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مزيد من الإ�شادات بانت�صار تموز:
لتوحيد كل الجبهات �ضد المجموعات الإجرامية

مواقف هن�أت �إيران بالإتفاق النووي مع الغرب و�أملت بتحريك الملف الرئا�سي

بري :لي�س ما بعده كما قبله
تابع لبنان باهتمام االتفاق النووي بين
إي���ران ومجموعة ( )1+5وص���درت مواقف
هنأت القيادة االيرانية وأثنت على براعتها
الديبلوماسية متمنية انعكاس االتفاق إيجابا ً
على منطقة الشرق األوس��ط وأن يساعد على
خفض ال��ت��وت��رات وإش��اع��ة ال��س�لام وتحريك
الملف الرئاسي في لبنان.
واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ردا ً
على سؤال عن االتفاق النووي ،أن« :ليس ما
بعده كما قبله».
وفي هذا اإلطار أبرق الرئيس بري إلى مرشد
الثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي خامنئي
مهنئا ً باالتفاق النووي وجاء في البرقية:
تابعنا بدقة صبركم وتأنيكم خالل مجريات
ال��م��ف��اوض��ات ح��ول الملف ال��ن��ووي السلمي
وص��وال ً إلى االتفاق بين بلدكم العزيز ودول
الـ ( .)1+5نسأل الله أن يوفق بلدكم ويحفظ
منعته واستقراره وازدهاره وأن يؤدي االتفاق
المذكور إلى نهاية للحصار الظالم إليران وإلى
زيادة عالقات الثقة بين بلدكم وجوارها العربي
والمسلم».
كما بعث بري ببرقيات تهنئة أيضا ً إلى كل
من الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني،
رئيس مجلس الشورى علي الريجاني ،رئيس
مصلحة تشخيص النظام الشيخ هاشمي
رفسنجاني ،وزي���ر الخارجية محمد ج��واد
ظريف ،ورئيس الطاقة الذرية اإليرانية علي
صالحي.

سالم

وع��ل��ق رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام على
إعالن االتفاق آمالً «بأن ينعكس هذا التطور في
شكل إيجابي على األوضاع في منطقة الشرق
األوس���ط ،بما يساعد على خفض التوترات
وإشاعة السالم واإلستقرار».

مؤتمر األحزاب العربية

وهنأ األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح الشعب اإليراني وقيادة
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة وال��وف��د ال��م��ف��اوض،
«الذين حققوا إنجازا ً تاريخيا ً وأرسوا مدرسة
ديبلوماسية جديدة تتمسك بالمبادئ وترفض
التفريط بالحقوق المشروعة إليران بامتالك
التكنولوجيا النووية ل�لأغ��راض السلمية،
مع مرونة وصبر وأناة عز نظيرها في تاريخ
المفاوضات التي أجريت بين الدول».
ورأى «أن الوصول إلى هذا االتفاق المش ّرف
سوف يرسي نهجا ً جديدا ً في حل النزاعات
الدولية يعتمد الحوار سبيالً ويغادر منطق

العنف وال��ح��روب ،وه��ذا م��ا ندعو اليه لحل
النزاعات ووقف الحروب التي تشنها الواليات
المتحدة وحلفاؤها على دول المنطقة من
سورية إلى اليمن وسائر كيانات األم��ة ،إننا
نأمل بأن يفتح هذا االتفاق الحيوي صفحة
ج��دي��دة ف��ي ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ويفضي إلى
اعتماد الدبلوماسية لوضع حد لألخطار التي
تواجه دول المنطقة ووضع حد للعدوان الذي
تشهده دول المنطقة».
وإذ أشاد «بهذا االتفاق الذي زرع الرعب في
قيادة العدو الصهيوني وعمالئه اإلرهابيين»،
دعا «الدول العربية إلى فتح صفحة جديدة من
التعاون والتنسيق مع الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة لنواجه معا ً اإلره���اب الصهيوني
واإلره���اب التكفيري اللذين يشكالن الخطر
الفعلي على أمتنا وي��ه��ددان��ه��ا ف��ي هويتها
وحضارتها ووج��وده��ا كما ي��ه��ددان العالم
ب��أس��ره ،وت��وج��ي��ه البوصلة نحو فلسطين
قضية العرب والمسلمين األولى لتحرير أرضها
ومقدساتها واألراض����ي العربية م��ن رجس
االحتالل الصهيوني ومن الهيمنة األميركية
االستعمارية على سيادتها وثرواتها».

