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«الأو�ضاع قد ت�صبح غير قابلة لل�سيطرة»

حفل ع�شاء لمديرية الغبيري في «القومي»

حزب اهلل :ال نخ�شى التهديدات وال نباع وال ن�شترى

بزي :العدو ال�صهيوني يح ّرك قوى التط ّرف
ال�ستهداف بالدنا ووحدتنا ومكامن ق ّوتنا

خالل االحتفال بزرع الشجر في عيترون
رجح حزب الله أن توصل السياسات العدوانية ضد
ّ
اليمن األوضاع إلى نقطة غير قابلة للسيطرة معتبرا ً أن
السعودية هي مملكة االعتدال أم��ام «إسرائيل» ،ولفت
إلى أن الذين يشنون العدوان على اليمن قد أخطأوا في
الحسابات مع حزب الله» ،مؤكدا ً «أننا ال نخشى التهديدات
وال نباع وال نشترى».

قاووق

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»
الشيخ نبيل قاووق أن «العدوان على اليمن أسقط األقنعة،
فهو عدوان سعودي أميركي تكفيري على الشعب العربي
المسلم اليمني ،ألنه واجه المدارس التكفيرية التي كانت
تنشر سمومها في صعدة وصنعاء وفي كل المحافظات
اليمنية ،بعدما وج��دوا في م��دارس التكفيريين أسلحة
وذخائر وأموال سعودية».
وخ�ل�ال حفل تأبيني ف��ي حسينية ب��ل��دة محيبيب
الجنوبية ،رأى قاووق أن «فظائع النظام السعودي في
اليمن فاقت الفظائع اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين ،بل إن
هذا العدوان هو أكثر بشاعة من العدوان اإلسرائيلي على
غزة ،وأن ما يرتكب من فظائع ومجازر بحق اليمنيين من
قبل نظام يقدم نفسه على أنه «مملكة الخير والمكرمات
واالعتدال» ،يؤكد ما أثبتته األيام أن السعودية هي مملكة
االعتدال أم��ام إسرائيل ،ومملكة العدوان على اليمن».
واعتبر أن «أه���داف ال��ع��دوان على اليمن ه��ي األه��داف
نفسها التي ألجلها أشعلوا نار الفتنة في العراق وسورية
بالتمويل والتدريب والتسليح ،ما يعني أنهم يريدون
استهداف الدور والموقع والهوية لتكون هذه الدول في
دائرة الهيمنة».
ولفت قاووق إلى أن «الذين يشنون العدوان على اليمن
اليوم قد أخطأوا أيضا ً في الحسابات مع حزب الله ،وفي
تقدير الموقف معه ،فهم راهنوا على تحييدنا وسكوتنا،
ولم يدركوا أننا ال نخشى التهديدات وال نباع وال نشترى».

فياض

ورأى عضو الكتلة الوفاء للمقاومة علي فياض «أن
حجم االضطراب اإلقليمي اليوم غير مسبوق ،وأن المنطقة
على مفترق طرق».
واعتبر فياض خالل احتفال تأبيني في حسينية بلدة
ميس الجبل الجنوبية «أن السعودية التي كانت قد شنت
حربا ً أمنية وعسكرية على الحراك السلمي في البحرين،
وتشن اليوم حربا ً ظالمة على اليمن قد فتحت المنطقة على
تعقيدات خطيرة ،فالمضي في هذه السياسات العدوانية
التي تستهدف المدنيين ومنشآت الدولة الحيوية في
اليمن من المرجح أن يوصل األوضاع إلى نقطة غير قابلة
للسيطرة ،فتدخل المنطقة في آتون نار مشتعل غير قابل
لالحتواء ،في حين أن التقدير الواقعي لمصالح العرب
والمسلمين يستدعي خروجا ً من العقلية الثأرية والبدائية
المتخلّفة التي تس ّمم السياسات الخليجية ،ألنه ما من
مصلحة ألحد من كل ما يحصل».

