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�سعد :الغازات ال�سامة للنفايات
و�صلت �إلى و�سط �صيدا

ت�شييع حا�شد لل�شهيد يو�سف في برج الملوك

كفوري :نحن مع جي�شنا قلب ًا وقالب ًا
ح ّمود� :سنبقى بالمر�صاد للإرهاب

ا ّتصل األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد
ّ
بـ«التدخل من أجل معالجة مشكلة
بمحافظ الجنوب منصور ضو ،وطالبه
النفايات التي ُتلحق الضرر بالمواطنين وبالصحة العامة ،خصوصا ً بعد
تفاقم مشكلة انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضا ّرة والسامة من معمل
ّ
المكتظة
معالجة النفايات في صيدا ،وبعد وصولها إلى أج��واء األحياء
بالسكان في وسط المدينة».
والسامة من معمل
ولفتَ إلى أنّ «انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة
ّ
النفايات لم يتوقف منذ إنشاء المعمل بسبب وجود خلل في أدائه ونواقص
في تجهيزاته ،إلاّ أنّ هذه المشكلة قد تفاقمت أخيرا ً نظرا ً لتكدّس كميات كبيرة
من النفايات تصل إلى ما يقرب من  3000طن في الجهة الشمالية الغربية من
المعمل .وذلك بعد أن استقدمت إدارة المعمل ،بموافقة رئيس بلدية صيدا،
كميّات إضافية كبيرة من النفايات من خارج نطاق ا ّتحاد بلديات صيدا
الزهراني ،إلاّ أنّ الطاقة االستيعابية للمعمل لم تسمح له بمعالجتها ،ف ُتركت
مكدّسة في جوار المعمل ،فلحق بها التع ّفن ،وانبعثت منها كميّات ضخمة من
الروائح النتنة والغازات ّ
والسامة».
الضارة
ّ

«تجمع اللجان»
«المرابطون» ا�ستقبلت
ّ

(رانيا العشي)

استقبال جثمان الشهيد في برج الملوك بالزفة
ودع���تْ بلدة ب��رج الملوك  -قضاء مرجعيون أمس
المعاون الشهيد عامر يوسف ،الذي استشهد أول من أمس
في عرسال بمأتم رسمي وشعبي.
ووص��ل نعش الشهيد ملفوفا ً بالعلم اللبناني إلى
وسط البلدة ،حيث حمله أقاربه ورفاق السالح إلى منزل
العائلة إللقاء النظرة األخيرة ،ث ّم انتقلوا به إلى كنيسة مار
جرجس للروم األرثوذكس ،حيث أدّت له ثلّة من عناصر
الجيش التحيّة.
وت��رأّس متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم
األرثوذكس المطران الياس كفوري ،رتبة الدفن ،يعاونه
لفيف من الكهنة بحضور النائب قاسم هاشم مم ّثالً رئيس
مجلس الن ّواب نبيه ب��ري ،العقيد إبراهيم حمود مم ّثالً
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد
الجيش العماد جان قهوجي ،اللواء الركن سمير الحاج،
النقيب طوني طانيوس مم ّثالً المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،النقيب عالء شحادة مم ّثالً المدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،المالزم أول سامر
نور الدين مم ّثالً المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
إبراهيم بصبوص ،عضو المجلس العسكري والمف ّتش
العام العميد الركن زياد الحمصي ،مدير العمليات في
الجيش قائد اللواء التاسع العميد الركن جوزف عون ،قائد
ّ
التدخل الخامس العميد رامز خميس ،قائد القطاع
فوج
الشرقي في «يونيفيل» الجنرال خوان خيسوس مارتين
كابريرو ،إضافة إلى وفدَين من «حزب الله» وحركة «أمل»،
وحشد من الفاعليات وأبناء البلدة والمنطقة.
وقدّم رئيس هيئة منح رتبة األمانة في الحزب السوري
القومي االجتماعي كمال الجمل على رأس وفد واجب العزاء
باسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان.
وألقى كفوري عِ ظة في القدّاس قال فيها« :ال تحزنوا
أل ّننا إذا ك ّنا نؤمن بأنّ يسوع مات وقام ،نؤمن بأنّ الله
سوف يُقيم الراقدين بيسوع ويقودهم إليه».
أضاف« :ما يع ّزينا ،هو شخصية هذا الشاب وإيمانه
وإيمان عائلته بأن ال معنى للحياة من دون الشهادة .يظنّ
البعض أ ّننا نحن المسيحيين ال نقدّر الشهادة ،ونقول لهم
ما قاله السيد المسيح« :ال تخافوا م ّمن يقتل الجسد ،إ ّنما
من يرسلكم إلى جهنم .الجسد يذهب ،كلّنا ذاهبون ،القبر
هو محطة .عامر نشأ وترعرع ضمن عائلة تؤمن بالله
والوطن والقيم ،فقدّمت أبناءها للوطن .الجندي يؤمن
بقول المسيح« :إنّ ليس ح ّبا ً أعظم من أن يبذل اإلنسان
نفسه عن أحبّائه» .المحبة كل شيء .ها هو الجندي يضع
روحه على ك ّفه ويقدِّم ذاته ذبيحة للوطن».

