله المقاومة الى مزيد من الوحدة والتكاتف صفا ً واحدا ً لمواجهة المشروع
الصهيوني »،كما دعا «األمة العربية واإلسالمية لدعم صمود الشعب الفلسطيني».
والقى كلمة األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية المسؤول اإلعالمي في إقليم
جبل عامل صدر داوود أكد فيها «صوابية نهج المقاومة في الصراع مع الكيان
الصهيوني» ،مشيدا ً بأداء حركة حماس المقاوم الذي أثبتته في ميدان المعركة ومن
خالل عملياتها النوعية».
وتخلل الحفل تكريم كل من المفتي الحبال والمفتي حسن عبدالله على مواقفهم
الداعمة للمقاومة والدفاع عن المسجد األقصى ،حيث قدم لهما طه درع الوفاء
للمسجد األقصى.

«قولنا والعمل»
مع �أي حوار
يخفف االحتقان
عقدت جمعيَّة «قولنا والعمل»
اجتماعها الشهري في مركز الجمعيَّة
في بلدة بر الياس  -البقاع األوسط،
واصدرت بيانا ً تاله رئيس الجمعية
ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان ،ج���دد فيه
«دعمنا المطلق للجيش اللبناني»،
داعيا ً «جميع اللبنانيين ،خصوصا ً
السياسيين منهم ،للوقوف صفا ً
واح���دا ً خلف المؤسسة العسكرية
وإطالق يدها لتضرب بيد من حديد
وتكمل مسيرتها ف��ي حفظ األم��ن
واإلستقرار».
كما ج��دد المجتمعون «دعوتنا
للحكومة كي تعطي كامل الصالحيات
للمدير العام لالمن العام اللواء عباس
إبراهيم كي ينهي ملف العسكريين
المخطوفين نهاية سعيدة كسائر
الملفات السابقة» ،مؤكدا ً الوقوف
«مع أهالي العسكريين المخطوفين
قلبا ً وقالباً» ،ودعا جميع اللبنانين
للوقوف صفا ً واحدا ً معهم ومواساتهم
ودعمهم في تحركاتهم إلطالق سراح
أبناء الوطن والشبان من العسكرين
المخطوفين».
وأع��ل��ن «وق��وف��ن��ا م��ع أي ح��وار
ل��ب��ن��ان��ي داخ��ل��ي ي��خ��ف��ف م��ن ح��دة
اإلحتقان الطائفي والمذهبي ويحفظ
وحدتنا الوطنية واإلسالمية» ،محييا ً
«رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ونشد على يديه كوسيط مصلح بين
األطراف السياسية ونتمنى أن يكمل
جهوده المشكورة إلطالق الحوار بين
األحزاب كافة ال سيما بين المستقبل
وحزب الله».

التحقيق مع ن�صار

من حفل االستقبال لـ«حماس»

طلب النائب ال��ع��ام االستئنافي
في الجنوب القاضي رهيف رمضان
استدعاء الشيخ احمد نصار للتحقيق
م��ع��ه غ���دا ً االرب���ع���اء ،ع��ل��ى خلفية
استمراره في استعمال صفة مفتي
صيدا واقضيتها.

