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«من م�صلحة «الم�ستقبل» تحريرعر�سال»

الأحزاب اللبنانية والتحالف الفل�سطيني
تدين اللقاءات ال�سعودية «الإ�سرائيلية»

حزب اهلل :عون رئي�س ًا للجمهورية
�أو ت�أجيل الأمر �إلى �أجل غير م�سمى

من االحتفال البلدي في بعلبك
خيّر ح��زب الله فريق  14آذار
بين انتخاب رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية أو تأجيل األمر إلى أجل
غير مسمى ،م��ؤك��دا ً أن��ه إل��ى جانب
عون في المواجهة السياسية التي
يخوضها بشأن التعيينات واعتبر
أن من مصلحة حزب المستقبل قبل
أي جهة أخرى ،تحرير بلدة عرسال
من التكفيريين قبل أن «يبتلعوه».
ولفت نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ الملف
الرئاسي واضح «إما انتخاب العماد
ميشال عون رئيس جمهورية ،وإما
أن يؤجل األمر إلى أجل غير مسمى
وال��ل��ه أع��ل��م ك��م ي��ط��ول ه���ذا األم���ر،
واختيار العماد عون أفضل لكم ألنه
حاضر أن يعطي التزامات واتفاقات
وأن يحرص على تطبيق الطائف
وأن ينقل البلد إلى حالة إيجابية من
التعاون الداخلي ،مع ذلك نالحظ
البعض يقول ال» ،مشيرا ً إل��ى أن
الضغط من فرنسا أو من أميركا أو من
إيران أو من السعودية أو من أماكن
أخرى هو ضغط في الهواء ويعني
قنابل صوتية ال قيمة لها ،ألن الحل
هنا .إن اخترتم العماد عون فسيكون

للبنان رئيساً ،وإن لم تختاروه ،فذلك
يعني أنكم ال تريدون حالً».
واع��ت��ب��ر ق��اس��م خ�ل�ال اح��ت��ف��ال
بإطالق مديرية العمل البلدي لحزب
الله في البقاع بالتعاون مع اتحادات
وبلديات بعلبك الهرمل ،الخطط
السنوية للعام الحالي ،في بعلبك،
أن الغرب «ناجح في فتح األزم��ات
ولكنه فاشل في إغالقها» ،مشيرا ً
إل��ى أن «لبنان ال يستقيم وضعه
إالّ بالوفاق وخصوصا ً في القضايا
الرئيسية» ،داع��ي �ا ً إل��ى «التالقي
والتفاهم على القضايا األساسية
لحلها».
وك����ش����ف «أن أح������د وزراء
«المستقبل» طرح على الحزب نقل
مخيمات النازحين من عرسال إلى
داخ��ل البقاع ،ونحن وافقنا بشرط
أن يتوزعوا على المناطق بالتساوي
وهذا ما يدل ويؤكد أنهم يعانون من
النزوح السوري في عرسال».
و أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن ّواف الموسوي أن «ما دامت
هناك منطقة يتواجد فيها التكفيريون
فهذا يعني أن لبنان ما زال مهدداً،
والمقاومة اليوم تضع في حسبانها
ات��خ��اذ االج����راءات ال�لازم��ة لتحرير

ما تبقى محتالً من قبل المجموعات
التكفيرية ،سواء أكان في سورية أو
لبنان».
ورأى ال��م��وس��وي خ�لال احتفال
في بلدة البازورية ،أن بلدة عرسال
«التي يقدم تيار المستقبل نفسه
على أنها تابعة أو مؤيدة ل��ه ،في
وضعها الراهن ليست له ،بل في يد
المجموعات التكفيرية ،وقادرة على
ابتالعه في ليلة واح��دة كما فعلت
في مناطق أخرى ،ولذلك من مصلحة
حزب المستقبل قبل أي جهة أخرى
في لبنان أن يتمكن الجيش اللبناني
من تحرير بلدة عرسال».
ومن جهة أخرى ،أكد الموسوي أن
«التيار الوطني الحر لم يتأخر عن
االعتراف بحقوق القوى السياسية
اللبنانية ف��ي التمثيل السياسي
والتعيينات اإلدارية ،لكن هناك قوى
سياسية بعينها ال تزال تمارس معه
حرب إلغاء غير معلنة» ،مشيرا ً إلى
أن «التيار» يطالب بما كان الفريق
اآلخ��ر اقترحه عليه م��ن قبل ،وهو
أمر مشروع ،ومن هنا فإن من حقه
أن يتخذ ما يراه مناسبا ً الستعادة
حقوقه ،ونحن إلى جانبه في هذه
المواجهة السياسية».