فضل الله

وأش��ار عضو الكتلة النائب حسن فضل الله إلى أننا

«نريد لبلدنا الذي دفعت المقاومة ألجله دما ًء غزيرة ،وقدّم
الجيش ألجله شهداء من خيرة ضباطه وجنوده ،وقدّم
الشعب له من خالل أبنائه الكثير من الشهداء ،أن يبقى
أخضر وعامرا ً ومع ّمرا ً ومستقرا ً ومستقالً وسيدا ً وحراً،
ولتبقى معادلة الجيش والشعب والمقاومة مظلّة الحماية
لبلدنا».
ولفت فضل الله خ�لال رعايته حفل غ��رس شجرة
اختتاما ً لموسم  2015-2014في مشروع حملة غرس
مليون شجرة التي تقوم به جمعيات «أخضر بال حدود»
و»أجيال السالم لنزع األلغام» ومؤسسة «جهاد البناء
اإلنمائية» ،وذلك في واحة اإلعالمي الشهيد حسن عبد الله
في بلدة عيترون ،إلى أن «األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله قد قدّم خطابا ً ووثيقة تاريخية سياسية
وعسكرية ودينية وأخالقية واجتماعية تصلح لتكون
دستورا ً لهذه األمة جمعاء».
وتطرق إل��ى موضوع اإلع�ل�ام ،الفتا ً إل��ى أن «مفهوم
الحرية في لبنان ،هو جوهر وجود هذا البلد ،ونلتقي مع
كل أولئك الذين يقولون إن جوهر لبنان قائم على الحريات
العامة ،المصانة وفق الدستور والقوانين ،وليست أي
حرية متفلتة».
وقال« :إننا نرى في اآلونة األخيرة ،أن هناك استهدافات
لإلعالم اللبناني من قبل جهات ودول وسفراء ،يحاولون
ف��رض منطقهم وسياستهم في كم األف���واه ،والتعمية
على الحقائق وتلفيقها ،ون��رى أن هذا ممتد من الهاي
إلى بيروت ،لضرب حرية اإلع�لام حتى يصبح اإلعالم
اللبناني على صورة بعض األنظمة وال��دول والجهات،
إعالما ً معلباً» ،مستدركاً« :لكن نحن سندافع عن هذه
الحرية اإلعالمية».
وك��ان قد حضر االحتفال مدير ال��دائ��رة اإلعالمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي العميد معن حمية على
رأس وفد ضم إعالميين ومدير مديرية بنت جبيل د .علي
بيضون ،عضو «المجلس الوطني لإلعالم» غالب قنديل،
مدير العالقات العامة في قناة «الجديد» إبراهيم الحلبي،
وف��د من الحزب «الشيوعي اللبناني» برئاسة حسين
سعد ،رئيس جمعية «أخضر بال ح��دود» زهير نحلة،
مدير «مديرية العمل البلدي» في «حزب الله» في منطقة
الجنوب األولى فؤاد حنجول ،نائب رئيس اتحاد بلديات
قضاء بنت جبيل المهندس عفيف ب��زي ،رئيس بلدية
عيترون حيدر مواسي ،ووفود أمنية وعسكرية ،باإلضافة
إلى حشد من الصحافيين واإلعالميين في صيدا والنبطية
وصور ومرجعيون وبنت جبيل ،وعائلة الشهيد وعدد من
الفاعليات والشخصيات.

حزب الله يلتقي حماس

على صعيد آخ��ر ،استقبل عضو القيادة السياسية
لحركة «حماس» في لبنان جهاد طه المسؤول عن الملف
الفلسطيني في «حزب الله» وجيه زلزلي على رأس وفد في
مقر الحركة في منطقة صور.
وأكد طه أن «يوم األسير الفلسطيني ونصرة األسرى
هو واجب ديني ووطني وعنوان لتجديد العهد على
التمسك بخيار المقاومة ف��ي مواجهة المخططات
الصهيونية».

