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الراعي التقى وفداً من ال�سلك القن�صلي

�أكدا ا�ستمرار التن�سيق والتعاون للق�ضاء على الإرهاب الخطر على العالم كله

حبي�س :البطريرك ي�سعى للتقريب
بين القوى ال�سيا�سية

زا�سيبكين� :إ�سقاط الطائرة «الإ�سرائيلية» ر ّد طبيعي ّ
ل�صد العدوان
علي عبد الكريم :قرار �سوري �سيادي بامتياز ونمتلك �إرادة المواجهة
أك��د السفير ال��روس��ي ف��ي لبنان ألكسندر
زاسيبكين أنّ ردة الفعل السورية على العدوان
«االسرائيلي» الذي استهدف سورية طبيعية وال
تحتاج الدولة السورية الى إذن من روسيا لردع
هذا العدوان ،وأوضح أنّ «ما قامت به سورية
يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس ومن
الحقوق السيادية السورية.
بدوره جزم السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي أنّ إسقاط الطائرة «االسرائيلية»
هو قرار سوري بامتياز وأنّ سورية تملك إرادة
الر ّد والمواجهة.
م��واق��ف السفيرين زاسيبكين وعلي عبد
الكريم جاءت خالل حوار جمعهما في برنامج
«الدبلوماسية» على قناة «أو ت��ي ف��ي» مع
الزميلة روزانا رمال داخل السفارة السورية في
لبنان ،على أن ُتبث هذه الحلقة اليوم العاشرة
والنصف مسا ًء على شاشة «أو تي في».

الراعي محاطا ً بالسلك القنصلي
اس��ت��ق��ب��ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي ،في الصرح
البطريركي في بكركي ،وفدا ً من السلك
القنصلي الفخري برئاسة العميد
ج��وزف حبيس ،في زي��ارة تقليدية
س��ن��وي��ة ،وك��ان��ت مناسبة لتقديم
التهنئة بعيد م��ار م���ارون وب��داي��ة
الصوم.
وأع��ل��ن حبيس ،بعد اللقاء ،أنه
«ج��رى ع��رض ل�لأوض��اع ف��ي البالد
والمساعي الحثيثة التي يقوم بها
البطريرك الراعي والرامية إلى تقريب
وجهات النظر بين القوى السياسية
على اخ��ت�لاف انتماءاتها ودعوته
الدائمة إلى الحوار الوطني وتحصين
البالد سياسيا ً وأمنياً».
ون���� ّوه حبيس وأع��ض��اء السلك
ال��ق��ن��ص��ل��ي «ب��ت��ح��رك ال��ب��ط��ري��رك
واستماعه شكاوى الناس وهمومهم

ومطالبهم مباشرة منهم ،ولم يقتصر
ذل��ك على لبنانيي الداخل بل قصد
المنتشرين اللبنانيين ف��ي معظم
بلدان االغتراب».
وش�����دد ح��ب��ي��س ع��ل��ى «أه��م��ي��ة
ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود ل��ل��ق��ض��اء على
ال��ف��س��اد ف��ي ل��ب��ن��ان» ،م��ؤك��دا ً «أنها
ال��ط��ري��ق��ة ال���وح���ي���دة ال��ت��ي تعيد
إل��ى لبنان ازده���اره فينعم أبناؤه
بحياة كريمة على المستويات كافة».
وك����ان ال���راع���ي اس��ت��ق��ب��ل نقيب
الوسطاء واالستشاريين العقاريين
ف��ي لبنان وليد موسى ال��ذي أش��ار
بعد اللقاء إلى نيته «توظيف خبرته
في عالم العقارات لخدمة الكنيسة
وتشجيع أبنائها على استثمار أرضهم
ووضع خطط مستقبلية تساهم هي
أيضا ً في تحفيز ال��دورة االقتصادية
في لبنان وانتعاشها».

ثم التقى رئيس البيت اللبناني في
بلجيكا حسن شكر وعائلته ،يرافقه
رئيس الك ّتاب العدول في مقاطعة
وال��ون البلجيكية المحامي برنارد
لوميغر .وك��ان حديث ع��ن «وض��ع
أبناء الجالية اللبنانية في بلجيكا
وعن تضامنهم مع بعضهم البعض
لما فيه خيرهم في بلد اإلقامة».
وع��ب��ر شكر ع��ن «تأثير االزم���ات
السياسية التي يشهدها لبنان على
أب��ن��اء الجالية وقلقهم ال��دائ��م على
بلدهم» ،مؤكدا ً ان «استقرار لبنان
ووح��دة ابنائه يؤثران إيجابا ً على
اللبنانيين في مختلف أقطار العالم،
والعكس صحيح».
ومن زوار الصرح قائد منطقة جبل
لبنان في قوى األمن الداخلي العميد
مروان سليالتي يرافقه العقيد جوني
داغر والرائد روالن عاد.

