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ب ّري�« :إ�سرائيل» ارتكبت خط�أ ا�ستراتيجي ًا
وو�ضعت �إيران على حدودها

ت�شييع حجازي ووالده في الغازية و�أبو الح�سن في عين قانا

جثمانا الشهيد حجازي ووالده على اكف رفاق الدرب

بري مستقبالً نواب االربعاء

(حسن ابراهيم)

ش��ك��ل ال���ع���دوان اإلج���رام���ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على
مجموعة من مجاهدي المقاومة في القنيطرة محور
اللقاء األسبوعي الذي يعقده رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري مع ع��دد من ن��واب  8آذار وتكتل التغيير
واالصالح واللقاء الديمقراطي .وأكد الرئيس بري «أن
هذه الجريمة تنطوي على أبعاد خطيرة ،ال سيما أنها
تندرج في إطار السياسية العدوانية «اإلسرائيلية»
وح��س��اب��ات رئ��ي��س الحكومة الصهيوني بنيامين
نتنياهو االنتخابية».
وق���ال «إن «إس��رائ��ي��ل» ارت��ك��ب��ت ح��م��اق��ة وخطأ
استراتيجياً ،باعتبارها أن بامكانها أن تغير قواعد
اللعبة» ،الفتا ً إلى «ان اللعب بالنار ال يعني أن النار
لعبة ،وبهذه الجريمة تكون «إسرائيل» وضعت إيران
على حدودها وعلى تماس مباشر معها» .واعتبر بري
بحسب ما نقل عنه نواب لقاء االربعاء «أن «إسرائيل»
أرادت من االعتداء أن تصيب المفاوضات الجارية بين
ايران ودول مجموعة ( )1+5حول الملف النووي».
وفي الشأن الداخلي ،أكد بري «أن ال تداعيات لهذه
الجريمة على مسار الحوار الجاري بين حزب الله
وتيار المستقبل ،وأنه تلقى تطمينات من الفريقين
المتحاورين بذلك» ،مشددا ً على «أن هذا الحوار أعطى
ثمارا ً مباشرة على صعيد تخفيف االحتقان وتحصين

الوضع اللبناني».
وشدد على «أن الخطة األمينة في البقاع ستكون
خطة فاعلة وحاسمة لمكافحة المطلوبين والمجرمين
ال��ذي��ن ش��وه��وا وج��ه المنطقة ،وألحقوا بها ض��ررا ً
فادحاً» ،مؤكدا ً أن «ال غطاء على أحد أيا ً كان».
وتطرق الرئيس بري الى الحوار بين التيار الوطني
الحر و«ال��ق��وات» ،مبديا ً ارتياحه للتطور الحاصل
بالنسبة الى هذا الحوار.
وكان بري استقبل في إطار لقاء االربعاء النواب:
ناجي غ��اري��وس ،اميل رح��م��ة ،م���روان ف���ارس ،عبد
المجيد صالح ،علي خريس ،بالل فرحات ،علي بزي،
هاني قبيسي ،الوليد سكرية ،علي فياض ،اسطفان
الدويهي ،علي المقداد ،وميشال موسى.
من جهة أخرى ،أبرق بري إلى مرشد الثورة اإلسالمية
االيرانية السيد علي خامنئي معزيا ً «باستشهاد
العميد محمد علي الله دادي وإخوته المجاهدين في
الجريمة التي نفذها العدو «اإلسرائيلي» في الجوالن
العربي السوري» .وبعث ببرقيات مماثلة الى الرئيس
االي��ران��ي الشيخ حسن روح��ان��ي ورئ��ي��س مجلس
الشورى الدكتور علي الريجاني.
وتلقى برقيتين من الريجاني ورئيس المجلس
الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولد خليفة.

واص���ل ح��زب ال��ل��ه وج��م��ه��ور المقاومة
تشييع شهداء القنيطرة ،حيث شيّع في بلدة
الغازية الجنوبية الشهيد عباس حجازي،
وقد شيّع الشهيد الى جانب وال��ده الفقيد
المجاهد ابراهيم حجازي.
وانطلق موكب التشييع الحاشد من أمام
المدخل الجنوبي للبلدة بحضور الوزير
محمد فنيش ،النائب حسن فضل الله ،ووفود
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الشهيد أبو الحسن على أكف المشيعين
من القرى المجاورة وشخصيات وفعاليات
وعلماء دين وحشود غفيرة من المؤمنين.
وبعد أن قدّمت ثلة من المجاهدين التحيّة
وأداء القسم للشهيد ُحمل نعش الشهيد
على أكتاف إخوته ،وسار في المقدمة حملة
ال��راي��ات وأكاليل ال��زه��ور وص��ور الشهيد
وال��ق��ادة وف��رق من كشافة اإلم��ام المهدي،
اخ��ت��رق الموكب ال��ش��ارع الرئيس للبلدة