حركة الن�ضال تحيي ذكرى ت�أ�سي�سها

الداود :قلقون من الخطر الوجودي

وفد «حزب الله» مع الداود
أحيت «حركة النضال اللبناني العربي» في مركزها
في راشيا ،مناسبة تأسيس الحركة والذكرى السنوية
لمؤسسها النائب الراحل سليم ال��داود ،في لقاء حضره
نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود
قماطي على رأس وفد ،وحشد من مشايخ طائفة الموحدين
الدروز ،وقيادات حزبية.
وق��ال النائب السابق فيصل ال��داود« :ه��ذا هو عنوان
معركتنا التي نخوضها في مواجهة الجماعات التكفيرية
االرهابية ،نحن هنا في وادي التيم وعلى سفح جبل
الشيخ ،الذي يجمعنا بسورية وفلسطين ،نعتبر معركتنا
واح��دة ضد العدو «اإلسرائيلي» واإلره���اب التكفيري،
وكالهما يشكالن خطرا ً وجودياً ،ولهما األساليب المجازر
والقتل والطرد نفسها ،وإن وج��ود مجموعات إرهابية
تكفيرية على حدود بلداتنا وتخوم قرانا ،استدعى منا
كحركة نضال لبناني عربي ،وكأبناء منطقة ،أن نكون على
جاهزية تامة».

(أحمد موسى)
وأضاف« :لعل أكثر ما يقلقنا اليوم هو الخطر الوجودي
والمصيري لطائفة الموحدين الدروز في سورية ولبنان،
وهي جزء ال يتجزأ من المذاهب االسالمية ،ولكل منها
خصوصيتها ،ونحن رغم إلتزامنا ثوابتنا ونهجنا الوطني
والقومي ،إال أن هذا الخوف مشروع والهواجس كثيرة،
وهنا دورنا الطليعي الوحدوي لتبديد هذه المخاوف».
وقال قماطي ،بدوره« :مهما حاولوا أن يلبسوا الصراع
في المنطقة ثوبا ً مذهبيا ً أو طائفيا ً أو عرقيا ً أو إثنياً ،فإنه
في الحقيقة صراع سياسي بامتياز .فهذا الصراع هدفه
األول واألخير فلسطين ونسف القضية الفلسطينية وإلغاء
فلسطين من الخريطة العربية».
وأعلن «أننا سنحمي لبنان من أي خطر تكفيري على
هذه الحدود ،لتكون على طول التماس بين لبنان وسورية
قوية نظيفة آمنة من الخطر واإلجرام التكفيري ،ونحن معا ً
من هذه المنطقة في راشيا وحاصبيا ومعا ً نقاتل مقاومة
وجيشا ً وشعبا ً وسوف ننتصر بإذن الله».