الطا�شناق يحيي ذكر الإبادة الأرمنية

بقرادونيان ي�ستغرب �سكوت لبنان عن الجريمة
أح��ي��ا ق��ط��اع ال��ش��ب��اب ف��ي ح��زب
«الطاشناق» -فرع كسروان الذكرى
المئوية لإلبادة الجماعية في معهد
القديس يوسف  -عينطورة تحت
عنوان «أي��ام عينطورة :من الهوة
إلى الجنة» ،في حضور ممثل النائب
ميشال عون منسق «التيار الوطني
الحر» في كسروان جوزف فهد ،أمين
عام حزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان ،ونواب وممثلي هيئات
المجتمع ال��م��دن��ي ،رؤس���اء رواب��ط
وأندية اجتماعية وثقافية ،وحشد
من المحازبين والمناصرين.
بداية توجه المشاركون إلى مدافن
شهداء أطفال وميتم عينطورة إلنارة
ال��ش��م��وع ول��وض��ع أك��ال��ي��ل ال��زه��ور
على أضرحتهم ،وق��ام رئيس معهد
القديس يوسف عينطورة األب جميل
سمعان ب��زرع غرسة شجرة الرمان
رمز الشهادة لدى الطائفة األرمنية،
والنائب نعمة الله أبي نصر يحيطه
النواب ب��زرع غرسة شجرة األرز في
باحة المدافن ،ثم انتقل الجميع إلى
القاعة الرئيسية في المعهد ،حيث
ب��دأ االح��ت��ف��ال بدقيقة صمت ح��دادا ً
وإج�لاال ً عن أرواح الشهداء .ثم ألقت
عريفة االحتفال كارين بيديريان كلمة
ترحيبية.
بدوره ،ألقى األب سمعان كلمة قال
فيها« :انقضت مئة عام على اإلب��ادة
األولى في القرن العشرين ،عنينا بها
اإلب��ادة األرمنية الجماعية على أيدي
األتراك زمن السلطنة العثمانية ،وما
زال أحفاد الناجين يقتفون بال كلل اثر
ما انقطع من تاريخهم ،هذا األمر يؤهلهم
أن يحملوا بفخر لألجيال الجديدة
الذاكرة التاريخية لماضيهم».
وسأل النائ أبي نصر في كلمته
«ك���ل ه���ذه ال��م��آس��ي ال��ت��ي لحقت
بأجدادنا أبناء الجبل ،أال تستحق من
قبل المسؤولين عندنا تخصيص يوم
واحد للذكرى والتذكير»؟

وشدد على أنه «يخطئ من يعتقد
أن اإلب���ادة الجماعية للسكان هي
من الماضي وإنها لن تتكرر ،ألن ما
نشهده اليوم في سورية والعراق،
وما جرى في مصر وليبيا يدل على
أن لعنة التطرف والتكفير ال تضرب
المسيحيّين فقط ،لقد نزلت أيضا ً على
األزيديين وعلى المدنيين األبرياء من
المسلمين ،س ّنة وشيعة ،كما أصابت
الدّروز وغيرهم من أهل هذه البالد».
وألقى النائب بقرادونيان كلمة قال
فيها« :نجتمع لنتذكر ونذكر الجميع
الذين أرادوا لإلبادة والمجازر حالً
ج��ذري��ا ً إلن��ج��اح الحلم ال��ط��وران��ي
التركي االستعماري ،بأن حلمهم لم
يتحقق وبأن هذه الشعوب وأحفاد
الشعوب ال يزالون يصرخون نحن
هنا وسنبقى هنا».
وطالب «تركيا بالذات االعتراف
بمسؤوليتها إزاء جريمة اإلب���ادة
ن��ط��ال��ب��ه��ا ألج���ل تحقيق ال��ع��دال��ة
والتعويض على الخسائر البشرية
والجغرافية والسياسية والمادية،
ول��دول العالم التي ال ت��زال تنتظر

من االعتصام في ساحة الشهداء

الظروف المؤاتية لالعتراف».
وأعرب بقرادونيان عن»استغرابه
لسكوت لبنان ال��رس��م��ي ع��ن هذه
الجريمة ،فعلى رغم ق��رار المجلس
النيابي اللبناني في أيار  2000حول
اإلب���ادة األرمنية وض���رورة اعتراف
تركيا بمسؤولياتها والتعويض عنها،
فان لبنان الرسمي ال يزال يتردد حتى
في إع�لان احترام آب��اء وأج��داد آالف
اللبنانيين سقطوا دفاعا ً عن الحرية
وكرامة اإلنسان والحفاظ على الذات
وعدم الرضوخ للظلم واالحتالل».
ون��ظ��م ق��س��م األش��ب��ال ف��ي ح��زب
ال��ط��اش��ن��اق ،م��س��اء أول م��ن أم��س
اعتصاما ً رمزيا ً في ساحة الشهداء
ف��ي ب��ي��روت ،تحت ع��ن��وان «وصية
النضال المستمر لضحايا اإلب��ادة
األرمنية منذ مئة عام نحن القضية»،
شارك فيه الوزير أرتيور ناظاريان
وال��ن��واب آغ��وب بقرادونيان ونبيل
نقوال وآالن عون ،النائب السابق إميل
إميل لحود وشخصيات سياسية
وإع�لام��ي��ة وم��م��ث��ل��ون ع��ن هيئات
وجمعيات مدنية وتربوية.