«المستقبل»

وأكدت كتلة المستقبل النيابية في بيان أنها
تابعت باهتمام االتفاق الذي تم التوصل إليه
بين إيران ومجموعة ( )1+5وتمنت «أن يشكل
محطة مهمة على صعيد االعتراف بحق كل دول
المنطقة من دون استثناء باالستفادة من الطاقة
النووية في األغراض السلمية وعلى طريق أن
تصبح منطقة الشرق األوسط بكاملها خالية
من أسلحة الدمار الشامل ،بما في ذلك العدو
«اإلسرائيلي» الذي ما زال يحتفظ بترسانته
النووية ويمارس عدوانه المستمر من دون
رادع أو وازع».
وأم��ل��ت «ب���أن ي��ك��ون ه��ذا االت��ف��اق نقيضا ً
الستمرار الخالف بكل اشكاله واحتماالته ،وأن
تنعم المنطقة بمنافع هذا االتفاق على مختلف
المستويات وعلى وج��ه الخصوص ف��ي أن
يشكل ذلك حافزا ً إليران لفتح صفحة جديدة
مع العالم العربي».
وش���ددت على «التمسك ب��ال��ح��وار نهجا ً
وأسلوبا ً وعلى وجه الخصوص الحوار الجاري
في عين التينة مع حزب الله .مع العلم انه لم
يتحقق تقدم ج��دي في المواضيع الخالفية
الرئيسة».

الخازن

وت��وق��ع رئيس المجلس ال��ع��ام الماروني

ال��وزي��ر السابق ودي��ع ال��خ��ازن في بيان «أن
تنسحب مفاعيل االتفاق اإليراني  -األميركي
إيجابا ً على لبنان ،وهو ما كان استشفه وأكده
رئيس المجلس النيابي نبيه بري».
كذلك توقع «أن يكون حل األزمة اللبنانية
الراهنة بندا ً أول في ج��دول أعمال المرحلة
المقبلة التي ستكون محكومة بسقف التفاهم
ال��دول��ي الجديد المرتكز على االت��ف��اق بين
واشنطن وطهران ،والذي سيشمل أيضا ً الدول
الخمس الكبرى زائدا ً واحداً ،وذلك من منطلق
أمرين:
األول ،سهولة حل المشكلة اللبنانية مقارنة
مع األزمات في المنطقة.
ال��ث��ان��ي ،اإلج��م��اع على وج���ود ام��ت��دادات
وارتباطات لألزمة الداخلية هي في يد الدول
المعنية».
وأع��رب الخازن عن تفاؤله بتحريك ملف
الشغور الرئاسي في أقرب وقت وانتخاب رئيس
الجمهورية وانتظام الهرمية في المؤسسات
الرسمية وإدارات الدولة.

الصمد

وأم���ل النائب السابق ج��ه��اد الصمد بأن
«ينعكس االتفاق النووي إيجابا ً على األوضاع
في لبنان والمنطقة» ،مؤكدا ً أنه «يكفي أن تقف
«إسرائيل» منه موقف الرافض والمعترض
حتى يؤيده العرب ويرحبون به».
وتمنى على «ال��دول العربية ،وعلى رأسها
المملكة العربية السعودية ودول الخليج ،أن
ال تتخذ من االتفاق موقفا ً رافضا ً وأن ترحب
به وت��ؤي��ده» ،داعيا ً إلى «أن تبدأ هذه الدول
مع إي��ران مرحلة جديدة مبنية على الحوار
والتعاون والتفاهم من أجل مصلحة المنطقة
واستقرارها ،ومصلحة شعوبها».

«التغيير والإ�صالح» :لال�ستفادة من الظروف
لتفعيل مبادراتنا وانتخاب رئي�س ال تعيينه
دع���ا تكتل التغيير واإلص�ل�اح
إلى االستفادة من الظروف لتفعيل
مبادراته وانتخاب رئيس للجمهورية
ال تعيينه.
واس���ت���ع���رض ال��ت��ك��ت��ل خ�ل�ال
اجتماعه األسبوعي برئاسة النائب
م��ي��ش��ال ع���ون ف��ي ال��راب��ي��ة أم��س،
م��ا حصل الخميس الماضي أم��ام
السراي الحكومية ،وقد خرج التكتل
بالخالصات واألسئلة التالية التي
عرضها أم��ي��ن س��ر التكتل النائب
إبراهيم كنعان بعد االجتماع وقال:
«هل كان التعبير الديموقراطي من
قبل طالب وأفراد ع ّزل يستدعي كل
ه��ذه اإلج���راءات وإع��ط��اء تعليمات
س��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة ب��ق��م��ع ه��ذا
التجمع ف��ي الشكل ال��ذي حصل؟
وما الخطر الذي كان يشكله التجمع
ليستدعي إدخ��ال فوجي تدخل في
عملية اعتراض الطالب؟ وأين هي
قوى األمن الداخلي المولجة بحماية