أكدت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
وتحالف القوى الفلسطينية بعد اجتماع مشترك في قاعة الشهداء في مخيم
بر الياس ،أن رد االعتبار للقضية الفلسطينية أولوية موازية لمحاربة االرهاب
التكفيري.
وتخلل االجتماع «مناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية
واألوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ،والتحديات واألخطار
التي تتعرض لها قضية فلسطين».
ورأى المجتمعون في بيان أن «ه��ذه األخطار واألوض��اع الصعبة تتمثل
في ازدياد شراسة العدوان الصهيوني االستيطاني التهويدي لمدينة القدس
والحصار الظالم على قطاع غزة ،وفي المعاناة القاسية التي يعيشها األسرى
في سجون االحتالل ،باإلضافة إلى معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيمات
الشتات ال سيما في مخيمات لبنان وسورية حيث يتعرض مئات اآلالف منهم
للتهجير بفعل الحرب اإلرهابية التكفيرية التي تشن ضد المجتمعات العربية
والدول الوطنية بغية تفتيتها خدمة للمشروع األميركي الصهيوني العربي
الرجعي».
ولفتوا إلى أن «هذه األخطار تترافق مع سعي أميركي صهيوني لتصفية
القضية الفلسطينية ،عبر محاولة شطب حق العودة ،وفرض اقامة الدولة
اليهودية العنصرية ،كما تترافق مع انكشاف اللقاءات السعودية «اإلسرائيلية»
التي تجري في لحظة انشغال جماهير األمة العربية وقوى المقاومة في مجابهة
قوى االرهاب التكفيري التي تعتبر الوجه اآلخر لالرهاب الصهيوني».
ودانوا «بشدة مثل هذه اللقاءات العربية «اإلسرائيلية» والتي تكشف الوجه
الحقيقي للنظام السعودي وغيره ضد القضية الفلسطينية ،كما هو اليوم يشن
حربا ً ضد قوى المقاومة عبر تمويل وتسليح اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية من
«داعش» و«النصرة» لضرب ارادة المقاومة في محاولة للقضاء عليها ،وايجاد
المناخات المواتية امام العدو الصهيوني بتحقيق حلمه في تصفية القضية
الفلسطينية».
وش��دد المجتمعون على «أهمية تكاتف ق��وى المقاومة وق��وى التحرر
العربية لمجابهة المخطط الصهيوني التكفيري الرجعي لحماية وحدة
المجتمعات العربية وصون قضية فلسطين وعروبتها وحقوق الشعب العربي
الفلسطيني».
وحيوا «المقاومة والجيش العربي السوري في تصديهما للجماعات
اإلرهابية التكفيرية» ،منوهين بـ«قرار المحكمة المصرية إلغاء الحكم الذي
صدر بحق كتائب عز الدين القسام باعتبارها منظمة إرهابية» ،متمنين على
الحكومة المصرية ان «تقرن هذه الخطوة برفع الحصار عن قطاع غزة».
وأكدوا أن «رد اإلعتبار للقضية الفلسطينية وإعادة تحويل البوصلة نحو
الخطر الصهيوني ،يمثل أولوية موازية ألولوية محاربة اإلره��اب التكفيري
المدعوم دوليا ً وعربيا ً وإقليمياً».

أكد وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل أن «لدينا اليوم
فرصة حقيقية إذا أردن��ا االتفاق
م��ع بعضنا ب��ع��ض �اً ،ت��ق��وم على
إج����راء اس��ت��ف��ت��اء ل��م��ع��رف��ة إرادة
المسيحيين»( ،في انتخاب رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة) ،م��ش��ي��را ً ال���ى «ان
نصاب الثلثين ال يمكن ان يتوافر،
ف��إم��ا يجب أن ي��ت��ع��داه الدستور
بالطريقة التي اقترحناها ،وإما
نذهب الى مقولة ثانية من ضمن
ال��دس��ت��ور ك��ي نقول إن��ه يجب ان
تحترموا ما يقوله شعبنا» .ورأى
أننا «في حاجة إلى حلول صلبة
مبنية على ال��م��ب��ادئ ول��ي��س إلى
تسويات» .وشدد على ضرورة أن
«نتعلم من الماضي ونتذكره لئال
نكرره» وأن من المهم جدا ً أن نعلن
«النيّات الحسنة تجاه بعضنا،
وإنما األكثر أهمية هو أن يصار الى
ترجمة هذه النيّات الى عمل وفعل
مشترك».
وع��رض باسيل خالل االحتفال
ال��ذي أق��ام��ه على شرفه القنصل

العام للبنان في مونتريال فادي
زي��ادة ،في «سنتر ملكيت» للروم
الملكيين الكاثوليك ،لألفكار التي
تقوم بها وزارة الخارجية من أجل
ل ّم شمل اللبنانيين في العالم ،وقال:
«هناك مشروع «اشتري لبناني»،
ومشروع الطاقة اإليجابية لربط
اللبنانيين ببعضهم بعضا ً عبر
الطاقات اإليجابية وليس السلبية،
والمتحف اللبناني ال���ذي يخبر
قصة االغتراب اللبناني وال سيما
أننا نحتفل بالذكرى المئوية على
المجاعة التي كانت بداية الهجرة
اللبنانية».
وق��ال« :حقنا ان نعرف ونتذكر
أننا شعب لم يختر الغربة طوعا ً إنما
أجبرتنا عليها الظروف الصعبة،
أجبرنا عليها بالسيف واالضطهاد
وم��ا زال ه��ذا االض��ط��ه��اد يمارس
علينا حتى اليوم بهدف دفعنا إلى
ت��رك أرضنا أرض الحرية» .عبر
هذا المتحف ،نسعى الى ان يعرف
اللبنانيون جذورهم ،ومن دون هذه
الجذور يكون من السهل اقتالعهم