�شرح وفريقه قانون االنتخابات �أمام � 25سفيراً

الم�شنوق :الوزارة جاهزة النتخابات
تحمي الديمقراطية وتثبت اال�ستقرار
ش��ارك  24سفيرا ً وممثالً عن 22
دول��ة ،إضافة إلى االتحاد األوروب��ي
واألم����م ال��م��ت��ح��دة وب��رن��ام��ج األم��م
المتحدة اإلنمائي ،في عرض قدّمه
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق وفريقه التقني واإلداري عن
أهمية قانون االنتخابات وجاهزية
الوزارة وتفاصيل العملية االنتخابية.
حضر ال��ل��ق��اء ب��ع��ن��وان «منتدى
االن��ت��خ��اب��ات» ،س��ف��راء المجموعة
الدولية لدعم لبنان وس��ف��راء دول
االتحاد األوروب��ي ،إلى ممثلة األمين
العام لألمم المتحدة في لبنان برنيل
كارديل وسفيرة االتحاد األوروب��ي
كريستينا السن.
ب���دأ ال��م��ش��ن��وق ال��ل��ق��اء بعرض
ال��خ��ط��وات التقنية واللوجيستية
التي تحضرها ال��وزارة ،وأكد «أهمية
االن��ت��خ��اب��ات ف���ي ص����ون ال��ن��ظ��ام
ال��دي��م��وق��راط��ي وت��ع��زي��ز االس��ت��ق��رار
السياسي في لبنان».
وش��دّد على أن «اإلص�لاح��ات غير
المسبوقة التي أدخلت على القانون
ستجعل منه أكثر تمثيالً لشرائح
لبنانية مختلفة» .وقال إن «ال��وزارة
باتت جاهزة إلج��راء االنتخابات»،
الفتا ً إلى أن «كل التحضيرات تأتي
ضمن إطار خطة عمل شاملة وضعها
الفريق التقني في ال��وزارة منذ اليوم
األول بعد إقرار القانون الجديد».
وأش��ار المشنوق إلى أن «ال��وزارة
تولي أهمية كبرى لشرح القانون
للمواطنين وت��دري��ب ل��ج��ان القيد
والموظفين الذين سيديرون أقالم

االقتراع يوم االنتخابات» ،الفتا ً إلى
أن «معظم األحزاب الكبيرة في لبنان
ُتبدي رغبتها في ترشيح نساء على
لوائحها».
وش���رح ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأح��وال
الشخصية العميد ال��ي��اس خ��وري
تحضيرات إع���داد ق��وائ��م الناخبين
وتصحيحها ،ور ّكز في مداخلته على
التحضير القتراع المغتربين للمرة
األولى في أربعين دولة حول العالم.
وشرح كيفية تنسيق غرفة العمليات
المركزية بين المناطق وبين الوزارة
والجيش واألجهزة األمنية واإلدارية.
وقدّم الدكتور خليل جبارة عرضا ً
عن تطبيق اإلصالحات الجديدة في
القانون ،وشرح طريقة تحضير لوائح
المرشحين المطبوعة سلفاً ،باإلضافة
إل��ى البرنامج اإللكتروني المتطور
لجمع النتائج وإص���داره���ا ،وق��دّم

مداخلة عن خطوات وزارة الداخلية
ف��ي مجال ال��ت��دري��ب وش��رح قانون
االنتخابات واإلج��راءات المخصصة
لذوي الحاجات الخاصة.
وكانت مداخلة لكارديل ،التي أبدت
ارتياحها إلى ما عرضه المشنوق،
واعتبرت أن «جميع األمور التي نهتم
بها شرحها ال��وزي��ر ب��دق��ة» .وأب��دت
سرورها «لتركيز ال��وزارة على شرح
ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د» ،ورأت أن «ما
مشجع
عرضه الفريق التقني للوزارة
ّ
وواع��د» ،مشيد ًة «بتشجيع النساء
على المشاركة في االنتخابات».
من جهتها ،أكدت السن أن االتحاد
األوروب��ي «يدعم جميع اإلصالحات
االنتخابية ألنها تتطابق مع ما ورد
في توصيات تقرير االتحاد األوروبي
بعد مراقبة انتخابات  2009النيابية
في لبنان».