ح ّذر عضو المجلس األعلى منفذ عام المتن الجنوبي في الحزب السوري
القومي االجتماعي عاطف بزي من مشاريع الفتن التي تهدّد بالدنا ،مشدّدا ً
على ضرورة حشد الطاقات في مواجهة هذه المشاريع والتحديات المصيرية،
المتمثلة بالعدو الصهيوني وبقوى اإلرهاب والتطرف.
كالم بزي ،جاء خالل حفل عشاء أقامته مديرية الغبيري التابعة لمنفذية
المتن الجنوبي في «القومي» في مطعم األمين ـ الجمهور ،حضره نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،الع ُمد :نزيه روحانا ،وائل الحسنية ،د .إيلي معلوف ،د.
لور أبي خليل ،وعدد من المسؤولين ،أعضاء هيئة منفذية المتن الجنوبي،
مسؤولو الوحدات في المتن الجنوبي ،عدد من الفاعليات الرسمية واالجتماعية
واالقتصادية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
وأشار بزي إلى أنّ اإلرهاب الذي يقتل شعبنا ويد ّمر بالدنا هو صنيعة العدو
الصهيوني وقوى االستعمار ،وهدفه ضرب مكامن قوتنا ،المتمثلة بالمقاومة
وحاضنتها سورية.
وإذ دعا بزي السائرين في ركب المخططات التفتيتية إلى مغادرة هذا الركب،
وعدم الرهان عليه ،شدّد على ضرورة تحصين الوحدة الداخلية والتضامن
في مواجهة المجموعات اإلرهابية المتطرفة التي تتحرك وفقا ً لألجندة
«اإلسرائيلية».
وحيا بزي الجيش في لبنان والشام والعراق وك ّل القوى التي تقاتل القوى
اإلرهابية.
وكانت كلمة لناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية المتن الجنوبي حافظ يزبك
وأكد فيها إرادة التصدي للمخططات والمؤامرات التي تحاك ض ّد أمتنا.
وتخلل الحفل تكريم عدد من القوميين ،حيث قلد نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا «وسام الثبات» لرضا مراد الذي ألقى كلمة شكر وجدانية ،كما ت ّم تقليد
«وسام الواجب» لك ّل من محمد عماشة ،جهاد وهبي ،وشوقي عليق.
وقد شكر المك ّرمون رئيس الحزب النائب أسعد حردان على منحهم األوسمة،
وألقت المواطنة الرا مراد ،حفيدة رضا مراد ،كلمة باسم المك ّرمين شكرت فيها
قيادة الحزب والمنفذية والمديرية.