من أرضهم وتاريخهم وثقافتهم
وحقيقتهم ،ومن تكون جذوره غير
عميقة يكون من السهل اقتالعه».
وأض��اف« :هناك مشروع تعلم
اللغة العربية ،ألن من يفقد لغته
يفقد ال��ت��واص��ل م��ع أه���ل وط��ن��ه،
ومشروع بيت المغترب اللبناني،
و  Lebanon connectكي
نستطيع ع��ب��ره إح��ص��اء أع���داد
اللبنانيين بالحد األدنى ،إذ إننا ال
نعرف أع��داده��م وتوزعهم اال عبر
من يتسجل منهم في السفارات.
ونحن نأمل بأن نصل الى مرحلة
يستطيع المغترب اللبناني ان
يتسجل وينتخب أيضا ً إلكترونياً».
وش����دد ب��اس��ي��ل ع��ل��ى «قضية
اس��ت��ع��ادة الجنسية اللبنانية
والتسجيل في السفارات» .ولفت
إلى أن أعداد النازحين السوريين
باتت تفوق أعداد اللبنانيين ،وقال:
«ليس من المهم أن نحافظ على
لبنان بحدوده فقط ،إنما من المهم
أن يبقى لبنان بإنسانه ال أن يتم
استبداله بغير اللبنانيين».

احتفال بذكرى ا�ست�شهاد الق�ضاة الأربعة
وكلمات دعت �إلى �إلقاء القب�ض على الجناة

حمدان :ال�صهيونية في فل�سطين
انتهت وبتنا نواجه التلمودية
عقد تكتل الجمعيات األهلية في لبنان لدعم المقاومة واالنتفاضة في
فلسطين مؤتمرا ً تحت عنوان «المؤتمر الثقافي المغاربي العربي لدعم القضية
والشعب الفلسطيني» في قصر األونيسكو ،ألقى خالله أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان كلمة أشار
فيها إلى أن «انطالق أعمال المؤتمر يصادف مع ذكرى بدايات اجتياح العدو
«اإلسرائيلي» للبنان عام .»1982
وأوضح أن «الهدف من هذا المؤتمر بالنسبة إلينا نحن القوميين العرب
والناصريين الوطنيين اللبنانيين في بيروت ،من أجل عدم تحييدنا عن قضيتنا
المركزية تحرير كل فلسطين وقدسنا الشريف».
واعتبر أن «الصهيونية في فلسطين انتهت وبتنا نواجه التلمودية اليهودية
بكل أبعادها فاليوم تخطينا المشروع الصهيوني في فلسطين ،وبتنا نقاوم ضد
اليهود التلموديين ،وضد اليهودية التلمودية لهوية دولة «إسرائيل» الفاشية
الدينية».
مي بربيع عربي هو في الحقيقة صقيع عربي
وأوضح أننا اليوم نواجه ما ُس ّ
تحت مسميات طائفية ومذهبية تن ّفذه وحدات مستترة «إسرائيلية» تحاول أن
تبعدنا عن فلسطين»؟
وأشار إلى أن «هذا ما يجري على أرض أمتنا العربية وغير ذلك نفاق تاريخي
للمتأسلمين نعرفه جيدا ً فهذا ما علمنا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ال تأمنوا
لهؤالء اإلخوان المتأسلمين ألنهم جذع اإلرهاب في هذه األمة» .وأكد أن «الدم
العربي الذي نزفته أمتنا خالل هذا الصقيع العربي هو في رقبتهم ،لذلك نقول
لهم خسئتم ،فلسطين ستبقى محور ومركز هذه األمة وإ ّنا اليها لعائدون».
وأكد حمدان البقاء على العهد مع المقاومة من أجل فلسطين.

