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طوني فرنجية من عين التينة:
لبنان غير مهي�أ لمواجهة الأخطار

وفد قومي يقدّ م العزاء باللواء محمد نا�صيف في بلدة اللقبة ـ م�صياف

الحاج� :شخ�صية وطنية وقومية نادرة
وم�سيرة حافلة بالمحطات والمواقف الكبيرة

العميد الحاج واللواء عصام ناصيف

الوفد القومي لدى وصوله إلى بلدة اللقبة
بتكليف من رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،قام وفد من
منفذيتي حماة وسلمية في «القومي» بتقديم
التعازي إلى عائلة ناصيف وأهالي بلدة اللقبة
ـ مصياف ،بوفاة اللواء الراحل محمد ناصيف
(م��ع��اون نائب رئيس الجمهورية العربية
السورية).
ض ّم الوفد عضو القيادة المركزية العميد
محمد ال��ح��اج ،منفذ ع��ام حماة غسان ناصر
وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام سلمية عدنان
ضعون وأع��ض��اء الهيئة ،عضوي المجلس
القومي علي المير وياسر الحاج ،ومجموعة من
القوميين وثلة من نسور الزوبعة.
وبعد أن وضع الوفد أكاليل من الزهر على
ضريح الراحل باسم رئيس الحزب ومنفذيتي
حماه والسلمية ،توجه إلى دارة العائلة حيث
كان في استقبال الوفد عائلة وأشقاء الراحل،
شقيقه اللواء عصام ناصيف ،عضو مجلس
الشعب العميد المتقاعد أك��رم ه��واش ،قائد
منطقة حماة رئيس اللجنة األمنية اللواء علي
عارفة ،رئيس فرع األم��ن العسكري في حماة
العميد عبد الحميد إدري��س ،رئيس فرع األمن
السياسي في حماة العميد ناصر دي��ب ،قائد

شرطة محافظة حماة العميد فايز غازي ،أمين
فرع حزب البعث العربي االشتراكي في حماة
مصطفى السكري ،محافظ حماة الدكتور غسان
خلف ،اللواء المتقاعد فوزي حداد ،واللواء عبد

الفتاح قدسية.
تحدّث باسم الوفد العميد الحاج ،فأشاد
بمزايا الراحل النضالية ،وبتاريخه الحافل
بالمواقف دفاعا ً عن شعبه وأمته ،معتبرا ً أنّ

ثلة من «نسور الزوبعة»

«الإرهاب التكفيري غير قادر على اال�ستقرار»

حزب اهلل :لن نقبل بتمييع ق�ضية تعذيب ال�سجناء
والت�سريب لحماية بع�ض المتنفذين في الدولة
أكد حزب الله أن اإلرهاب التكفيري المتنقل في العالم
وليد أميركا و«إسرائيل»« ،ولكنه غير قادر على االستقرار
في المستقبل بخاصة عندما نتصدى له موحدين» ،وأعلن
الحزب رفضه تمييع قضية تعذيب السجناء في سجن
رومية وتسريب الصور حماية لبعض المتنفذين في
الدولة.
وفي السياق ،قال نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم خالل استقباله أمس وفدا ً من «حركة األمة»
برئاسة الشيخ عبد الناصر الجبري« ،إن اإلسالم يكشف
المدَّعين والمنافقين من خالل سلوكياتهم المخالفة لدين
الله تعالى ،ويع ّز ويرفع أولئك الذين يفهمونه دينا ً للوحدة
واألخالق واإلنسانية».
وأضاف« :اإلره��اب التكفيري المتنقل في العالم وليد
أميركا و«إسرائيل» ،حيث يحقق مصالحهما ،ولكنه غير
قادر على االستقرار في المستقبل بخاصة عندما نتصدى
له موحدين».
من جهته ،قال جبري بعد اللقاء« :نأتي لزيارة الشيخ
نعيم قاسم لما يمثل من شخصية وموقعية في المقاومة،
وقد تباحثنا في ما يحصل في لبنان من تعديات كبيرة من
خالل المجموعات اإلرهابية التي تحيط بجرود عرسال.
وقدمنا التعازي لسماحته بالشهداء الذي ضحوا بأنفسهم
من أجل الحفاظ على الوطن ووحدته ،وأكدنا التعاون
الحاصل بين المقاومة والجيش اللبناني المغوار في
الدفاع عن هذه المناطق وعن الشعب البقاعي ،وكذلك
تحدثنا عن ضرورة وحدة الشعب اللبناني مع الجيش
والقوى األمنية ومع المقاومة للحفاظ على لبنان وشعبه،
وهذه الوحدة ال بد أن نتمسك بها».