وص���وال ً إل��ى الجبانة على وق��ع الهتافات
والشعارات الكربالئية والموت لـ «اسرائيل»
والموت ألمريكا.
بعدها صلى على الجثمان الطاهر السيد
محمد السيد قبل أن يُوارى في ثرى جبانة
البلدة.
وال���ى ب��ل��دة عين ق��ان��ا ،وع��ل��ى نثر ال��رز
وال���ورود ،استقبلت البلدة شهيدها محمد

علي ابو الحسن الذي استشهد اثناء الغارة
الصهيونية في القنيطرة السورية.
وانطلق موكب التشييع الحاشد من أمام
المدخل الجنوبي للبلدة ،بحضور رئيس
كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب محمد رعد
ووف��ود م��ن ال��ق��رى ال��م��ج��اورة وشخصيات
وفعاليات وعلماء دين وحشود غفيرة من
المؤمنين.

حزب اهلل يوا�صل تقبل التبريك بال�شهداء و�إطاللة لن�صر اهلل الأحد

فرنج ّية :نحن مع المقاومة في �أي خطوة تتخذها

تفقد الوحدات الع�سكرية المنت�شرة على الحدود ال�شرقية

قهوجي :عازمون على منع امتداد
الإرهاب �إلى لبنان
أك��د قائد الجيش العماد جان
قهوجي «ع��زم الجيش على منع
ام��ت��داد اإلره���اب إل��ى لبنان مهما
كلف ذلك من دم��اء وتضحيات»،
الفتا ً إل��ى «أن سهر الجيش على
ضبط الحدود واإلنجازات اليومية
التي يحققها على صعيد مكافحة
الخاليا اإلرهابية في الداخل ،هي
التي حمت وستحمي وحدة لبنان
من خطر الفتنة والفوضى».
وك��ان قهوجي تفقد ال��وح��دات
العسكرية المنتشرة على الحدود
ال��ش��رق��ي��ة ف��ي منطقتي ع��رس��ال
واللبوة ،حيث جال على مراكزها
األمامية في ضهر الجبل ،المصيدة،
القلعة ووادي حميد ،واطلع على

اإلج��راءات الميدانية المتخذة ،ثم
اجتمع بالضباط والعسكريين
وزودهم التوجيهات الالزمة .وقد
ن��وه ق��ائ��د الجيش بـ«جهودهم
وتضحياتهم المتواصلة التي
أدت ال��ى وق��ف تسلل اإلرهابيين
وعزلهم».
ودعا العسكريين إلى «مزيد من
االستعداد والجاهزية لمواجهة
مختلف االحتماالت والتحديات»،
وقال« :لبنان ال يمكن أن يتغير ،وال
يمكن أن يكون ج��زءا ً من الصراع
ال���ذي يعصف بالمنطقة ،وذل��ك
بفضل ثباتكم هنا وبفضل تماسك
الجيش وق��وت��ه .لقد م��رت علينا
ظ���روف عصيبة ،لكننا صنعنا

االنتصار تلو اآلخر ضد اإلرهاب،
سواء على الحدود الشرقية وفي
منطقة ع��رس��ال ت��ح��دي��دا ً أو في
طرابلس ومحيطها أو في أماكن
أخرى خالل السنوات الفائتة».
وأض���اف« :لقد حققنا العديد
من اإلن��ج��ازات الوطنية الباهرة،
لكن هذا ال يعني أننا انتهينا من
األح���داث واألزم����ات ،ونحن على
استعداد تام لمواجهتها ،وهي لن
تكون أصعب من تلك التي مررنا
بها».
واختتم« :إيماننا راسخ بالوطن،
ولن يبقى في نهاية المطاف سوى
الدولة التي وحدها ستحمي لبنان
كل لبنان».