وختم كفوري بتوجيه رسالة إلى قائد الجيش العماد
جان قهوجي« :نحن مع جيشنا من دون أي تح ّفظ قلبا ً
وقالباً ،ومع قوانا األمنية .أليست هذه المحبة والعطاء
والتضحية وب��ذل ال��ذات؟ نحيّي جيشنا في هذه األيام
العصيبة ،ونقف معه في دفاعه عن كرامتنا وذوده عن
أرضنا المقدّسة .جيشنا يقدّم الشهداء األبطال كي ال
تطأ أقدام همجية أرضنا ،كل التحيّة والتقدير والمحبة
لجيشنا ،نحن فخورون بشهيدنا عامر».

حمود

وألقى حمود كلمة ،قال فيها« :بطل جديد من رفاقنا
العسكريين انض ّم إلى قافلة شهدائنا األبرار ،الرقيب أول
الشهيد عامر يوسف ،وهو يحرس أرض الوطن ويدافع
ويرسخ األمن واالستقرار في ربوعها .العين الساهرة
عنها
ّ
عند حدود الوطن في البقاع الشمالي تل ّقت حقد اإلرهابيين
المرتزقة مرة أخ��رى ،الذين ما انف ّكوا يزرعون عبوات
السلم األهلي في الوطن ،وعلى
الموت ويعتدون على رمز ّ
الجيش وعلى رجاله المو َّزعين في أرجاء البالد شجرات
أرز شامخة ،لكن ر ّد الجيش كما كان وسيكون دائماً ،مزيدا ً
من تضحيات جنودنا الميامين ،الذين يحفظون وصيّة
الشهداء ،ويكملون مه ّمتهم ويحذون حذوهم في الشجاعة
والبطولة ونكران الذات».
وإذ أشا َر «أنّ المؤسسة العسكرية ُتدرك تماما ً حجم
المسؤوليات الجِّ سام ال ُملقاة على عاتقها للمحافظة على
الوطن ،في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه» ،لفتَ إلى
ماض
أنّ «في المقابل تؤ ّكد القيادة مجدّداً ،أنّ الجيش
ٍ
في أداء واجبه المقدّس ،مهما كانت التضحيات .كما أ ّنه
سيبقى بالمرصاد لإلرهاب ،ولكل متربّص ش ّرا ً بالوطن.
ّ
تخطي الجراح ستكونون
وأنتم بإخالصكم وقدرتكم على
ال �دّروع الواقية من خبث الخبثاء ومن غدر المجرمين،
يتقدّمكم الجيش الذي أحبّكم وأحببتموه ،وتع ّودتم على
وقع خطواته في دروب الخالص ،مهما زادت وعورتها،
ومهما نبتتْ عند جوانبها األشواك».
ث ّم تال نبذة عن حياة الشهيد« :من مواليد ،1985-2-1
في برج الملوك  -مرجعيون .تط ّوع في الجيش بتاريخ
 .2003-5-21حائز على عدّة أوسمة وتنويها من العماد
قائد الجيش وتهنئته عدّة مرات ،متأهّ ل وله ولد».
وفي الختام ،أخرج رفاق السالح ال ّنعش محموال ً على
األكتاف من الكنيسة ،حيث أدّت له ثلّة من الجيش مجدّدا ً
التحية العسكرية ،وووري في ثرى مدافن بلدته.