زاسيبكين

وأك��د السفير ال��روس��ي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين أنّ «التعاون العسكري بين روسيا
وسورية مستم ّر ولم يتوقف» ،مشيرا ً الى أنّ
«روسيا تدعم اإلنجازات التي يحققها الجيش
ال��س��وري وال��ق��وات المسلحة ال��س��وري��ة في
مكافحة اإلرهاب على األرض السورية» .ولفت
زاسيبكين الى أنّ «ردّة الفعل السورية على
ال��ع��دوان االسرائيلي ال��ذي استهدف سورية
طبيعية وال تحتاج الدولة السورية الى إذن من
روسيا لردع العدوان» ،وأوضح أنّ «ما قامت
به سورية يندرج في إطار الدفاع المشروع عن
النفس ومن الحقوق السيادية السورية».
وميّز السفير الروسي في لبنان بين دور بالده
في مكافحة اإلره��اب في سورية وال��ذي يأتي
بنا ًء على طلب الدولة السورية وبالتنسيق
معها وبين المواجهة المفتوحة والتاريخية
بين سورية ومحور المقاومة وبين «إسرائيل»،
موضحا ً أنّ «ال��دور الروسي في سورية يأتي
في إطار مكافحة اإلرهاب والتنسيق مستم ّر بين
الدولتين الروسية والسورية لتحقيق هذا الهدف
والقضاء على اإلره��اب على كامل الجغرافيا
السورية» ،أما الصراع مع «إسرائيل» فـ»القرار
بالمواجهة يعود لسورية ولمحور المقاومة»،

زاسيبكين

علي عبد الكريم

وج���زم زاس��ي��ب��ك��ي��ن ب���أنّ «إس���ق���اط ال��ط��ائ��رة
اإلسرائيلية قرار سوري سيادي بامتياز».
وشدّد على أنّ «التنسيق مستم ّر بين روسيا
وس��وري��ة وحلفائنا لمكافحة اإلره���اب ،لكن
روسيا لم تأت الى سورية للصدام مع الواليات
المتحدة وال مع إسرائيل وال مع أيّ دولة أخرى،
بل عملها محصور فقط بمكافحة اإلرهاب الذي
بات يشكل خطرا ً على العالم برمته».
وانتقد السفير الروسي الدور «االسرائيلي»
ف��ي س��وري��ة ال���ذي ي��أت��ي تحت ع��ن��وان «لجم
التمدّد اإليراني في سورية» ،مجدّدا ً التأكيد بأنّ
روسيا لم تتدخل بقرار سورية إسقاط الطائرة
«االسرائيلية».
ولفت االنتباه الى أن «ال مصلحة السرائيل
بالحرب الشاملة في المنطقة» ،مبديا ً اعتقاده
ب���أنّ «إس��ق��اط ال��ط��ائ��رة يخفض اح��ت��م��االت
التصعيد والحرب» ،كاشفا ً أنّ «إسرائيل أبلغت
روسيا مرارا ً بالخطر االستراتيجي الذي تشعر
به جراء تنامي قدرات محور المقاومة».
وع��ن عالقة ب�لاده مع ال��والي��ات المتحدة،
أوض��ح زاسيبكين «أننا نسعى للحفاظ على
التوازن االستراتيجي مع أميركا التي تسعى
ال��ى التف ّرد بالتف ّوق العسكري في المنطقة
والعالم» ،واتهم الواليات المتحدة بأنها «تتخذ

من التقدّم العسكري الروسي في العقد األخير
ذريعة لالستمرار في سباق التسلح».
وت��ط�� ّرق إل��ى األزم���ة ال��س��وري��ة ،واعتبر أنّ
«القضاء على اإلرهاب والتسوية السلمية والح ّل
السياسي ووحدة سورية من ثوابت روسيا التي
لم ولن تتغيّر» ،محذرا ً من أنّ «القوى الخارجية
ستحاول عرقلة تحرير شرق سورية من اإلرهاب
لفرض مشاريعها» ،مشيرا ً إل��ى ّ
أن «مؤتمر
سوتشي يساهم في حث المك ّونات السورية
لاللتحام والمصالحة وال��ت��وص��ل إل��ى ح ّل
سياسي لالزمة ومعالجة الوضع االنساني»،
مشيرا ً الى «أنّ المؤتمرات الدولية حول سورية
تتكامل مع بعضها وتضع خريطة إنهاء الحرب
على السكة الصحيحة» ،رافضا ً وضع توقيت
محدّد لتحقيق هذه األه��داف .وش��دّد على أنّ
«موازين القوى الميدانية لمصلحة المقاومة»،
متهما ً أميركا باستخدام األك��راد بهدف تقسيم
سورية وإنشاء كانتونات منفصلة عن الدولة
ومؤسساتها».