قهوجي متفقدا ً الوحدات العسكرية

اجتمع الى براون ووزراء بريطانيين

بو �صعب يدعو المجتمع الدولي لإيجاد
حل �سلمي و�إعادة النازحين �إلى �سورية
ش��دد وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب على «المعاناة التي يشعر بها اللبنانيون من
جراء ضخامة النزوح وقلة الموارد» ،داعيا ً المجتمع
الدولي إلى «العمل بكل جهد إليجاد حل سلمي وإعادة
النازحين إلى سورية».
وكان بو صعب شارك في المؤتمر التربوي العالمي
الذي يعقد سنويا ً في العاصمة البريطانية لندن ،إلى
جانب المعرض التكنولوجي العالمي الذي يقام من
أجل عرض آخر المبتكرات التكنولوجية التي تستخدم
في التربية والتعليم.
وعقد بو صعب سلسلة اجتماعات على هامش
المؤتمر ،أبرزها مع وزيرة التنمية اإلدارية جاستين
غرينينغ ،وزي��ر التعاون الدولي ديسموند سواين
تكللت باجتماع عمل مع المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة لشؤون التعليم غوردون براون،
في حضور سفيرة لبنان في لندن إنعام عسيران،

سفير بريطانيا لدى لبنان طوم فلتشر ،المدير العام
للتربية ف��ادي ي��رق ،مسؤولة التمويل في مشروع
اإلنماء التربوي ميساء عيتاني.
وتركز البحث في هذه االجتماعات على الجهود
البريطانية ال��ت��ي تبذلها وزارة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
وتهدف إلى تأمين المساعدات للتالمذة اللبنانيين
والنازحين.
وأكد «أن اإلجتماعات التي عقدها في لندن كانت
جيدة ،والمجتمع الدولي سيقف بجانب لبنان ،وعبر
جميع المسؤولين البريطانيين عن تقديرهم للجهود
التي يتحملها لبنان في هذا الملف الكبير وعن دعم
لبنان في هذه المهمة اإلنسانية والتربوية واإلجتماعية
الضاغطة» ،مشيرا ً إلى «أن اجتماعات عدة ستعقد في
الفترة المقبلة وفي دول عدة ،ولبنان سيشارك فيها».
وطالب بو صعب أيضا ً بـ«ترميم المدارس التي يتم
استهالكها بسرعة نتيجة ضغط النزوح».

فرنجية ونجله طوني يقدمان واجب العزاء
يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله نهار االحد المقبل بذكرى مرور سبعة
ايام على استشهاد عناصره في القنيطرة .إلى
ذلك واصل حزب الله تقبل التهنئة والتبريك
لليوم الثالث واألخير بشهداء القنيطرة في
مجمع المجتبى في منطقة الصفير بضاحية
بيروت الجنوبية .وكان في استقبال المعزين
نائب االمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
المستشار السياسي لالمين العام حسين خليل،
رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد
يزبك ،رئيس المجلس السياسي ابراهيم أمين
السيد ،الوزير حسين الحاج حسن ،النائبان
علي فياض وبالل فرحات ،النائب السابق أمين
شري ،مسؤول العالقات الخارجية في الحزب
عمار الموسوي ووالد الشهيد عماد مغنية.
وق��دّم رئيس تيار ال��م��رده النائب سليمان
فرنجية التعازي بالشهداء بحضوره شخصياً.
وصرح فرنجية قائالً« :نحن الى جانب المقاومة
في السراء والضراء ،ونحن مع المقاومة في أي
خطوة تتخذها ،نقف اليوم إل��ى جانبها في
مواجهة العدو االسرائيلي» ،داعيا ً إلى ضرورة
«أن نبقى متنبّهين كعرب الى أن «اسرائيل» هي
العدو األول».
كما حضر معزيا ً ممثل عن الرئيس سليم
الحص ،ممثل الرئيس نجيب ميقاتي خلدون
الشريف ،رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل ارسالن مترئسا ً وفدا ً من الحزب،
ال��ن��واب :غ��ازي العريضي ،ناجي غاريوس،
فادي االعور ،عبد اللطيف الزين ،االمين القطري
في ح��زب البعث العربي االشتراكي الوزير
السابق فايز شكر مترئسا ً وف��دا ً من الحزب،
رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد،
الوزراء السابقون فيصل كرامي ،شربل نحاس،
زياد بارود ،سليم جريصاتي والياس سكاف،
سفير ال��ع��راق رع��د االل��وس��ي ،رئيس مجلس
القضاء األعلى القاضي جان فهد ،قائد الدرك
العميد الياس سعادة مترئسا ً وفدا ً من القيادة،
األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة الجهاد اإلس�لام��ي في
فلسطين رمضان عبد الله شلح ،ممثل الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي
فيصل ،إضافة الى وفود عشائرية من منطقة
البقاع ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين عن
الجمعيات األهلية.
واتصل رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد
السنيورة بقيادة حزب الله معزيا ً بالشهداء
الذين سقطوا جراء الغارة «اإلسرائيلية» في
القنيطرة.