حمدان ّ
وب�شور� :إرهاب الغرب
في المنطقة يعود �إليه

استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين –
المنسق العام لتج ّمع
المرابطون» العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة
ّ
اللجان والروابط الشعبية معن ّ
بشور يرافقه وفد من أعضاء التج ّمع.
بعد اللقاء ،استنكر ّ
بشور «قرار دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف
حزب الله منظمة إرهابية ،وفرض الحصار على لبنان يندرج تحت ذريعة
وجود مقاومة رفعت رأس العرب» .ون ّوه «بالبطوالت التي يح ّققها الشعب
الفلسطيني وأربكت المحتل».
وأ ّك��د أنّ «التآمر الخارجي يستهدف أ ّمتنا العربية بدولها وجيوشها
وقياداتها الوطنية» ،داعيا ً إلى «وج��وب ا ّتخاذ كل أح��رار األم��ة والعالم
موقفا ً واضحا ً في مواجهة هذه المخططات التي بدأ الغرب نفسه يدفع ثمنا ً
نترحم على ضحايا التفجيرات في بروكسل فإ ّننا نذ ّكر
غاليا ً لها ،وحين
ّ
المسؤولين في الغرب بأنّ الحفرة التي حفروها لسورية وأمتنا قد وقعوا
هم بها».
وأسف حيال األوضاع االجتماعية واالقتصادية «المزرية التي يعيشها
اللبنانيون» .ورأى أنّ «احتمال إقفال جريدة السفير يتطلّب حراكا ً وطن ّيا ً
وقوم ّيا ً على كل المستويات من أجل إنقاذ صحيفة رفعت يوم الحصار
«اإلسرائيلي» شعارا ً ال ننساه «بيروت تحترق وال ترفع األعالم البيضاء».
رحب حمدان بالوفد قائالً« :هذه المجموعة الخيِّرة من أبناء
من جهتهّ ،
لبنان ق ّررت دائما ً أن تنحاز إلى فلسطين ،ونحن ُندرك نضالهم من أجل
القدس الشريف بوصلتنا ومعراجنا إلى جنة رب العالمين ،ومن يحاول
حرفنا عن هذا المسار فإ ّنه يسعى إلى تفتيت وتشتيت وتقسيم هذه األمة من
أجل إعالء شأن الدولة اليهودية وسط أمتنا العربية ،والمرابطون واللجان
الشعبية سيحملون دائما ً اله ّم الوطني والقومي حتى تحرير كل فلسطين
وقدسها الشريف».
وتوجه إلى األوروبيين قائالَ« :هذا اإلرهاب الذي استخدمتموه ال ب ّد من أن
ّ
يعود إليكم ،وكل من يستخدم اإلرهاب لفرض معطيات سياسية على الواقع
الوطني أو اإلقليمي أو العالمي سيكون أول ضحاياه».
وعن انفجارات بروكسل ،انتقد «محاوالت البعض في الدّاخل اللبناني
واألوروب��ي التخفيف من حجم ما ح��دث» ،وق��ال« :أصبح هناك في وسط
أوروبا خط تماس إرهابي أوروبي ،وعليكم جميعا ً أن ت ّتخذوا القرارات من
أجل مكافحة اإلرهاب الذي يبدأ من قلب سورية وصوال ً إلى كل العالم».
الصعيد الداخلي ،لفتَ حمدان« :بعض األصوات ال تزال حتى اليوم
وعلى ّ
تحاول أن تصف اإلرهابيين والمخ ّربين في سورية بأ ّنهم ثوار من أجل
الحرية والديمقرطية».
وشدّد على «وجوب مكافحة اإلرهاب ودعم الجيش الذي يقوم بواجبه
في مكافحة فلول اإلرهابيين» ،مؤ ّكدا ً أنّ «استشهاد الرقيب أول عامر يوسف
ج ّراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة عرسال ،واالستهداف الدائم لجيشنا
الوطني ،تأكيد لصوابية دعوتنا إلى الوقوف إلى جانب أبنائنا وإخوتنا في
الجيش الوطني اللبناني لكي نبقى ونستمر في هذا الوطن».

دعوات لاللتفاف حول الم�ؤ�س�سة الع�سكرية

قال راعي أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،خالل
ترؤسه رتبة جناز السيد المسيح في
كاتدرائيةسيدةالنجاةفيزحلةأمس:
«إذا كان الفراغ والتمديد والشغور
ي��ع��ص��ف ب��م��ؤس��س��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة،
فهذا ال يعني أ ّنه سيستمر إلى ما ال
نهاية .ومتى حان موعد االستحقاق
البلدي اإلنمائي ،وموعد االستحقاق
النيابي السياسي ،فلنتضامن لما
فيه خير مدينة زح��ل��ة وقضائها.
وليكن معيار العمليّة االنتخابية
المصلحة ال��ع��ام��ة ال ال��خ��اص��ة».
أض����اف« :وص � ّي��ت��ي ل��ك��م جميعاً،
ول��ل��ق��وى ال��ح��زب��ي��ة والشعبية أن
وتنسق في ما بينها وتلتقي
تتكاتف
ّ
حول الثوابت التي ال يمكن ألي فريق
أن يتجاهلها أو أن يف ّرط فيها».