فضل الله

من جهة أخرى ،أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حسن فضل الله أن اللبنانيين ال يزالون ينتظرون «نتائج
التحقيقات في الجريمة المزدوجة المتمثلة بتعذيب
المساجين في سجن رومية ،وبتسريب صور التعذيب»،
مشيرا ً إلى «أن هذه الجريمة البشعة المدانة والمستنكرة
ارتكبت ضد مساجين يفترض أن تطبَّق عليهم القوانين
المرعية لينال المذنب عقابه العادل ،وليس امتهان كرامته
واإلس��اءة إليه خالفا ً لكل المعايير االنسانية واالخالقية
والقانونية».
وأض��اف« :إنَّ م��رور الزمن على ما ارتكب ،لن يحجب
المطلب الملح بضرورة كشف الحقائق الكاملة لهذه الجريمة
المزدوجة عبر تحقيق جدِّي وشفاف ،وإطالع الرأي العام
اللبناني على نتائجه ،وسوق المتورطين فيها والجهات التي
تقف وراءهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه في
حق البلد ،أيا ً يكن موقعهم ،ودوره��م فال يجوز أن تكون
هناك أي حصانة سياسية أو حماية لمن أراد أن يزج البلد
في الفتنة ،ولن يكون مقبوال ً على االطالق طمس الحقائق،
وتمييع القضية حماية لبعض المتنفذين في الدولة .فمن
س َّرب كان يدرك حجم األخطار المترتبة على هذه المشاهد
المروعة ،والتي كادت تؤدي إلى تقويض األمن واالستقرار،
وبخاصة أنَّ التسريب ترافق مع حملة تحريض سياسي
وإعالمي ممنهجين ض َّد السلم األهلي والوحدة الوطنية،
وممارسات على األرض من قطع طرقات ومحاوالت اعتداء
على المواطنين ،لدفع البالد إلى الفوضى والخراب ،وكلها
كانت تتم بتوجيهات معروفة المصدر».

مهرجان �سيا�سي في يوم القد�س

لقاء الأحزاب :لحماية عين الحلوة
من الع�صابات الإرهابية
ع��ق��د ل��ق��اء األح�����زاب اللبنانية
اجتماعه ال����دوري ف��ي مقر قيادة
التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري ،في
حضور الدكتور أسامة سعد وممثلين
عن األحزاب اللبنانية.
وأكد اللقاء في بيان إثر االجتماع،
موقفه «ال��ث��اب��ت ب��إدان��ة م��ا يجري
ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي المستهدف
م��ن ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي الغربي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ه��ادف إل��ى تفتيت
المنطقة مستخدما ً المجموعات
اإلرهابية التكفيرية المسلحة التي
تعمل ب��دوره��ا على القتل وتشريد
المواطنين الع ّزل ورج��ال القانون
وبالتالي تستهدف تدمير ال��دول
العربية وجيوشها».
وع � ّب��ر اللقاء ع��ن تضامنه «مع
ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تناضل
وتكافح في مواجهة القوى اإلرهابية
والتكفيرية في كل العالم العربي».
وتوقف اللقاء أمام األح��داث التي
جرت في عين الحلوة أخيراً ،مؤكدا ً
دعمه «الشعب الفلسطيني في قضيته
العادلة بالعودة إل��ى فلسطين»،
ومنبّها ً من «األخطار التي تهدد حق
ال��ع��ودة» ،داع��ي �ا ً إل��ى «دع���م القوة