حمدان متحدثا ً في المؤتمر

«حركة الأمة» في مليتا:
الإرادة والعزيمة �أثمرتا االنت�صار

عائلة خوري في الجرود
حركة األمة في مليتا

أكدت عائلة الرقيب في الجيش جورج خوري المخطوف لدى «جبهة النصرة» أنها زارته في جرود عرسال بناء على
دعوة وجهتها لها «الجبهة» ،حيث اطمأنت إلى صحته.

با�سيل :نحتاج �إلى حلول
مبنية على المبادئ ولي�س ت�سويات
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لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير ،وبدعوة من حزب الله  -قيادة بيروت ،قام
وفد من «حركة األمة» ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في لبنان مع عدد
من األحزاب والقوى الوطنية بزيارة معلم مليتا الجهادي  -السياحي ،وكان في
استقبالهم عدد من مسؤولي المعلم.
استه ّل الوفد جولته بحضور فيلم سينمائي عن مراحل تحرير الجنوب
اللبناني واندحار العدو ،بعدها جال الوفد في منطقة الهاوية ،التي تضم دبابات
وآليات عسكرية «إسرائيلية» دمرتها المقاومة في مواجهاتها مع العدو ،ثم دخلوا
النفق الذي يمتد نحو  300متر في تلة مليتا ،والذي كان حصنا ً للمقاومين في
وجه الغارات الجوية «اإلسرائيلية» التي كانت تستهدف التلة ،وصوال ً إلى دشمة
سجد ،وكانت هناك محطة في المعرض الحربي الذي يحوي أسلحة ومعدات
«إسرائيلية» غنمها المقاومون في حرب تموز .2006
وأعرب ممثل األمين العام لـ «حركة األمة» الشيخ عبد الناصر جبري ،محمد
زين ،عن تقديره «لبطوالت المجاهدين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل ع ّزة
وكرامة الوطن» ،مبديا ً إعجابه بما شاهده ،و«باإلرادة والعزيمة اللتين يتمتع بهما
رجال المقاومة في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» ،واللتين أثمرتا االنتصارات».

أحيا الجسم القضائي ذك��رى استشهاد القضاة
األربعة :حسن عثمان ،عماد شهاب ،وليد هرموش
وعاصم اب��و ضاهر على ق��وس المحكمة في صيدا
عام  ،1999باحتفال أمام النصب التذكاري للقضاة
الشهداء في باحة «الخطى الضائعة» في قصر العدل
في بيروت .وحضر االحتفال وزير العدل اشرف ريفي،
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد ،رئيس
مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ،أعضاء
مجلسي القضاء االع��ل��ى وال��ش��ورى ،النائب العام
التمييزي القاضي سمير حمود ،وع��دد من القضاة
والمحامين.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ،ثم القى عضو مجلس
نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار
ممثالً النقيب جورج جريج ،كلمة اعتبر فيها أنه «آن
األوان أن يرتاح شهداء القضاء بالقبض على جناتهم،
ولقد آن لهذا الليل الطويل ان ينجلي باعادة االعتبار
الى هيبة القضاء ووضع حد لكل التدخالت وتحصين
الجسم القضائي من كل المتدخلين في شؤونه».
ثم كانت كلمة للقاضي فهد الذي أشار إلى أن «إحياء
ذكرى اغتيال القضاة الشهداء هو حق لهم وواجب
علينا وعلى رغم أن الكلمات تبقى عاجزة عن التعبير
عن المشاعر تجاههم وتجاه عائالتهم وأصدقائهم
وكل من عرفهم ،فإن مجرد اجتماعنا هو افضل تعبير