ع ّزت شخصيات روحية ونيابية
وسياسية المؤسسة العسكرية
باستشهاد الرقيب أول عامر يوسف
ودعت إلى االلتفاف حولها ودعمها
في مواجهة اإلرهاب.

قبالن

هاشم

من جهته ،أشار عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب قاسم هاشم ،في
تصريح ،إلى أنّ «اللبنانيين يدفعون

ّ
القطان متحدثا ً في بر الياس
يوما ً بعد يوم من دماء أبنائهم جيشا ً
وقوى أمنية ومدنيّين ،في مواجهة
اإلره��اب التكفيري ال��ذي تجاوز كل
الحدود ليصبح إرهابا ً أمم ّيا ً عابرا ً
للحدود وال��ق��ارات ،ما يضع العالم
بأسره أمام مسؤوليّته ليضع الخطة
الجامعة والشاملة وبمشاركة كل
المتض ّررين في هذا العالم بمواجهة
هذا اإلرهاب وتجفيف منابعه ،ووقف
كل أنواع الدّعم واالحتضان العربي
واإلقليمي والدولي».
ورأى أنّ «م��ا حصل ال��ي��وم في
ع��رس��ال م��ن اع��ت��داء إره��اب��ي على
الجيش ،ي��ؤ ّك��د خطر ه��ذا اإلره��اب
ال��ذي يهدّد وطننا ً وشعبنا» ،وأنّ
«الشهداء الذين يسقطون في هذه
المواجهة إ ّنما يدفعون الضريبة
عن كل الوطن من أجل الحفاظ على
أمن واستقرار لبنان ولحمايته من
هذا اإلره��اب ،الذي ال يق ّل خطرا ً عن
اإلرهاب الصهيوني».

ّ
القطان

واستنكر رئيس جمعيَّة «قولنا
والعمل» الشيخ أحمد ّ
القطان بشدَّة
التفجير اإلره��اب��ي «الداعشي» في
عرسال واعتبره «أسلوبا ً رخيصا ً
للتكفيريين وردا ً على انهزاماتهم
المتكررة أمام الجيش اللبناني».

وأض���اف الشيخ ال��ق� ّ
�ط��ان خالل
رعايته حفل عيد األم ال��ذي أقامته
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة للجمعية في
برالياس»هذا الفكر الداعشي أبعد ما
يكون عن ديننا اإلسالمي السمح ،هذا
التفجير ال يمت إلى سماحة اإلسالم
الذي يدعو إلى وحدة األمة اإلسالمية
وحفظ النفس البشرية ،وإنما هو فكر
صهيوني أميركي ولو كان يستغل
راية ال إله إال الله».
ووج���ه رس��ال��ة إل��ى األم��ه��ات في
ع��ي��ده��ن» ي��ج��ب ع��ل��ى األم��ه��ات أن
يتنبهن ف��ي ت��رب��ي��ة أوالده����ن وأن
ي��رب��وه��م ع��ل��ى ال��ف��ك��ر اإلس�لام��ي
الوسطي السمح القويم الذي يبني
وال يهدم ويدعو لثقافة الحياة وليس
القتل واإلجرام والبعيد عن العصبية
المقيتة والفكر التكفيري اإلرهابي
المجرم ال��ذي يتغلغل ولألسف في
مجتمعاتنا اإلسالمية ليهدمها».
وخ��ت��م ال��ق��ط��ان ب��رس��ال��ة إل��ى
الشباب المندفع والمحب للجهاد»
ه��ذه فلسطين ت��ن��ادي ك��ل َم��ن أراد
أن يضحي بنفسه وماله من أجل
استعادة فلسطين والمسجد األقصى
أولى القبلتين وثالث الحرمين ،فمن
أراد أن يكون شهيدا ً بحق فليذهب
ويستشهد على أرض فلسطين في
وجه العدو «اإلسرائيلي» الغاشم».

أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم تصميم الحزب
«ع��ل��ى االس��ت��م��رار بلغة المقاومة
سواء ف َّكر العدو «اإلسرائيلي» اآلن
باالعتداء أو لم يف ِّكر ،فالعقل يقول إ ّنه
ال حماية إلاّ بالبقاء على االستعداد
والجهوزيّة ،حتى إذا جاءت اللحظة
التي يفكر فيها «اإلس��رائ��ي��ل��ي» أن
يعتدي سيجد ر ّدا ً قاسيا ً يردعه».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال احتفال
تكريمي أق��ام��ت��ه «جمعية ال��ق��رآن
الكريم» وبلدية الغبيري للفائزين
في مسابقة القرآن الكريم في قاعة
الجنان ،ق��ال قاسم إنّ «م��ن يراقب
م��واق��ف ح��زب ال��ل��ه خ�لال ك��ل هذه
السنوات ،س��واء بالنسبة للموقف
من «إسرائيل» العدو أو الموقف من
التكفيريّين المنحرفين ف��ي موقع
العدو يجد أنّ ما قلناه وما عبّرنا عنه
بدأ ينكشف للقوى المختلفة سواء
كانت محليّة أو إقلميّة أو دولية.
قلنا مرارا ً وتكرارا ً إنّ «إسرائيل» عدو
يفكر دائما ً باالحتالل واالعتداء وأخذ
حقوق اآلخرين والتسلّط على الناس،
وجاء من يقول لنا يجب أن ال نستف ّز
«إسرائيل» ونتفاهم معها فتكتفي
بما عندها ،ث ّم بعد ذلك نعيش نحن
الطمأنينة في بلدنا وأماكننا ،ماذا
كانت النتيجة؟ اجتاحت «إسرائيل»
�س��ك��ت
ل��ب��ن��ان س��ن��ة  ،1982وت��م� ّ
باجتياحها ولم تخرج إلاّ سنة 2000
بعد  18سنة ،ولوال ضربات المقاومة
اإلسالمية وأعمالها وتضحياتها لما
أمكن أن تخرج «إسرائيل» من لبنان.
إذاً ،هذا دليل عملي أنّ هذا المحتل ال
يمكن أن يرتدع وال أن تتح ّرر األرض
إلاّ بالمقاومة».
وأض��اف« :إسرائيل ليست عدوا ً
يكتفي بما أخذ ،بل هي عد ٌّو يفكر دائما ً
باالعتداء واالح��ت�لال .أال تالحظون
معي أنّ «إسرائيل» تناقش بشكل
يومي متى تخوض حربا ً ض ّد لبنان،
يصح أن تخوض اآلن أو بعد
وهل
ّ
ذل��ك وأ ّننا نستفيد أكثر من تأجيل
الحرب أو من تسريعها .إذاً ،السؤال
المطروح لماذا من حق «إسرائيل» أن
تفكر دائما ً بالحرب واالعتداء علينا

قاسم متحدثا ً في الغبيري
واحتالل بلدنا وال يحق لنا التفكير
بكيفيّة ردعها وحماية أنفسنا وبلدنا
والقيام بالجهوزية الالزمة للتصدي
لها كي ال تفكر باالعتداء علينا؟».
وت��اب��ع ق��اس��م« :أ ّن��ن��ا قلنا م��رارا ً
وتكرارا ً أيضا أنّ اإلره��اب التكفيري
مشروع خطر ليس على المسلمين
فقط ،ب��ل على اإلنسانية جمعاء،
وليس علينا كمقاومة فقط بل على
لبنان وعلى ك��ل ال��ب��ل��دان العربية
واإلسالمية والعالمية .وكان هناك
م��ن يقول ل��والك��م لما ج��اء اإلره��اب
التكفيري ،بما يعني أنّ اإلره��اب
التكفيري ر ّد فعل على المقاومة وعلى
النقاء واالستقامة وعلى اإلس�لام
المحمدي األص��ي��ل ،ه���ؤالء ليسوا
ر ّد ف��ع��ل ،ه���ؤالء شياطين بلباس
مسلمين ،ه��ؤالء وح��وش ال يطيقون
أنفسهم فكيف يطيقون اآلخ��ري��ن؟
ونالحظ اليوم في العالم ك ّل الذين
يدفعون أثمانا ً في مقابل اإلره��اب
التكفيري هم الذين رعوا هذا اإلرهاب
وم َّولوه ودعموه ،ث ّم انقلب عليهم.
ه��ذا ال��وح��ش التكفيري ال معالجة
ل��ه إلاّ بطريقين :األول عبر إيقاف
الم ّد الفكري الوهّ ابي ال��ذي يعمل
على تربية الناس بطريقة خاطئة
ومنحرفة ،والثاني من خ�لال منع