اللواء ناصيف شخصية وطنية وقومية نادرة،
فمسيرته حافلة بالمحطات والمواقف الكبيرة،
سني
وهو قيمة اجتماعية ووطنية ،وقد أمضى
ّ
حياته عامالً في سبيل بالده.
وقال :اللواء محمد ناضيف واحد من الذين
نذروا أنفسهم لخدمة مصلحة األمة ،وكان مثاال ً
في اإلخ�لاص والتفاني .ب��دأ حياته عسكريا ً
في صفوف حماة الديار وتنقل في العديد من
المسؤوليات مثبتا ً جدارة ونجاحا ً في عمله،
ولقد كان مشهورا ً بخلقه وحسن تعامله مع
الجميع ،كما نسج لسورية عالقات وثيقة مع
المنظمات والدول وكان بعيدا ً عن األضواء ،لكنه
كان رجل األمن األنجح وقد شهد به وله األعداء
قبل األصدقاء.
وختم :باسم رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي األمين أسعد حردان أتوجه إلى عائلة
الفقيد الكبير بأخلص التعازي ،سائالً الباري ع ّز
وجل أن يتغ ّمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جنانه ،ولنا ولكم جميل العزاء والصبر والبقاء
لألمة ولتحيا سورية.
ب���دوره شكر ال��ل��واء عصام ناصيف الوفد
وح ّمله التحيات إلى رئيس الحزب والقيادة
الحزبية ،متمنيا ً للحزب التوفيق واالزدهار.

علي عبد الكريم يلتقي تقي الدين
استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في مكتبه في السفارة
في اليرزة أمس ،رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين ،وتم في خالل
اللقاء البحث في آخر المستجدات على الساحتين السورية واللبنانية.
وبعد اللقاء ،أشار تقي الدين إلى «أن االرهاب والمجموعات التكفيرية باتا
يشكالن خطرا ً حقيقيا ً على لبنان وسورية والدول العربية ويجب التصدي لهما
والتنسيق للقضاء عليهما لما يشكالن من خطر داهم على الجميع».
ولفت تقي الدين إلى «أن األعمال اإلرهابية باتت ترتد سلبا ً وفي شكل واضح
على الدول التي كانت من الداعمين األساسيين لهذه الحركات التكفيرية»،
معتبرا ً «أن ال خيار أمامنا سوى االنتصار على المؤامرة األميركية الصهيونية
التي تحاك ضد سورية والمقاومة».
واختتم تقي الدين« :لقد كانت مناسبة ايضا ً قدمنا في خاللها التعازي إلى
سعادة السفير بوفاة اللواء محمد ناصيف».

رابطة النواب ال�سابقين :لتح�صين
اال�ستقرار وتعزيز قدرات الجي�ش
لفت رئيس رابطة النواب السابقين ميشال معلولي ،في بيان بعد االجتماع
الدوري للهيئة اإلدارية إلى «اإلرهاب الذي ضرب الكويت وتونس وفرنسا خالل
تحصن
األسبوعين الماضيين» ،داعيا ً «األفرقاء كافة إلى االلتزام بالمواقف التي
ّ
االستقرار واألمن على ك ّل األراضي اللبنانية».
كما دعا «الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش والقوى األمنية عدة وعدداً».
وك ّرر البيان مطالبة «وزير اإلعالم رمزي جريج التشديد على وسائل اإلعالم
االلتزام بالقوانين المرعية اإلجراء ،من أجل مناعة وتحصين السلم األهلي ودعم
الوفاق بين األطراف السياسية».
وأعلن أنّ «الهيئة ستقوم بالتواصل مع الفاعلين في حقل اإلعالم المرئي
والمسموع ،للمساهمة في تعزيز التفاهم والوفاق حفاظا ً على السلم االهلي،
وتعميق الوحدة بين اللبنانيين».

الخازن :لتعزيز الت�ضامن الداخلي

األمنية في المخيم للقيام بدورها في
حماية الشعب الفلسطيني من بعض
العصابات اإلرهابية».
ولمناسبة «يوم القدس العالمي»
ال��ذي يقام ي��وم الجمعة األخير من
شهر رمضان المبارك ،توجه اللقاء
بـ«التحية إلى الشعب الفلسطيني
ال��ذي يقاوم االحتالل الصهيوني»،
داعيا ً إلى إحياء هذه الذكرى بإقامة
مهرجان سياسي في مركز معروف
سعد الثقافي في صيدا يوم الجمعة

في العاشر من شهر تموز الجاري
الساعة الثانية والنصف من بعد
الظهر.
وأك���د ال��ل��ق��اء دع��م��ه لـ«الجيش
اللبناني الوطني والقوى األمنية في
مواجهة اإلره��اب في لبنان ،وعلى
دوره���م ف��ي تثبيت السلم األه��ل��ي،
موجها ً التحيّة إلى المقاومين الذين
يقومون بدورهم في قتال اإلرهابيين
لتأمين االستقرار في لبنان ولحمايته
من شرورهم».

حذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من «سياسة
التمييع في وقت يجاهد فيه الرئيسان نبيه بري وتمام سالم ومعهما البطريرك
الماروني الكاردينال بشاره الراعي من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وسأل أمام وفد من الطالب ،الذين حصلوا على منح دراسية من المجلس العام
الماروني ،زاره أمس في دارته في الرابية« :هل ما يجري من تجاذبات سياسية
في الحكومة صحي للحياة الديمقراطية في لبنان ،أم أنه بات أمرا ً يزعزع ثقة
الناس بصدقية السياسة التي ال تراعي أوضاعهم المعيشية والحياتية وال ترأف
باألزمة المالية التي تعانيها الدولة؟ وهل تسمح الظروف اإلقليمية المتسارعة
ببقاء الوضع السياسي على توتره داخل مجلس الوزراء وخارجه؟».
وتابع« :فإما أن يحسم الجدل الحكومي الحاصل وإما أن تلتقي إرادة المواالة
والمعارضة من أجل مواجهة المحن الخارجية واألزمات الداخلية المميتة ،ألنّ
المنطقة معرضة لريح سموم آتية علينا كالزلزال سعيا ً إلى تغيير المصائر
والخرائط تحت عنوان «الشرق األوسط الكبير .من هنا أهمية تعزيز التضامن
الداخلي ودعم مواقف الرئيسين نبيه بري وتمام سالم للحؤول دون أي تسرب
للوثة الطائفية ،التي يمكن أن تكون مصدر عدوى وانتشار ما دامت األوضاع
متروكة على حالها في المنطقة من دون ضوابط رغم ك ّل مظاهر قطع دابر اإلرهاب
ومحاولة السيطرة على األوضاع األمنية المتفجرة من حولنا».
وختم الخازن« :فلنبادر ،في هذه اللحظة من دون إبطاء ،إلى دعم توجهات
الرئيسين نبيه بري وتمام سالم وتلبية ن��داءات البطريرك الراعي المتك ّررة
النتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسهيل مهمتهم لترسيخ وحدة البالد ودعم
المقاومة الوطنية إلى جانب الجيش في وجه أي عدوان إرهابي على لبنان قطعا ً
لدابر الفتنة ومشاريع التوطين».