رضا متوسطا ً مهنا والحسنية وبزي بعد تسلمه وسام الثبات

ال�سيد يطلب من المحكمة الدولية
اال�ستماع �إلى �شهادته
طالب اللواء جميل السيد «المحكمة الخاصة بلبنان» ،االستماع إليه بصفته
شاهدا ً «للرد على الوقائع غير الصحيحة التي جاءت على لسان بعض الشهود
الذين استمعت إليهم المحكمة مؤخراً ،والسيما رئيس الحكومة السابق فؤاد
السنيورة والنائب مروان حمادة والنائب غازي يوسف والنائب السابق باسم
السبع والنائب السابق غطاس خوري».
وفي رسالة رسمية وجهها ،بواسطة وكيله المحامي أكرم ع��ازوري إلى
رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليكوفا وإلى رئيس غرفة الدرجة األولى
القاضي ديفيد راي ،أوضح السيد أن «هؤالء الشهود الخمسة ينتمون إلى خط
سياسي واحد هو تحالف  14آذار الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق
الحريري ،وأنه في إطار شهاداتهم أمام المحكمة حول الوضع العام السائد
في لبنان قبل جريمة االغتيال ،فإنهم أتوا على ذكر اللواء السيد بوقائع كاذبة
أو محرفة ،سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية بين السنوات 1991
و ،2005كمساعد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني ثم كمدير عام لألمن
العام».
ونشر موقع المحكمة الرسالة التي أش��ارت إلى أنه «بحسب األصول
القضائية فال يمكن للمحكمة الدولية أن تأخذ بإفادات أولئك الشهود ما لم
تستمع إلى الطرف اآلخر ،علما ً بأن بعض ما نسبه هؤالء إلى اللواء السيد
السيما الرئيس السنيورة ،كان من شأنه أن يعرض السيد لالدعاء عليه
ومالحقته في لبنان في ما لو كانت تلك المزاعم صحيحة ،وبخاصة أن اللواء
السيد لم يكن يتمتع بأية حصانة وأنه كان معتقالً سياسيا ً وتعسفيا ً بين
األع��وام  2005و 2009في حين كان السنيورة رئيسا ً للحكومة طيلة تلك
الفترة ،لكنه لم يحرك ساكنا ً لمعرفته بعدم صحة المزاعم التي أطلقها أمام
المحكمة الدولية».
وأكد السيد أن «األخذ بإفادات الشهود الخمسة ،ال سيما ما ورد فيها من وقائع
مغلوطة ومشوهة ،ومن دون لجوء المحكمة الدولية إلى التثبت من صحتها،
يؤدي بالمحكمة إلى اتخاذ قرارات خاطئة ،بما يتعارض مع مبدأ الوجاهية
وحسن سير العدالة المنصوص عنها في نظام المحكمة ،خصوصا ً أن ثبوت
كذب أولئك الشهود أمامها من شأنه أن يعرضهم للمالحقة بجرم تحقير
المحكمة (المادة  60مكرر) ،مما يمنح اللواء السيد صفة ،صاحب مصلحة ،في
إثبات عدم صحة إفادات الشهود بحسب المادة نفسها».

ميقاتي :المحكمة خرجت عن مسارها

من جهة أخ��رى ،لفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى «ان��ه يرى أن المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان خرجت عن مسارها وبدأت تتشتت مواضيعها».
وفي حديث تلفزيوني ،سأل ميقاتي« :هل يعقل أن من يقوم بواجبه
اإلعالمي من دون أن يمس جوهر المحكمة ممكن أن يحاكم؟» ،الفتا ً إلى أنه
«لدينا محاكم لبنانية صالحة لمعالجة قضية كرمى خياط وقناة «الجديد»
إذا أخطأت».
ووجه ميقاتي تحية إلى كرمى خياط على أدائها ودفاعها عن الكلمة في
لبنان.
وحيا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون
العميد مصطفى حمدان في بيان أمس اإلعالمية كرمى خياط وقال« :نحن معك
ليس ألنك وتحسين خياط وقناة الجديد كنتم األوفياء واألقوياء في الدفاع عن
حقنا في الحرية إنما ألنك تمثلين اليوم معركة حريتنا من الذين اغتصبوها
من األجانب تحت مسميات المحكمة الدولية وال أخالني أبالغ إن قلت أن
وقوفك أمام المحكمة يذكرني بالماجدات العربيات اللواتي وقفن بوجه محاكم
االستعمار في أيامنا الغابرة».