ال��س��راي ،والتي هي كافية لتأمين
األمن؟».
وأض�����اف ك��ن��ع��ان« :ل���م نسمع
حتى اللحظة بأي تحقيق أو تدبير
أو إج���راء ات��خ��ذ ،علما ً أن الطالب
الذين اعتصموا سلميا ً قاموا بذلك
للمطالبة بإيقاف المسار االنحداري
بالتعدي على الشراكة التي تحمي
التعددية والتنوع .فما الجريمة التي
ارتكبوها؟ ولماذا قمع المعتصمون؟
ونستغرب اال نسمع في هذا السياق
إال بيان االستنكار الصادر عن نقابة
المهندسين الذي نثمنه ،ولم نسمع
أي اس��ت��ن��ك��ار م��ن مجلس ال��ن��واب
لإلعتداء على نواب األمة ،علما ً أننا
نعتبر ان االع��ت��داء على المواطنين
والطالب أهم م ّنا كنواب».
وأشار إلى أن التكتل «توقف عند
القمع الذي يواجه به مك ّون أساسي
في الحكومة» ،معتبرا ً «أن استهداف
أي مكون يجب أالّ يستدعي السرور

من المك ّونات األخرى ،ألن ما حصل
معنا يمكن أن يحدث مع سوانا».
وأكد «ضرورة عدم تكرار القمع الذي
حصل في مواجهته إن على األرض أم
في الحكومة».
واعتبر «أن فتح الدورة االستثنائية
ال يتم اال بحسب ما يقرره مجلس
ال��وزراء مجتمعاً ،والتكتل على هذا
الصعيد شريك أساس ،بمن يمثل وما
يمثل ،في وضع جدول األعمال».
وأكد «أن مطالبته باحترام حقوق
المسيحيين ال تنبع من توجه طائفي.
فكل من يطالب بااللتزام بالعمل وفقا ً
للميثاق والدستور يريد أن يحمي
النسيج اللبناني والشراكة الوطنية
التي ال تحمى بالخلل والقهر والظلم».
وردا ً على سؤال رأى كنعان «أن
المطلوب من الجميع االستفادة من
الظروف الراهنة لتفعيل مبادراتنا
الداخلية ومؤسساتنا على أسس
سليمة ،وانتخاب رئيس ال تعيينه».

قزي :الحكومة م�ستمرة
حتى انتخاب رئي�س الجمهورية
شدد وزير العمل سجعان قزي على «أن شرعية الحكومة
من الدستور وليست من هذا الفريق أو ذاك ،وبالتالي هي
قائمة ومستمرة بعملها الميثاقي والدستوري إلى حين
انتخاب رئيس الجمهورية».
ورأى أنه «خالل المراحل المصيرية لألمم والشعوب،
ال مجال للمناورات ،ألنها تعتبر من الصغائر امام اللعبة
الكبيرة الحاصلة في الشرق األوسط».
وأش��ار في حديث إلى «وكالة أخبار اليوم» إلى أنه
«من الطبيعي أن تحصل مناورات في الحياة السياسية،
ألن جزءا ً كبيرا ً من الطبقة السياسية ال تستأهل وليس

الس ّيد

واتصل المدير العام السابق لألمن العام
اللواء الركن جميل السيّد بالسفير اإليراني في
لبنان محمد فتحعلي ،مهنئا ً باالتفاق «على
رغم محاوالت العرقلة التي واكبت هذا اإلنجاز
ال سيما من قبل العدو «اإلسرائيلي» الذي عبّر
أركانه اليوم عن صدمتهم وخيبتهم ،ليس فقط
تجاه المضمون التقني والسياسي لالتفاق،
ب��ل ألن م��ن شأنه أن يفتح آف��اق �ا ً ج��دي��دة في
المنطقة ،ال سيما لجهة تنقية العالقات العربية
اإليرانية ووقف النزف العبثي الذي يستهدف
معظم دول المنطقة وشعوبها بما ال يخدم أيا ً
منها بإستثناء «إسرائيل» التي تستفيد من
الظالم اإلره��اب��ي والتكفيري لطمس القضية