أكد طوني سليمان فرنجية أن لبنان
على رغم مما يحكى عن تحسينات
وتحصينات فهو غير مهيأ رسميا ً
لمواجهة األخطار التي نراها آتية إلينا
عارضا ً لجزء من المشاكل التي يعاني
منها اجتماعيا ً واقتصاديا ً وأمنياً.
وق����ال ف��رن��ج��ي��ة خ�ل�ال ال��ع��ش��اء
السنوي لمكتب الشباب والطالب
في «تيار ال��م��رده» في بنشعي ،في
حضور الوزير السابق يوسف سعادة
وعدد من كوادر المرده وأكثر من ألف
ش��اب وصبية« :كلنا نعت ّز ونفتخر
بوطننا ،لكن في الوقت نفسه نأسف
للواقع ولحقيقة ما نمر به اليوم من
ح��ال اجتماعي واقتصادي وأمني،
وإذا نظرنا الى لبنان في ظل األخطار
والهجمات التي نتعرض لها أمنيا ً
وفكرياً ،ال يمكننا سوى القول إن لبنان
على رغم مما يحكى عن تحسينات
وتحصينات ،فهو غير مهيأ رسميا ً
لمواجهة األخطار التي نراها آتية إلينا.
هذا لبنان الذي ال نحب أن نراه كما هو
اليوم ،هذا لبنان الذي تدفع فيه الدولة
للعسكري ال��ذي يخدم ف��ي عرسال
ويضحي ويموت ويخطف ألجلنا راتبا ً
يقارب الحد األدنى لألجور».
وأض��اف« :قد يقال إن هذا الوضع
األمني أكبر من قدراتنا وهناك أياد
خارجية ودول م��ؤث��رة ،لكن دعونا
نستذكر عشرات السنين من الالمباالة،
ندّعي أننا نسبق غيرنا من الدول لنجد
أنفسنا م��ن دون كهرباء وف��ي حال
تأمنت ندفع فاتورتين وبالكاد لدينا
ات��ص��االت وان��ت��رن��ت وإن وج��د كان
األغلى من بين دول العالم .نحن الذين
كنا نفتخر بأننا من لبنان بلد العلم
واالق��دام وصلة الوصل بين الشرق
وال��غ��رب ،ن��رى أن أساتذة المدارس
م��ا زال���وا يتقاضون ال��رات��ب نفسه
منذ عشرين عاما ً ويعيبون عليهم
مطالبتهم بسلسلة الرتب والرواتب».
وتابع« :لبنان الذي طالما تغنينا
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ب ّري مستقبالً فرنجية في عين التينة
بأنه لبنان األخضر ،نراه اليوم رمزا ً
للكسارات والمرامل وقطع األشجار
العشوائي ( )...ندفع الضرائب كما
يدفعها المواطن في ال��دول المتقدمة
وال��م��ت��ح��ض��رة ،نتكلم ع��ن اإلن��م��اء
المتوازن من أكثر من خمسة وعشرين
عاماً ،لنجد معظم القرى وبعض المدن
محرومة من شبكات الصرف الصحي
أو شبكات المياه ،هذا كله جزء بسيط
من المشاكل التي نعاني منها».
واعتبر «أن هذا الواقع يستحق أن
ننظر إليه ونفكر في كيفية مواجهته
كمرده ،بدل االستسالم اليه أو الدخول
ف��ي ج��دل بيزنطي مثلما يتم منذ
أربعين سنة ما أوصلنا إلى ما نحن
عليه اليوم».
وج��دد فرنجية «التزامنا بمبادئ
ت��ي��ار ال���م���رده ال��ت��ي ن��ش��أت ع��ام
 ،»1970وقال« :هذه المبادئ التي
لو اختصرناها ببساطة ،نراها في
الترفع عن المصالح الذاتية والخاصة
والطائفية والمذهبية ،لنصل الى حد
تغليب المصلحة الوطنية العليا على
كل المخاوف واألخ��ط��ار ،ألننا وبعد
أربعين عاما ً من الجدل البيزنطي،

ما زلنا نسمع بعض األص��وات التي
تنادي إما بالتقسيم أو بالفيديرالية».
وس���أل« :ه��ل ت��ري��دون االستمرار
في ه��ذه ال��ج��داالت الفلسفية التي ال
توصلنا إلى أي مكان وتجعلنا نضيع
البوصلة ونتجاهل الواقع المرير الذي
نمر به؟ وهل تقبلون أن يرث أوالدنا
بلدا ً موحدا ً ولكن «فارط» من الداخل
ب��دال ً من توريثهم بلدا ً واح��دا ً موحدا ً
وقويا ً من الداخل؟».
وتوجه إلى الشباب قائالً« :كل واحد
منكم مسؤول ،فهذا التيار ليس تياري
وال تيار ابي وال تيار أي من الكوادر ،بل
تيارنا جميعا ً لكي نستحق أن نسميه
تيارا ً منسجما ً مع تاريخه ومبادئه».
وكانت كلمات لباميال كشكوريان
وم��س��ؤول المكتب المحامي شادي
دح����دح وع����رض ف��ي��ل��م ق��ص��ي��ر عن
نشاطات المكتب.
وك����ان ف��رن��ج��ي��ة وال���ق���ي���ادي في
تيار ال��م��رده يوسف فنيانوس زارا
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة ،في حضور وزي��ر المال
علي حسن خليل والمستشار أحمد
بعلبكي.