لجنة �أ�صدقاء �سكاف تحيي الأ�سرى
وتلتقي «القومي» وحزب اهلل
حيت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف لمناسبة «يوم األسير الفلسطيني
والعربي»« ،األسرى األبطال في السجون الصهيونية ،وفي مقدمهم عميد األسرى
اللبنانيين والعرب المناضل يحيى سكاف القابع في سجون االحتالل منذ 11
آذار  1978ويتعرض ألبشع أنواع التعذيب والعزل ،ومحروم من أبسط حقوق
اإلنسان التي تتعلق باألسرى».
ودعت اللجنة المنظمات الدولية والهيئات اإلنسانية إلى «الضغط على الكيان
الغاصب من أجل السماح للصليب األحمر الدولي كشف مكان اعتقال األسير
سكاف».
وللمناسبة ،زار جمال سكاف أمين سر اللجنة منفذ عام الحزب السوري القومي
االجتماعي في الكورة باخوس وهبة ،الذي أكد أن «قضية األسير سكاف تحظى
باهتمام كبير من قيادة الحزب القومي الذي لن يبخل بالنضال حتى تحريره
وعودته إلى الوطن ،ألن ما قام به يحيى سكاف رفع رأس الشرفاء في أمتنا
كافة».
كما زار سكاف عضو المجلس السياسي لحزب الله محمد صالح ،الذي حيا
األسرى الفلسطينيين والعرب كافة وفي مقدمهم عميدهم يحيى سكاف ،مؤكدا ً أن
«قضية فلسطين هي األساسية والمركزية حتى تحريرها من البحر إلى النهر».

ً
قهوجي ينفي ً
من�سوبا �إليه
كالما
و�سلمان �إلى القاهرة للبحث في القوة الم�شتركة

مشاركون في المناورة
أوضحت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أن
إحدى الصحف أوردت على موقعها اإللكتروني الصادر
بتاريخ أمس ،حديثا ً لقائد الجيش العماد جان قهوجي
تضمن العديد من اآلراء التي لم يدل بها.
وأضافت« :يهم قيادة الجيش  -مديرية التوجيه ،التأكيد
أن العماد جان قهوجي قد تناول في حديثه حصرا ً موضوع
الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني والمساعدات
الفرنسية المقررة في إط��ار ه��ذه الهبة ،ول��م يتطرق في
حديثه على اإلطالق إلى أي موضوع سياسي ،محليا ً كان
أم إقليمياً».
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه جرى
قبل ظهر أمس في قيادة الجيش في اليرزة ،بحضور العماد
قهوجي ،توقيع البروتوكول التقني اإلضافي المتعلق
باتفاقية الهبة السعودية العسكرية المقدمة للجيش
اللبناني ،وذلك بين عدد من كبار ضباط القيادة عن الجانب
اللبناني ،ووفد من شركة اوداس الفرنسية برئاسة مدير
عام الشركة األميرال ادوارد غييو.
ويتوجه رئيس األرك��ان في الجيش اللواء الركن وليد
سلمان على رأس وفد عسكري إلى القاهرة األربعاء المقبل
تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر رؤس��اء أركان
جيوش ال��دول العربية لبحث تنفيذ ق��رار القمة العربية
األخيرة الخاص بتشكيل قوة عسكرية مشتركة الذي يعقد
في  22الجاري.
وكان البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في
شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي ذكر أن القادة العرب
وافقوا على اقتراح بإنشاء قوة عسكرية مشتركة.
على صعيد آخر ،جرى ليل أول من أمس في حقل رماية
حنوش  -حامات ،وفي حضور عدد من ضباط الجيش
واألجهزة األمنية وأعضاء فريقي تدريب أميركي وبريطاني،
تنفيذ مناورة قتالية ليلية بالذخيرة الحية ،تحاكي القضاء
على مجموعة إرهابية متحصنة في مناطق جبلية ،شاركت
فيها وح��دات من ف��وج التدخل الثالث وم��درس��ة القوات
الخاصة وف��وج المدرعات األول وف��وج المدفعية الثاني
والقوات الجوية والبحرية ،ووحدات متدربة من المديرية
العامة لألمن العام والمديرية العامة ألمن الدولة.
وق��د استخدمت خ�لال ال��م��ن��اورة رم��اي��ات بالمدفعية