التمويل والدّعم السياسي والعسكري
والرعاية الدولية واإلقليمية لهذه
الجماعات».
واعتبر أ ّنه «آن األوان ليقف الجميع
أم���ام ه��ذا الخطر ،وك��ف��ى تبريرات
ألس��ب��اب اإلره����اب التكفيري ،هذا
اإلره��اب التكفيري سرطان يجب أن
ُجتث ،وكل من يدعم التكفيريّين فكرا ً
ي ّ
أو دعما ً أو ماال ً بمختلف وسائل الدعم
هو شريك مع هذه الغدّة السرطانية
الموجودة في العالم اإلسالمي ،وهم
أبعد ما يكونون عن اإلسالم».
وعن شبكة اإلنترنت غير الشرعية،
أشار قاسم إلى «أنّ فيها مشكلتين:
األولى أمنيّة والثانية اقتصادية لها
عالقة بمخالفة القوانين وحرمان
الخزينة اللبنانية من أموال طائلة»،
ّ
تتكشف
مضيفاً« :اآلن ،وق��د ب��دأت
ال��خ��ي��وط التفصيلية بحمد الله
تعالى ،لس ّد ثغرة من ثغرات األمن
وثغرة من ثغرات الفساد في لبنان،
نأمل ونتم ّنى أن تسير التحقيقات
في اإلنترنت غير الشرعي إلى آخر
ُحاسب المرتكبون
المطاف ،وأن ي َ
بأقسى أنواع الحساب ،وأن ال يكون
ّ
تدخالت سياسية وال طائفية
هناك
لحماية المرتكبين تحت أي عنوان
من العناوين».

اعت�صام في مخ ّيم البرج ال�شمالي
رف�ض ًا لتقلي�ص خدمات «�أونروا»

دروي�ش :لنت�ضامن
لخير زحلة

قبالن :ال نقبل الت�س ّول وال �أيّة ِهبة م�شروطة

وفي هذا اإلطار ،ن ّوه نائب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن بـ«تضحيات
الجيش وعزيمة ضبّاطه وجنوده»،
م��ع� ّزي�ا ً «ق��ي��ادت��ه وك��ل اللبنانيين
بشهدائنا وآخ��ره��م الشهيد عامر
يوسف ،ونسأل أن يمنّ على الجرحى
ّ
بالشفاء العاجل».
ورأى أنّ «ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان من
اإلره��اب تبدأ من تحصين وحدتنا
الوطنية ودعم جيشنا بكل وسائل
الدعم ،وتأمين التوافق السياسي
لحل ك��ل األزم����ات ب���دءا ً بانتخاب
رئيس للجمهورية م���رورا ً بتفعيل
عمل المجلس النيابي والحكومة،
وص��وال ً إل��ى إق��رار قانون انتخابي
يح ّقق العدالة ف��ي التمثيل ،لذلك
نطالب المسؤولين بأن يرتقوا إلى
مستوى تضحيات الجيش والشعب
وال��م��ق��اوم��ة ،ف��ي��ع� ّم��ق��وا ح��واره��م
وي��س��ت��ش��ع��روا األخ��ط��ار ال ُمحدقة
بالوطن».
وق����ال« :ل��ب��ن��ان يطلب النخوة
وال��ش��ج��اع��ة م���ن أه���ل���ه ،ف��ي��ب��ادر
األغنياء والمصارف وكل متم ّكن إلى
دع��م الجيش وتوفير كل المعدّات
والتجهيزات ليبقى جيشنا قو ّيا ً
يتصدّى لكل عدوان ،ونحن ال نقبل أيّة
م ّنة أو هِ بة تكون مشروطة ونرفض
أي ت��س� ّول ،فمن يريد أن يساعدنا
ونرحب
من دون ش��روط فأهالً به،
ّ
بالوفود والشخصيات الدولية وبكل
مساعدات غير مشروطة ،ومن أراد
مساعدتنا م��ن دون ِم � ّن��ة وش��رط،
نكون شاكرين لدعمه ،كما نرفض أي
إم�لاءات علينا وتوطين أي نازح أو
الجئ في لبنان».