مزيد من التنديد باالعتداءات على م�صر:
لت�ضافر الجهود العربية في الت�صدي ال�شامل للإرهاب
تواصلت ردود الفعل المنددة باالعتداءات اإلرهابية التي
تستهدف «ضرب استقرار األمة» مشددة على أهمية تضافر
الجهود بين مصر واألقطار العربية األخرى في التصدي
الشامل لإلرهاب.
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي في برقية تعزية إلى الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي بضحايا األعمال اإلرهابية
«وقوف لبنان مع مصر في التصدي لإلرهاب الذي يسيء
إلى قيم اإلسالم والعروبة».
ووج��ه الرئيس سعد الحريري رسالة إلى السيسي،
مستنكرا ً التفجير اإلرهابي الذي أودى بحياة المستشار
بركات.
وأعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق
وئام وهاب في بيان «أن مصر اليوم تواجه حربا ً إرهابية
تخوضها ضد شعبها منظمة اإلخوان المنافقين اإلرهابية
وأخواتها ،بهدف جديد قديم وهو تدمير مصر ومنع أي
قيامة لهذه األمة العربية ،لذا المطلوب اليوم من كل العرب
الوقوف إلى جانب مصر في هذه المواجهة وتقديم كل الدعم
الالزم لها».
ودعا وهّ اب «جميع الدول ،التي ما زالت تستقبل هؤالء
الناس وتشكل م�لاذا ً ألمثالهم في العالم ،إل��ى طردهم
من أراضيها ألن المكان الوحيد لهم هو السجن وه��ذا ما
يستحقونه بعد أن شوهوا اإلسالم طويالً».
وع ّزى األمين العام لـ«لتنظيم الشعبي الناصري» أسامة
سعد في بيان «الشعب المصري والحكومة المصرية
بالشهداء الذين سقطوا في سيناء على أيدي الجماعات
اإلرهابية» ،منوها ًبدور القوات المسلحة المصرية في الدفاع
عن سيادة مصر وحماية األمن واالستقرار في ربوعها».
وأكد سعد «أهمية تضافر الجهود بين مصر واألقطار
العربية األخرى في التصدي لإلرهاب تصديا ً شامالً يتضمن
إلى جانب األصعدة العسكرية واألمنية والسياسية ،سائر
األصعدة األخرى الثقافية والفكرية والدينية والتعليمية
واالجتماعية وسواها» ،معتبرا ً أن «ع��ودة مصر الحتالل

دورها األساسي في الساحة العربية هو من أهم الشروط
ال��ض��روري��ة لتأمين ال��ن��ج��اح ف��ي م��واج��ه��ة التحديات
والمخططات التي تواجه األمة العربية ومن بينها تحدي
اإلرهاب ومخططات الفوضى الهدامة والتقسيم والتفتيت».
من جهة ثانية ،اتصل سعد بالسفارة المصرية معزيا ً
بالمستشار بركات كما أرسل برقية إلى الرئيس السيسي
أكد فيها وحدة المعركة التي تخوضها شعوب األمة ضد
اإلرهاب.
واستنكر األمين العام لـ«حركة األمة» الشيخ عبد الناصر
جبريفيبيان«العملياتاإلجراميةالتيشنتهاالمجموعات
التخريبية المسلحة على المنشآت المدنية والعسكرية في
سيناء» الفتا ً «إلى أن هذه التفجيرات الجبانة تستهدف هز
استقرار مصر والوطن العربي».
ودع��ا «المصريين وشعوب أمتنا جميعا ً إلى التيقظ
والحذر والوقوف صفا ً واحدا ً فى محاربة اإلجرام».
إلى ذلك ،قام وفد من «المؤتمر الشعبي اللبناني» برئاسة
كمال شاتيال بزيارة تعزية وتضامن للسفارة المصرية،
وكان في استقباله السفير محمد بدر الدين زايد ،كما أفاد
الوفد.
وق��ال شاتيال« :نحن هنا لنؤكد كامل تضامن التيار
الوطني العروبي المستقل مع مصر العروبة وقيادتها
الوطنية الشجاعة .فاستشهاد النائب العام المصري هشام
بركات على أيدي حفنة من أحفاد المغول المعادين لجوهر
االس�لام ،يكشف إص��رار القوى االقليمية والدولية على
مواصلة تآمرها على استقرار مصر ووحدتها واستنزاف
جيشها الوطني».
وشكر السفير المصري للوفد وشاتيال «التضامن مع
مصر» ،وأوض��ح أن «هناك تضليالً إعالميا ً على األحداث
في مصر التي تتقدم إلى األمام بمشاريع تنموية ضخمة،
وتنتهج خطا ً استقالليا ً معبّرا ً عن إرادة شعبها ،وهي
ماضية في طريقها وستنتصر على كل قوى التطرف المسلح
واالرهاب بوحدة شعبها مع القوات المسلحة».