والدبابات والطوافات واألسلحة المتوسطة والخفيفة،
وكمية من المتفجرات لفتح ثغرات في تحصينات المجموعة
اإلرهابية.
أمنياً ،سمعت صباح أمس أصوات عدد من االنفجارات
في السلسلة الغربية المحاذية للهرمل لم يعرف مصدرها
أو سببها.
في إط��ار االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» على لبنان ،نفذ
الطيران الحربي المعادي غارات وهمية وفي شكل مكثف في
أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح ومرجعيون والخيام
والعرقوب وعلى علو متوسط.
كما أقدم زورق حربي تابع للعدو «اإلسرائيلي» قرابة
التاسعة ليل أول من أم��س ،على خرق المياه اإلقليمية
اللبنانية لمسافة  130متراً ،عند خط الحدود البحرية
الجنوبية اللبنانية ،ثم غادر عند الساعة  21,03باتجاه
المياه الفلسطينية المحتلة ،بحسب بيان لقيادة الجيش.
وفي بيان آخر ،و»نظرا ً إلى استمرار تعرض مواطنين
إلصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام
مشبوهة» ،ذ ّك���رت ق��ي��ادة الجيش  -مديرية التوجيه،
المواطنين« ،بأن الذخائر المذكورة هي متعددة األشكال
واألح��ج��ام وق��د تكون مموهة بطرق مختلفة ومنتشرة
عشوائيا ً في األراضي التي شهدت أعماال ً حربية .وحرصا ً
على سالمتهم ،تدعوهم إلى التقيد باإلرشادات والتوجيهات
اآلتية:
 عدم االقتراب من األماكن المشبوهة. االلتزام بإشارات التحذير وع��دم نزعها أو محاولةالدخول إلى البقع المسيجة.
 ع��دم لمس األل��غ��ام والقنابل العنقودية واألجسامالمشبوهة والذخائر غير المنفجرة أو العبث بها.
 ع��دم سلوك الطرقات غير اآلم��ن��ة ،واالل��ت��زام دائما ًبالطرقات المعبدة.
 االلتزام دائما ً بقواعد الحيطة ألن عدم وجود دالئل أوإشارات ال يعني عدم وجود أجسام خطرة.
كما تدعوهم عند مصادفتهم لغما ً أو أي جسم غريب،
إلى إبالغ أقرب مركز عسكري أو االتصال بالمركز اللبناني
لألعمال المتعلقة باأللغام على رقمي الهاتف05/956143 :
 05/956193أو على الرقم  1701موزع وزارة الدفاع.

لقاء ت�ضامني مع الأ�سرى في �سفارة فل�سطين:
طريق تحريرهم الوحدة والمقاومة
نظمت سفارة دولة فلسطين ،لقاء تضامنيا ً مع «أسرى
الحرية» ،في قاعة الشهيد ياسر عرفات ،في مبنى السفارة،
بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للتضامن مع األس��رى
الفلسطينيين في سجون االحتالل «اإلسرائيلي».
تقدم الحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور وأركان
وك���وادر السفارة ،وش��ارك فيه أمين سر فصائل «منظمة
التحرير الفلسطينية» و«حركة فتح» في لبنان فتحي أبو
العردات ،السفيران المصري محمد بدر الدين زايد والكوبي
رينيه سيبالو براتس ،ممثلو :السفارة الروسية ديمتري
اينوزمتسيف ،سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مسعود
صابري زاده ،السفارة الجزائرية ب��وادي عيد ،السفارة
البنغالدشية محمد إسالم.
وحضره ممثل النائبة بهية الحريري منسق عام تيار
المستقبل في بيروت بشير عيتاني ،ممثلو حزب «الكتائب»
عضو المكتب السياسي الدكتور منير معلوف« ،التيار
الوطني الحر» رمزي دسوم« ،حركة أمل» محمد الجباوي،
أمين السر العام للحزب التقدمي االشتراكي ظافر ناصر ،ممثل
«التنظيم الشعبي الناصري» محمد ضاهر ،رئيس «التنظيم
القومي الناصري» سمير شركس .المنسق العام «للحملة
األهلية لنصرة فلسطين» معن بشور على رأس وفد ،ممثل
«المنتدى العالمي لدعم المقاومة ومناهضة االمبريالية»
محمد قاسم ،رئيس «حركة األمة» الشيخ عبد الناصر جبري،
نجل مفتي الفلسطينيين في الشتات الشيخ محمد اللبابيدي،
ممثل «تيار الفجر» الشيخ جمال شبيب ،قائد «األمن الوطني
الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ،وضباط قوى
«األم��ن الوطني» في بيروت ،ممثلو فصائل الثورة والقوى
الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ،أعضاء إقليم «حركة فتح
في لبنان» ،قيادة «حركة فتح» في بيروت.
بدأ اللقاء بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني ،تاله
كلمة المسؤول اإلعالمي في سفارة فلسطين حسان ششنية،
ثم ألقى دبور كلمة عاهد فيها على «مواصلة طريق النضال،
للوصول إلى تحقيق األه��داف كاملة باالستقالل ،والعودة
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ،شاء
من شاء وأبى من أبى».
وقال بشور بدوره« :نشارك اليوم في يوم الوفاء لألسرى،
ونشارك شعبنا الفلسطيني في تلك المحطات النضالية،
وفي يوم نجتمع به ،نتذكر أبو جهاد (الوزير) ومجزرة قانا،
ونقول للعام أجمع إن ما من شيء يمكن أن يقضي على قضية
فلسطين».
وأك���د السفير زاي���د« :أن مصر ل��ن تتخلى ع��ن القضية
الفلسطينية ،وأنه مهما طال الوقت سينتصر الوقت الفلسطيني،