 ...وأسامة سعد
وتلقى حزب الله مزيدا ً من برقيات التبريك
والتعزية بشهداء القنيطرة وأبرق االمين العام
للمؤتمر العام لالحزاب العربية قاسم صالح إلى
االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
معزيا ً وجاء في نص البرقية« :تحية جهادية
وبعد ،أتقدم منكم ومن اإلخ��وة في حزب الله
ومن ذوي الشهداء الستة الذين سقطوا في ساح
الجهاد ج��راء غ��ارة صهيونية غ��ادرة بأصدق
التبريكات وأحر التعازي باسمي وباسم األمانة
العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية ،ونؤكد
لسماحتكم تضامننا ووقوفنا إلى جانب المقاومة
التي تخوض مواجهة بطولية بمواجهة اإلرهاب
الصهيوني واإلرهاب التكفيري ،اللذين يشكالن
تحديا ً وجوديا ً ألمتنا ،إن دماء الشهداء األبرار
سوف تزهر االنتصار تلو االنتصار».
وتقدم االتحاد العام الجزائري للشباب من
ح��زب الله باسمى آي��ات التعزية والتضامن
والمواساة الممزوجة بمعاني الممانعة والكفاح
إلى مجاهدي المقاومة وإلى أسر الشهداء ورفاق
دربهم .
وأك��د االت��ح��اد اقتناعه ال��راس��خ ب���ـ«أن هذا
االغتيال ال��ذي استهدف النيل من المقاومة
وإضعاف عزيمتها لن يزيد أبطالها إال اصرارا ً
على االستمرار والمضي قدما ً في ممانعتهم ضد
العدو الصهيوني في المنطقة أكثر من أي وقت
مضى ،وتؤكد ان محور الممانعة يتجاوز منطقة
المشرق العربي إلى مغربه وهو أكبر من أن يتم
القضاء عليه بمثل هذه الممارسات».
كما أكد تجمع المنظمات الشبابية والطالبية
الفلسطينية في لبنان «أن استشهاد هذه الكوكبة
من شهداء المقاومة هي بمثابة الشعلة التي تأبي
أن تنطفئ لتنير درب المقاومين والمجاهدين
ودع��وة الى توحيد كل الجهود باتجاه العدو
الرئيس والوحيد لشعبنا الفلسطيني وكافة
الشعوب العربية».
ووجه رئيس التنظيم القومي الناصري سمير
شركس برقية إلى سفير الجمهورية االسالمية
االيرانية محمد فتحعلي ،أشار فيها إلى «أنه
بمزيد من االعتزاز تلقينا نبأ استشهاد العميد
علي الدادي في الغارة البشعة التي نفذها العدو
الصهيوني على أرض سورية».
واستنكر ش��رك��س ه��ذا العمل اإلج��رام��ي،
مؤكدا ً «أن ذلك لن يزيدنا إال مزيدا ً من الصمود
والصالبة نحن وإياكم في حلف الخير ،حلف
المقاومة من إي��ران م��رورا ً بسورية والعراق
فلبنان وفلسطين».
وفي المواقف ،أكد رئيس تكتل نواب بعلبك -

الجي�ش يوقف قا�سم تلجة
لتورطه بتفجير جبل مح�سن
أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أنه «إلحاقا ً
لبيانها السابق المتعلق بالتفجيرين اإلنتحاريين اللذين
استهدفا منطقة جبل محسن بتاريخ  ،2015/1/10ونتيجة
التحقيقات المستمرة مع الموقوفين ،تمكنت مديرية المخابرات
من توقيف المدعو قاسم يوسف تلجة ،الذي تبين أنه كان يستقبل
االنتحاريَين ويؤمن لهما المسكن والمأكل ،وقام قبل ساعتين من
حصول التفجيرين باستطالع المكان ثم رافق االنتحاريَين لتنفيذ
العملية» .ولفتت إلى أنه «بتوقيف المدعو تلجة تكتمل المعطيات
المتعلقة بالمجموعة اإلرهابية بعد توقيف معظم أفرادها ،وتستمر
التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
إلى ذلك ،زار وفد من حزب «القوات» برئاسة النائب فادي كرم
المجلس االسالمي العلوي مقدما ً التعازي ألهالي شهداء جبل
محسن الذين سقطوا في التفجي َرين االرهابيَين األخيرين .وقد
استقبل الوفد رئيس المجلس الشيخ أسد عاصي وعدد من أعضاء
المجلس.