قا�سم :م�ستم ّرون بلغة المقاومة
�سواء ف َّكر «الإ�سرائيلي» باالعتداء �أم ال
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م���ن ج��ه��ت��ه ،أم���ل رئ��ي��س ح��زب
تقي الدين في
الوفاق الوطني ،بالل ّ
«االلتفاف حول المؤسسة العسكرية
واألمنية ،صونا ً ألمننا وحفاظا ً على
وحدتنا في وجه الخطر التكفيري».
َ
وأدان في تصريح ،التفجيرات
ال��ت��ي ه��� ّزت العاصمة البلجيكية
ب��روك��س��ل ،م��ش��دّدا ً على «ض���رورة
بذل المزيد من التعاون والتنسيق
ال��دول��ي ،وال��وق��وف ص ّفا ً واح��دا ً في
م��واج��ه��ة ه���ذا ال��ت��ه��دي��د المشترك
ال��ذي يفرضه اإلره��اب التكفيري -
الصهيوني على أمن واستقرار كافة
دول العالم وشعوبها ،من دون تمييز
بين دين وآخر».
ورأى أنّ «ه���ذه األح���داث تؤ ّكد
ضرورة ا ّتخاذ إجراءات شاملة لوقف
الدّعم المالي للحركات التكفيريّة
ولهذه الظاهرة المتط ّرفة».
وع ّزى التج ّمع الوطني الديمقراطي
في لبنان قيادة الجيش باستشهاد
الرقيب أول عامر يوسف في منطقة
عرسال ،ودعا إلى «استيراد أسلحة
وصواريخ وآليّات حديثة ومتط ّورة
من روسيا ،وخصوصا ً بعد زي��ارة
وف��د روس��ي رفيع برئاسة المدير
ال��ع��ام لهيئة التصدير والتصنيع
الحربي الروسي أناتولي إيزايكين
لبنان».

جبري :لتوجيه
البو�صلة نحو
فل�سطين
زار األمين العام لـ«حركة األم��ة»
الشيخ عبد الناصر جبري مع وفد
من العلماء وزير الشؤون الدينيّة في
الجمهورية اإلندونيسية لقمان حكيم
سيف الدين في مكتبه في العاصمة
اإلندونيسية جاكرتا ،وت ّم البحث في
التعاون األكاديمي بين كلية الدعوة
الجامعية للدرسات اإلسالمية وبعض
الكليات والمعاهد الشرعية ومراكز
البحوث في أندونيسيا.
وتط ّرق المجتمعون إلى التحدّيات
واألزمات التي يمر بها العالم اإلسالمي،
وكيفيّة مواجهة الفكر المتط ّرف الذي
يغزو مجتمعاتنا ،وأ ّك���دوا «ض��رورة
اتحاد شعوب األمة كا ّفة على اختالف
أطيافها ومذاهبها وأعراقها لمواجهة
خطر المجموعات اإلجرامية والعدو
الصهيوني» ،داعين إلى «إعادة توجيه
البوصلة نحو القضية األساس ،قضية
فلسطين».
ون��� ّوه جبري بـ«جهود الحكومة
اإلندونيسية»،مؤ ّكدا ً«أهميةأندونيسيا
ّ
الصدع بين الدول
في
التدخل ل��رأب ّ
اإلسالمية» ،شاكرا ً«للوزير سيف الدين
حسن الضيافة واالستقبال».

جانب من االعتصام
ن ّفذ أهالي مخيم البرج الشمالي اعتصاما ً أمام مدخل
المخيم ،احتجاجا ً على «استمرار «أون��روا» في قرارها
التعسفي بتقليص الخدمات االستشفائية» ،وذلك بدعوة
ّ
من من الفصائل وال��ق��وى واللجان األهلية والشعبية
والمؤسسات والجمعيات وفاعليّات المخيم.
وتحدّث عضو اللجنة التحضيرية «للّقاء الشعبي»
فوجه تحية شكر وتقدير «ألهالي
في المخيم محمود طهّ ،
المخيّم الذين يشاركون بكل التح ّركات في وجه «أونروا
منذ  3شهور من دون كلل أو ملل».
وحيّا «انتفاضة القدس والشهداء والمعتقلين والجرحى،
ّ
والشتات» ،مشيدا ً بـ«جهود
وأبناء شعبنا في الداخل
القيادة الفلسطينية في لبنان وخليّة األزمة ،ووقوفهما في
الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان ،ورفضهم
تصريحات مدير «أون��روا» في لبنان ماتيوس شمالي،