لديها الهامة التاريخية لتكون موجودة في هذه المرحلة
المصيرية».
وعما إذا كان هناك تح ّرك أو لقاء جامع لـ«قوى  14آذار»
في هذه المرحلة ،أشار قزي الى أن القوى المذكورة «كانت
وما زالت حاضرة في كل اإلطارات».
وردا ً على سؤال عن مصير النفايات في حال أقفل مطمر
الناعمة في موعده ،شدّد قزي على انه «ال بد من الوصول
إلى حل جذري ومتكامل وشفاف ونزيه لملف النفايات في
لبنان» .وقال« :بانتظار هذا الحل ،ال بد من حلول موقتة
كي ال «تأكلنا النفايات».

الفلسطينية وتصفيتها تحت جنح الفتن
الطائفية والمذهبية».
ورأى السيّد ف��ي ب��ي��ان ،أن «م��ن مصلحة
الدول العربية جميعها أن تنظر إلى هذا االتفاق
كرصيد استراتيجي مشترك لها وإلي��ران ،بما
يعيد بوصلة الصراع في المنطقة الى اتجاهها
الصحيح ،أي باتجاه العدو «اإلسرائيلي»،
ألن��ه ال ش��يء غير ه��ذا ال��ت��وازن اإلستراتيجي
يمكن أن يعيد اإلستقرار إلى المنطقة وأن يدفع
«إسرائيل» إلى وقف عدوانها وإعادة الحقوق
واألراض��ي المسلوبة من الشعب الفلسطيني
بما فيها األراضي العربية المحتلة».

مخزومي

وتمنى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس
فؤاد مخزومي أن يفتح االتفاق «الطريق أمام
البحث الجدي والحقيقي بين ال��دول الكبرى
وال��دول اإلقليمية إلع��ادة االستقرار إلى بلدان
المنطقة».

تج ّمع العلماء

ولفت تج ّمع العلماء المسلمين إل��ى «أن
ه��ذا النجاح االستراتيجي لن تقف مفاعيله
ضمن حدود إيران ،بل ستعم العالم اإلسالمي
وبخاصة محور المقاومة والخاسر األكبر من
هذا االنجاز هو الكيان الصهيوني الذي بات
اليوم يحس أكثر من أي وقت مضى باقتراب
أوان زواله».
وأشاد العالمة السيد علي فضل الله في بيان
باالتفاق آمالً «بأن يساهم هذا االتفاق في بناء
عالقات متوازنة بين الشرق والغرب ،وأن يهيئ
المناخات المؤاتية لحوار إقليمي بين الدول
العربية واإلسالمية ،ويعالج الكثير من الملفات
العالقة في منطقتنا التي تعج بالتوترات
والتشنجات والفتن والحروب».
وه��ن��أ ال��م��ن��س��ق ال��ع��ام ل��ـ«ج��ب��ه��ة العمل
اإلس�لام��ي» ف��ي لبنان الشيخ زهير الجعيد
السيد خامنئي والقيادة في إي��ران «باإلنجاز
التاريخي الكبير» .معتبرا ً أن االتفاق «بمثابة
اعتراف دولي بانضمام الجمهورية اإلسالمية
إلى منظومة الدول النووية العالمية».
وأمل األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن
األسعد «أن ينعكس االتفاق النووي االيراني
أو أي ات��ف��اق اقليمي أو دول���ي إي��ج��اب�ا ً على
لبنان ويساهم في حلحلة األوض��اع وبعض
االستحقاقات والملفات العالقة كانتخاب رئيس
جديد للجمهورية وإعادة الروح إلى السلطات
الدستورية واأله���م بسحب فتائل التفجير
الطائفي والمذهبي وإبعاد شبح الفتنة».