الهرمل النائب حسين الموسوي« ،أن ما ارتكبه
العدو الصهيوني في القنيطرة ،هو جريمة
شنعاء ت��ض��اف إل��ى جرائمه ف��ي االغتياالت
وال��م��ج��ازر وم��م��ارس��ات اإلب����ادة الموصوفة
واإلح��ت�لاالت والتهويد ،بحق كل المطالبين
بالسيادة والحرية واسترداد األرض والمقدسات
والمرتهن من اإلنسان».
وق��ال في تصريح« :إن العدو الصهيوني
نفذ سابقا ً عمليات اغتيال كثيرة مستعينا ً
باللحديين وغيرهم ،واليوم ينفذ هذه العملية
الشنيعة مستعينا ً بالتكفيريين الذين باتوا
يشكلون اليوم أوراق القوة لديه ،من أجل تعميم
ه��ذه الفوضى المتوحشة التي تريد إدخ��ال
المنطقة كلها في المجهول والقضاء على كل
كتلة مؤمنة قد تشكل خطرا ً مستقبليا ً على هذا
الكيان الغاصب ،لتبقى «إسرائيل» وحدها القوة
القادرة والمقتدرة ،ومن حولها دول ومجموعات
ال تمتلك أي ش��يء من أسباب القوة والقدرة
والمنعة».
واختتم الموسوي« :ال بد من أن يتوحد كل
األح��رار العقالء في هذا الوطن وفي هذه األمة
لمواجهة م��ا يسمى بالغزوة الصهيونية -
التكفيرية .فالوحدة بين كل المكونات النظيفة
في األمة هي االستراتيجية الدفاعية التي بها
نهزم ه��ؤالء اإلرهابيين المتوحشين ونصنع
المزيد من االنتصارات».
ورأى ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر والتنمية
النائب ميشال موسى أنه «بعدما تع ّذر االعتداء
على الحدود اللبنانية نتيجة حمايتها بدأت
تتوجه ال��ى أماكن جديدة وذل��ك انطالقا ً من
حسابات «اسرائيلية» انتخابية داخلية عندها،
خصوصا ً انه كلما تع ّقدت األمور تلجأ «إسرائيل»
الى أسلوب اإلعتداءات» ،الفتا ً الى «أن اإلعتداء
على عناصر حزب الله لن يم ّر من دون عقاب،
ولكن هذا األمر لن يتم بطريقة مستعجلة أو كردّة
فعل بل من خالل أسلوب مدروس لجهة المكان
والتوقيت».
وأكد «أن «إسرائيل» تبتغي خوض انتخاباتها
من خالل هذه العمليات ،لكن أيضا ً لضرب كل
مقاومة في المنطقة في غمرة األحداث الحاصلة
والصراعات الداخلية والحروب التي تخاض
ضمن هذه الدول ،وذلك في محاولة لضرب نهج
الممانعة والمقاومة».
وع��ن اإلنعكاسات الداخلية ،ش��دد على أن
«ال أحد يسعى الى ردّة فعل مباشرة ،ألن ذلك
سيدرس بهدوء لتجنيب الساحة اللبنانية».
وش���دد ع��ل��ى أن���ه «ال ي��ج��وز لعمل إج��رام��ي