عن تضامن قضاة السلة القضائية مع أنفسهم ومع
عائالت القضاة الشهداء».
وقال« :نلتقي اليوم لنؤكد مجددا ً أن رسالة القضاء
في لبنان محفوفة باألخطار ،وأننا ع��ازم��ون على
متابعتها بمسؤولية وشجاعة ،وأن على السلطة
التنفيذية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار
جرائم التعدي على السلطة القضائية».
واعتبر ريفي في كلمته أن «م��ن غير المقبول أن
يبقى قضاة لبنان مكشوفين أمام مخططات االنتقام
والتهديد والترهيب».
وأض��اف« :لقد أثبت قضاة لبنان انهم أهل للثقة
يعملون بهدوء ،يسطرون احكامهم وضميرهم حاضر
في كل كلمة ينصونها ،يعلمون ان المهمة صعبة وان
شعبهم يراهن عليهم في انصافه عند كل استحقاق
حقوقي ،يعلمون جيدا ً أن العدالة في لبنان مصابة في
أكثر من موضع ،فالعدالة المتأخرة ال تبعد كثيرا ً عن
الالعدالة ،واختالل ميزانها في بعض األحيان يلحق
الضرر بالجسم القضائي ككل .ألن ص��ورة القضاء
موحدة ال تتجزأ في ذهن الناس ،لذلك قطعوا على
انفسهم عهدا ً أن يطلقوا حملة تنقية ذاتية كي يبقوا
كما عهدناهم على قدر المسؤولية الوطنية الموكلة
اليهم».
ثم وضعت اكاليل على النصب.

العدو ي�شق طريق ًا ع�سكرية في مزارع �شبعا
أقدم جيش العدو «اإلسرائيلي»،
منذ أيام ،على شق طريق عسكرية
واسع في منطقة سدانة (بين بلدتي
كفرشوبا وشبعا) المحتلة ومركز
رويسات العلم «اإلسرائيلي» في
تالل كفرشوبا المحتلة بعرض 8
أمتار ،يبعد نحو خمسين مترا ً من
نقطة متقدّمة للجيش اللبناني
ونقطة أخ���رى للكتيبة الهندية
التابعة لقوات الطوارئ الدولية
«يونيفيل» تستخدمها ع��ادة في
دورياتها.
وفي خطوة استفزازية ،باشرت
ورش���ة لجيش االح��ت�لال أم��س،
أع��م��ال تركيب س��ي��اج ش��ائ��ك في
مزارع شبعا المحتلة وعلى طول
الخط الممتد من الطرف الممتد من
رويسة العلم وحتى جبل سدانة.
واعترض الجيش اللبناني على
ه��ذه الخطوة ،وأبلغ موقفه إلى
«يونيفيل» طالبا ً وقف األشغال
«اإلسرائيلية» الجارية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم
«يونيفيل» اندريا تيننتي أن هذه
القوات «على دراية بالوضع وهي
تقوم باتصاالت مع األطراف للنظر
في الوضع مع التركيز على إرساء
االستقرار في المنطقة ،وفي الوقت
نفسه ،ضمان اس��ت��م��رار احترام
الخط األزرق والحفاظ على الهدوء
في المنطقة».
وأك��د أن «الوضع في المنطقة
هادئ».
إل���ى ذل���ك ،اع��ت��ب��ر ع��ض��و كتلة
التنمية والتحرير النائب قاسم
ه���اش���م ،ان م���ا ج���رى م��رف��وض
مطالبا ً الحكومة اللبنانية باتخاذ
كل االج���راءات القانونية للسير
بدعوى إلى مجلس األمن وإلجبار

ه��ذا ال��ع��دو على وق��ف أي تغيير
لمعالم األراض����ي المحتلة في
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا.
وأشار الى أن «ما جرى هو تتمة
للمناورات «اإلسرائيلية» التي
أجريت منذ أي��ام داخ��ل االراض��ي
ال��م��ح��ت��ل��ة ،وه���و ت��أك��ي��د للنيّات
العدوانية المبيتة تجاه وطننا».
من جهة أخ��رى ،أعلنت قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه في
بيان أن طائرة استطالع تابعة
ل��ل��ع��دو «اإلس���رائ���ي���ل���ي» خ��رق��ت
األج��واء اللبنانية من ف��وق بلدة
كفركال باتجاه ب��ل��دة حاصبيا،

ثم غ��ادرت االج��واء من فوق بلدة
كفركال.
وكانت طائرة استطالع تابعة
للعدو خرقت أول من أمس األجواء
اللبنانية من ف��وق بلدة رميش،
ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق منطقة
الجنوب ،ثم غ��ادرت األج��واء من
فوق بلدة علما الشعب.
كما خرقت طائرة مماثلة األجواء
اللبنانية من فوق بلدة الناقورة،
ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق
بيروت ،جونية ،جبيل وفوق البحر
مقابل شكا ،ثم غادرت األجواء من
فوق بلدة الناقورة.