«العدلي» �أنهى ملف نهر البارد
بعد � 22شهر ًا من المحاكمات
أعلن مجلس القضاء األعلى في بيان أمس ،أنه «بعد عقد  195جلسات
محاكمة على امتداد  22شهرا ً أسفرت عن إصدار  63حكما ً وقرارا ً تناولت 573
شخصاً ،بين متهم وظنين ،من بينهم ثالثة وتسعون موقوفا ً وجاهياً ،أنهى
المجلس العدلي بصورة شبه كاملة ملف اإلعتداء على أمن الدولة في منطقة
مخيم نهر البارد».
وأشار إلى أن النيابة العامة التمييزية كانت «قد أودعت القرار االتهامي
وكامل أوراق الملف قلم المجلس العدلي بتاريخ  ،2012/9/25فباشر قضاة
المجلس استجواب المتهمين الموقوفين الثالثة والتسعين بصورة تمهيدية،
وبتاريخ  2013/6/7تم اتخاذ القرار بتفريع القضية إلى أربعة وخمسين ملفا ً
بالنظر الى عدد المتهمين ،ما استوجب نسخ  29700مستند ،وبدأت المحاكمات
اعتبارا ً من تاريخ  .2013/9/27وقد أنزل المجلس عقوبة اإلعدام وجاهيا ً في
حق ثالثة متهمين وغيابيا ً في حق ستة وأربعين متهماً ،كما أنزل عقوبات في
حق أربعمئة وتسعة وثالثين آخرين تراوحت بين األشغال الشاقة المؤبدة
والحبس لمدة شهرين ،وقرر قبول دفوع شكلية كما أمر بكف التعقبات وأعلن
البراءة بالنسبة الى خمسة وثمانين متهما ً وظنيناً».
وجه
وأوضح البيان أن رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهدّ ،
قاض من قضاة المجلس العدلي عبّر فيه عن اعتزازه بعضويتهم
«كتابا ً إلى كل ٍ
للمجلس العدلي ،وتقديره العميق إلسهاماتهم المتميزة في عمله ،وتثمينه
إلنتاجية هذا المجلس التي استحقت مكانتها المرموقة في العمل القضائي
الرفيع وكان لها األثر العظيم في دعم مسيرة العدالة وحكم القانون وتعزيزهما،
كما سلط فيه الضوء على جهد قضاة المجلس الذي ساهم في إعالء قيم التجرد
والشجاعة والتفاني ،وفي إبراز القدوة والمثال ،وفي تجسيد المبادئ التي
قامت عليها العدالة في لبنان وال تزال».
واختتم البيان« :إن االنتهاء من ملف االعتداء على أمن الدولة في منطقة
مخيم نهر البارد جاء بعد زيادة عدد أعضاء المجلس العدلي واعتماد مبدأ
تفريع الملف عند الحاجة ،وهو يشكل أولى ثمار خطة مجلس القضاء األعلى
في تسريع وتيرة عمل المحاكم ،التي اشتملت أيضا ً على تفريق الملفات القديمة
عن الملفات الجديدة العالقة أمام القضاة المنفردين ،وتعيين قضاة لفصل كل
نوع منها اعتبارا ً من حزيران  ،2014وعلى انتداب قضاة لترؤس غرف إضافية
في محاكم االستئناف» .وأمل المجلس «في تسريع وتيرة عمل محكمة التمييز
عبر اتفاقية تبادل خبرات بين لبنان وفرنسا مزمع توقيعها بتمويل من االتحاد
األوروبي في العام .»2016
من جهة أخرى ،يزور وزير العدل اللواء أشرف ريفي اليوم مجلس القضاء
األعلى لتقديم التهنئة بمناسبة اكتمال عقده وشروعه في القيام بمهماته،
وللتداول في شؤون قضائية أخرى.

المي�س :لتقريب الم�سافات
بين اللبنانيين

اعت�صام لحملة �إطالق عبداهلل
بالتزامن مع احتفال لل�سفارة الفرن�سية
ن��ف��ذت الحملة ال��دول��ي��ة إلط�لاق
سراح األسير في السجون الفرنسية