«إسرائيلي» أن يغيّر مسار الحوار ،حيث يفترض
أن تكمل األمور بالطريقة التي بدأت بها».
وأكد النائب قاسم هاشم «ان ر ّد حزب الله
على استهداف القنيطرة سيكون ح��ازم��ا ً في
الوقت والمكان المناسبين بعيدا ً من ردات الفعل
المتسرعة».
ولفت في حديثٍ إذاع��ي إل��ى «ان المقاومة
لن تستدرج ال��ى المخططات «اإلسرائيلية»
المشبوهة».
واعتبر ه��اش��م «ان ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ي��درك جيدا ً مدى فداحة ما قام به وقسوة ما
سيتلقاه» ،مشيرا ً إلى «أن تصريح أحد الضباط
«اإلسرائيليين» عن ع��دم معرفة «إسرائيل»
المسبقة بوجود مسؤول إيراني في عداد القافلة
التي ت ّم استهدافها ،هو بمثابة اعتذار مبطن ال
سابق له واعتراف بالخطأ خوفا ً من الر ّد الذي
سيأتي عاجالً أم آجالً».
ولفت النائب السابق حسن يعقوب بعد لقائه
الرئيس سليم الحص إلى أن «دم��اء الشهداء
الطاهرة أيقذت األمة وأعادت البوصلة باتجاه
الصراع األس��اس مع المحتل الصهيوني وان
صناعة الفتن واالقتتال لن يزيح البوصلة عن
القدس وفلسطين».
وأك��د «أننا أم��ام مرحلة جديدة من الصراع
وأن رفض «إسرائيل» لالتفاق النووي اإليراني
 األميركي هو الذي دفعها الرتكاب هذا العدوانلالبتزاز سياسيا ً وانتخابيا ً وإما لقلب الطاولة
على المفاوضات ال��ن��ووي��ة ،وعرقلة اإلع�لان
األميركي عن التسويق لالتفاق إقليميا ً كما صرح
مسوؤلون أميركيون».
واستنكرت األم��ان��ة العامة لقوى  14آذار
ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا ب��ص��ورة «م��ب��دئ��ي��ة» االع��ت��داء
«اإلسرائيلية» األخيرة على القنيطرة السورية.
وح ّذر البيان من «إمكان استخدام لبنان للرد
على إسرائيل» ،وشدد على «ض��رورة التمسك
بالقرار .»1701
ورأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ
حسام العيالني« ،أن المعركة اليوم هي بين
محورين ،محور الخير ال��ذي تمثله المقاومة
وحلفاؤها ،ومحور الشر ال��ذي يمثله العدو
الصهيوني و«داع��ش» وأخواته من الجماعات
اإلرهابية التكفيرية وحلفاؤهم .لكن هذه الحرب
العسكرية سينتصر فيها محور المقاومة».
وأضاف« :يخطئ العدو الصهيوني إن كان
يظن أنه بعملية اغتيال المقاومين في القنيطرة
يكون قد حقق انتصارا ً على المقاومة ،فهو يعلم
ان الرد سيجعله يندم على فعلته هذه».

تعزيزات «ا�سرائيلية» للمواقع
ودوريات كثيفة لـ«اليونيفيل»
الجنوب ــ رانيا العشي
تشهد الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ه��دوءا ً
الفتا ً في ظل غياب دوري��ات قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
المعتادة على طول الحدود بين كفركال والعديسة ،على رغم
وضع جيش العدو «اإلسرائيلي» قواته المنتشرة على طول
الحدود مع لبنان في حال استعداد فوق العادة ،وتعزيزه
لمواقعه بالعديد والعتاد ،حيث رصدت آليات ثقيلة من
دبابات ومدرعات ترابط اسفل تلة آبل القمح الى جنوب –
شرق من مستعمرة المطلة الحدودية.
في حين ،خفت حركة دوريات الهامر المؤللة التي كانت
تجوب الحدود على مدار الساعة ،على غير عادتها .فيما
عمد البعض اآلخر الى اقامة نقاط مراقبة ثابتة ،حيث ُخبئت
سيارات الهامر في البساتين المجاورة ،وراق��ب جنودها

بالمناظير التحركات في الجانب اللبناني ،وتزامن ذلك مع
تحليق للطيران الحربي «االسرائيلي» المعادي ،فوق مزارع
شبعا المحتلة.
وألقى العدو «االسرائيلي» قنابل مضيئة في القطاع
الغربي وفوق البحر من الناقورة في اتجاه القاسمية شماالً.
في وقت آخر ،سيّرت القوات الدولية دوريات مكثفة على
طول الخط االزرق بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،وتوقفت
قرب بركة النقار في محاذاة الشريط التقني ،وجال ضباط
من فريق مراقبي الهدنة الدوليين على الخط االزرق من
الحمامص وصوال ً الى الوزاني في حين راقب ضباط الفريق
بواسطة المناظير التحركات «اإلسرائيلية».
كما حلقت مروحية دولية ف��وق الخط االزرق انطالقا ً
من الناقورة وصوال ً الى مرتفعات جبل الشيخ لمراقبة اي
انتهاكات لهذا الخط.