لكن نحتاج أن تكون هناك جمعيات مهمتها الوحيدة القدس».
وجدد عيتاني «في يوم األسير ،الوفاء لألسرى ودعمهم»،
فيما حيا قاسم «جميع أسرانا الذين إذا أحصيناهم في سجون
االحتالل ،نرى أن عددهم فاق أي عدد في سجون العالم».
كما وجه الجباوي التحية «ألسرانا الشرفاء المعتقلين
لدى السجان الصهيوني المحتل» ،معتبرا ً أن «طريقنا لتحرير
هؤالء األسرى ،ال بد أن يمر عبر وحدتنا ،عبر مقاومتنا».
واعتبر جبري أن الصراعات في العالم العربي «ليس من
شأنها ،إال أن تؤجل تحرير فلسطين ،ألن فلسطين ال يمكن
أن تتحرر إال بوحدتنا ،إال بتوجيه البندقية نحو الصهاينة
اليهود».
ورأى مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في
لبنان علي فيصل أن ما يحرر األسرى ويخرجهم إلى الحرية،
هو ال��ع��ودة إل��ى رح��اب ال��وح��دة الوطنية ،ح��ول المقاومة
والحركة الدبلوماسية.
واعتبر مسؤول العالقات الفلسطينية في «حركة حماس»
أب��و العبد مشهور أن «األس��ر جمعنا ،وجمعتنا الشهادة،
وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء األحياء».
ورأى ع��ض��و المكتب ال��س��ي��اس��ي ل��ـ»ج��ب��ه��ة التحرير
الفلسطينية» ص�لاح اليوسف أن��ه «آن األوان أن نعمل
على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني،
لنتمكن من مواجهة االحتالل والعدوان المتواصل على أرض
فلسطين».
وشدد ناصر على أن «فلسطين هي القضية ألنها األمانة،
هي الوصية ألنها حريتنا ،ألنها كرامتنا وعروبتنا».
وأكد ضاهر« :أن ال عرب وال عروبيين من دون فلسطين،
وال فلسطين من دون القدس ،وال القدس من دون األقصى ،وال
أقصى من دون أيد تحميه وتدافع عنه».
من جهته ،قال األسير المحرر من قلقيلية سمير منصور:
«تركت خلفي أكثر من  5000أسير فلسطيني ،يعانون ظلم
السجان الصهيوني .إننا كأسرى فلسطين حاولوا قهرنا،
وجعلونا أجسادا ً ميتة ،ولكننا بإرادتنا قهرناهم ،وجعلنا من
سجونهم دروعا ً لتخريج صورة القادة والمناضلين .وما كان
هذا ليحدث ،لوال تضحيات الحركة األسيرة».
ورح��ب ممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أبو
جابر بالحضور ،وقال :هذا البيت هو البوصلة الحقيقية نحو
فلسطين».
وكشف اللبابيدي في كلمته أن «الكثير من أسرانا يعاني
يومياً ،مأساة على مرأى ومسمع العالم أجمع».
كما واصلت المخيمات الفلسطينية يوم األسير الفلسطيني
بسلسلة مهرجانات سياسية.