جورج عبدالله اعتصاما ً مساء أمس
في مقابل قصر الصنوبر ،تزامنا ً مع

حفل االستقبال الذي أقامته السفارة
الفرنسية بمناسبة العيد الوطني،
وتخللت االعتصام شعارات وهتافات
تندد بالفرنسيين.
وت��ح��دث روب��ي��ر عبدالله شقيق
األسير جورج منتقدا ً المتوافدين إلى
السفارة ،ولفت إلى «أن الشعارات
التي رفعتها الثورة الفرنسية من
حرية وديموقراطية ،لم يعد منها
شيء ،وذلك من خالل قضية جورج»،
وق����ال« :ل���ن نتعب ل��دي��ن��ا قضية،
وستبقى مهما ط��ال ال��زم��ن .ورغ��م
الحصار الوطني على كل ما هو غير
طائفي ،فما زلنا قادرين على تشكيل
معادلة من مجموعة مواطنين أحرار،
وسلطة قمعية استعمارية».
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رعى مفتي زحلة والبقاع خليل الميس إفطارا ً أقامه أكرم البسط في شتورا ،في
حضور النائب عاصم عراجي ،محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان ،المطرانين
جوزف معوض وعصام درويش ،وحشد من مسؤولي األجهزة األمنية في البقاع
ورؤساء بلديات البقاع والمهندسين والعاملين في قطاع البناء واإلعمار .
ودعا الميس في كلمة له إلى «اللقاء الطيب ولقاء المحبين والحريصين على
لبنان».
ورأى «أن لبنان الجوهرة في العالم العربي ،مدعو إلى تمهيد الطرق والسبل
وتعبيدها من أجل التقارب وإبعاد هذا الوطن عن كل النيران التي تحيط به».
وألقى البسط كلمة في المناسبة.

تواصلت المواقف المشيدة بانتصار تموز على العدو
«اإلسرائيلي» مشيرة إلى أن البعض لم يأخذ عبرة من هذا
االنتصار ،بل أعماه الحقد والضغينة لكي يمعن في تدمير
هذا البلد وجيرانه في سورية والعراق وكل المنطقة ،ودعت
إلى توحيد كل الجبهات للقضاء على المجموعات اإلجرامية
المدعومة من العدو الصهيو -أميركي.
وفي هذا السياق ،قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
الدكتور علي المقداد خالل رعايته إفطارا ً تكريميا ً أقامته
«ثانوية المهدي» في بعلبك لإلعالميين« :ف��ي الذكرى
التاسعة للعدوان «اإلسرائيلي» في حرب تموز ،ال بد أن نتذكر
الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ليحيا الوطن ،ألنه بفضل دماء
هؤالء الشهداء نجتمع اليوم ونحتفل في هذا اللقاء المبارك،
ولوال انتصارات المقاومة لكانت الهرمل وبعلبك مستعمرة
صهيونية».
وأسف ألن «البعض لم يأخذ عبرة من هذا االنتصار ،ولم
ي��زده إال حقداً ،وضع أم��ام عينيه بعض المعوقات التي ال
تسمح له أن يرى ما يجرى في المنطقة حوله ،وما هو مخطط
للمنطقة ،ولم يأخذ العبر ،بل أعماه الحقد والضغينة لكي
يمعن في تدمير هذا البلد وجيرانه في سورية والعراق وكل
المنطقة ،وذلك بمساعدته على العدوان سواء باألموال أو
بالرأي أو باألسلحة أو بالرجال».
وأكد انه كما انتصرنا في تموز وآب  ،2006سننتصر في
تموز الحالي وفي كل عام».
وحيّا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن في بيان« ،قائد المقاومة وأمينها العام السيد حسن
نصر الله في الذكرى التاسعة إلنتصار تموز الذي أوصل
هذه المقاومة إلى إسقاط مقولة العجز العربي عن التصدي
لـ«إسرائيل» في ال��ح��روب ،وال��ذي شكل تحوال ً نوعيا ً في
الحروب العربية ضد إسرائيل».
واعتبر «أن هذه المناسبة ،في أبعادها الوطنية ،من أهم
المآثر اللبنانية في تاريخ الحروب العربية ضد «إسرائيل»،
والتف الشعب اللبناني حول النازحين من إخوانه في ذروة
التعاطف والوحدة الوطنية» ،الفتا ً إلى انه «لعل أهم ما في
هذه الذكرى عبرتها ألنها وحدت اللبنانيين جميعا ً في وجه
الخطر «اإلسرائيلي» الجاثم دائماً ،وأسقطت الهدف الخفي
من عدوانه في تموز  2006وشبكاته التجسسية ،حيث قام
رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدور أساسي في توحيد
الصف الداخلي للحؤول دون أي خرق واستغالل للتأثير على
أي فئة داخلية».
وأش��ار ح��زب التوحيد العربي في بيان إل��ى أن ذكرى