وإصرارهم على عودته عن قراره الظالم».
وأثنى طه على «الموقف اللبناني الدّاعم والمؤيّد لحقوق
شعبنا في لبنان» ،شاكرا ً «مواقف الرئيسين نبيه ب ّري
وتمام سالم الهتمامهما بالفلسطينيين في لبنان» ،وداعيا ً
الدولة اللبنانية إلى «إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية
للفلسطينيين لحين عودتنا إلى أرضنا التي أُخرجنا منها
عنوة».
ّ
الموظفين في «أون��روا» بالوقوف إلى جانب
وطالب
أبناء شعبهم ،ودعم تح ّركاته والمشاركة في التح ّركات،
حتى تتراجع «أون��روا» عن قراراتها ،ومؤ ّكدا ً «استمرار
التح ّركات ض ّد الوكالة وسياستها اإلجرامية ،وانتزاع كافة
حقوق الشعب الفلسطيني ،وتأمين حياة كريمة لشعبنا
إلى حين عودتنا إلى أرضنا التي أُخرجنا منها عام .»48

لجنة الأ�سير �سكاف ت�س�أل بان:
�ألي�س �أ�سرانا ب�شر ًا؟
توجهت لجنة أصدقاء عميد األس��رى في السجون
ّ
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،في بيان ،إلى األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون خالل زيارته لبنان ،وال سيّما
مخيّم نهر البارد المجاور لمنزل األسير سكاف ،بسؤال
عن قضيّة األخير «الذي دخل عامه الـ  38في الزنازين
«اإلسرائيلية» المظلمة ،م��ح��روم�ا ً م��ن أبسط حقوق
اإلنسان التي تكفلها وتق ّرها القوانين والمواثيق الدولية
المتعلّقة باألسرى».
وتساءلت« :لماذا كل هذا التواطؤ المتع ّمد من ِقبَلكم
كمنظ ّمات إنسانية دول��ي��ة بخصوص قضيّة األسير
سكاف ،رغم وجود وثائق تؤ ّكد وجوده في سجون العدو
«اإلسرائيلي» وشهادات ألس��رى عايشوه في السجن،
ووثيقة من الصليب األحمر الدولي العام  2000تؤ ّكد
وج��وده في سجن عسقالن؟ لماذا تح ّركتم بكل قوتكم
عندما أس��رت المقاومة ف��ي لبنان وفلسطين جنودا ً
«إسرائيليين» محتلّين ألراضينا ومقدّساتنا ،وال نجدكم
تح ّركون ساكنا ً تجاه اآلالف من األس��رى في السجون
«اإلسرائيلية»؟ أليس أسرانا بشر؟
وأ ّكدت أنّ « ِرهانها سيبقى على خيار المقاومة التي

بفضلها ت��ح � ّرر المئات م��ن األس���رى ،ومعظم األرض
اللبنانية من االحتالل».
رحب
ووجه حزب «الخضر اللبناني» رسالة إلى بانّ ،
ّ
فيها بزيارته والوفد المرافق لبنان ،وقال« :إ ّننا نتطلّع
إل��ى مساعدة بلدنا وتوفير المساعدة لتعزيز برامج
التنمية المستدامة لديه ،خصوصا ً أ ّنه يعاني من نقص
في الطاقة والمياه ومن التل ّوث نتيجة لعدم التح ّول إلى
الطاقة المتجدّدة ،ولنقص في اإلمكانات ولعدم وجود
رقابة جديّة وفاعلة».
ودع��اه إلى «ب��ذل المزيد من الجهود إلح�لال السالم
والعمل على ع��ودة النازحين إلى بالدهم ،وخصوصا ً
الفلسطينيين والسوريين ،وجميع النازحين عن ديارهم
في العالم .ونتطلّع الى تنفيذ ق��رارت األم��م المتحدة،
وخصوصا ً المتعلّقة بلبنان ومنها ال��ق��رار 212/69
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة تحت البند
السادس ،والذي يقضي بتعويض «إسرائيل» على لبنان
بمبلغ  856.4مليون دوالر أميركي ،نتيجة عدوانها على
خ ّزانات الوقود لمحطات الطاقة ،ونشوء بقعة نفطيّة
ألحقت الضرر ببحره وبيئته».