المقداد متحدثا ً في إفطار ثانوية المهدي
االنتصار تطل «فيما تجتاز منطقتنا أياما ً مصيرية حيث
تدل األح��داث الجارية على وح��دة الهدف ال��ذي يجمع بين
«إسرائيل» من جهة والجماعات التكفيرية المسلحة من جهة
ثانية والذي ينصب على تمزيق األمة وتحويلها الى كانتونات
طائفية ومذهبية وعرقية تتقاتل في ما بينها» .وشدد على «أن
الحفاظ على هذا االنتصار التاريخي الذي تكلل بكل معاني
العزة والشموخ يتطلب المزيد من الوعي واليقظة وتأكيد
الوحدة والتمسك بنهج المقاومة».
وهنأ السيد نصر الله بذكرى انتصار المقاومة.
كما هنأ األمين العام لحركة األم��ة الشيخ عبد الناصر
جبري األمة بالمناسبة وقال« :لقد نجحت المقاومة في لبنان
وفلسطين في إثبات أن خيارهم هو الوحيد لمواجهة العدو
الصهيوني السترجاع األرض والمقدسات» ،مؤكدا ً «ضرورة
توحيد كل الجبهات للقضاء على المجموعات اإلجرامية
المدعومة من العدو الصهيو -أميركي الذين يعملون على
إثارة الفتن والنزاعات ولتفرقة وتقسيم شعوبنا وبلداننا».
وتوجه «المؤتمر الشعبي اللبناني» ،بـ«اإلجالل واإلكبار
إلى الجيش وشهدائه والمقاومة وقيادتها وشهدائها وجرحاها
على اإلنتصار العظيم».
ورأى رئيس «حزب الوفاق الوطني» بالل تقي الدين أن
المقاومة «أثبتت التزامها قضايا الوطن لتعيد لإلنسان أرضه
وكرامته وحقه على مستوى األمن واالستقرار في وجه العدو
االسرائيلي».
وختم«:ليترفعصغاراللبنانيينعنالعصبيةوالحسابات
الطائفية وليبتعدوا عن المكائد والتآمر على المقاومة».

فتحعلي عر�ض مع «الديمقراطية»
�أو�ضاع الفل�سطينيين
التقى السفير االي��ران��ي محمد
ف��ت��ح��ع��ل��ي وف�������دا ً م����ن ال��ج��ب��ه��ة
الديموقراطية لتحرير فلسطين ضم:
علي فيصل ،محمد خليل وأحمد
مصطفى وع��رض معه التطورات
السياسية.
وأوضحت الجبهة في بيان «أن
الوفد تقدم بالتهاني من الجمهورية
االسالمية في إي��ران على االنجاز
ال����ذي ت��ح��ق��ق ال���ي���وم ب��ال��ت��وص��ل
ال��ى ات��ف��اق يضمن ح��ق إي���ران في
امتالك الطاقة النووية وف��ي رفع
الحصار».
وع����رض ال���وف���د خ��ل�ال ال��ل��ق��اء

السفير اإليراني مع وفد «الديمقراطية»

ل�لأوض��اع ال��ت��ي تعيشها القضية
الفلسطينية ،وشدد على «ضرورة
استعادة الوحدة الوطنية وانهاء
االنقسام ومواصلة الجهود الدولية
لعزل «إسرائيل» ومحاكمتها ورفض
االب��ت��زاز األميركي الدائم والمضي
حتى النهاية في طرح قضايا شعبنا
على المستوى الدولي».
ك���م���ا ع�����رض ال����وف����د «ألب�����رز
االستهدافات التي تتعرض لها
قضية الالجئين الفلسطينيين،
التي لجأت إليها وكالة «الغوث»
بتخفيض كبير على خدماتها ما
سيترك انعكاسات سلبية لجهة

زي��ادة حالة العوز واإلف��ق��ار بين
الفلسطينيين».
ودعا الوفد «جميع الدول الصديقة
والحليفة إلى تح ّمل مسؤولياتها
لجهة ب��ذل الجهود م��ن أج��ل دفع
الدول المانحة لإليفاء بالتزاماتها
تجاه موازنة وكالة «الغوث» ووقف
أية اجراءات تخفيضية».
وع��رض الوفد ألوض��اع الشعب
الفلسطيني في لبنان ،معتبرا ً «أن
الشعب الفلسطيني في هذا البلد ما
زال يأمل بسياسة جديدة من قبل
الحكومة اللبنانية تعيد االعتبار
لحقوقه االنسانية».