�أبي ن�صر يعزف عن التر�شح لالنتخابات

«التغيير والإ�صالح» :لخطة وا�ضحة جدية
لحل ق�ضية النازحين

فتحعلي :ندعم ال�شعوب المظلومة والم�ضطهدة
رعد :جاهزون لجعل كيان «�إ�سرائيل» على المحك

ن ال��ذي تال
أعلن أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعا 
مقررات التكتل بعد اجتماعه األسبوعي أمس «أنه تم تداول أربعة مواضيع تهم
اللبنانيين أولها المسألة االقتصادية المالية عشية المؤتمرات الدولية ألجل
لبنان» ،مشيرا ً إلى «أن هناك اهتماما ً دوليا ً بمالية لبنان ومطلوب م ّنا أن نتحمل
مسؤوليتنا ووضع رؤيتنا من خالل موازنة العام  ،»2018مكررا ً موقف التكتل
«بإحالة الموازنة الى الهيئة العامة» ،كاشفا ً «أن التكتل سيتحرك حكوميا ً
ونيابيا ً لحسم هذا األمر».
واشار إلى أن الموضوع الثاني هو موضوع النازحين مؤكدا ً «أن القضية
اساسية حيث هناك ع��بء مالي اقتصادي وأمني ج��راء استفحال اع��داد
النازحين ،ونضعه اولوية في أجندتنا» ،مطالبا ً «باعتماد خطة واضحة وجدية
لحل قضية النازحين».
أما المسألة الثالثة التي ناقشها التكتل فتتعلق بملف النفايات والمطامر
والمكبات العشوائية ،ولفت كنعان إلى «أن هذا الملف موروث وعمره عشرات
السنين ووزارة البيئة وضعت الخطة على أن تشارك البلديات بالحل بعد
اعطائها اإلمكانات من خالل دفع الصندوق البلدي المستقل مستحقات البلديات
تطبيقا ً لمبدأ الالمركزية الذي أُق ّر في ملف النفايات» ،معلنا ً «ان التكتل سيأخذ
إجراءات ميدانية إلقفال المكبات العشوائية».
واعلن «أن هناك عريضة وصلت إلى التكتل من بعض القرى المتنية والتي
سلبت منها حقوقها في موضوع المقالع والكسارات» ،داعيا ً «إل��ى تطبيق
القانون على الجميع ألن المواطنين متساوون في ظل القانون» ،مؤكدا ً «متابعة
هذا الملف حتى النهاية» .ون ّوه كنعان في هذا اإلطار «بالقضاء الذي أخذ قرارات
جريئة في قضايا مزمنة وقام بإحقاق الحق في ملف بلدية المتين» ،وشدد «على
ان القضاء بحاجة لغطاء ليقوم بواجبه ونشد على يديه ألخذ قرارات حازمة في
القضايا العالقة أمامه ،ألن دولة القانون تقوم على العدالة والقضاء».
على صعيد آخر ،أعلن عضو التكتل النائب نعمة الله أبي نصر «عزوفه
عن الترشح لالنتخابات النيابية» ،واعدا ً في تصريح «أبناء جبيل وكسروان
البقاء إلى جانبهم ،مدافعا ً عن قضاياهم وعن استقالل وسيادة لبنان وهويته
الوطنية».

الأ�سعد :لترجمة التفاهمات الرئا�سية
بم�شاريع وخدمات �إنمائية

الكعبي في روضة الشهيدين
«ال��ج��ي��ش ال��س��وري أث��ب��ت ق��درت��ه
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو الصهيوني
الغاصب».
وأش��ار الكعبي ال��ى أن «أميركا
اضطرت للتدخل المباشر وقصف
ق���وات ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي للدفاع
عن عصابات «داع��ش» اإلرهابية
بعدما تل ّقت ه��زائ��م متتالية من

ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ،ك��ذل��ك ت ّ
��دخ��ل
سالح جو الكيان الصهوني وقصف
مقار الجيش ال��س��وري ك��ي يثبت
م��رة أخ��رى أن��ه ال��داع��م األساسي
لإلرهابيين على األراضي السورية،
وذل����ك ب��ه��دف ال���ح��� ّد م���ن ه��زائ��م
العصابات اإلرهابية التي تحارب
نيابة عنه».

الر ّد والمواجهة» ،موضحا ً أنّ «سورية تواجه
عدوانا ً ومؤامرة أميركية واسرائيلية في الوقت
الذي تواجه المجموعات اإلرهابية التي تقاتل
نيابة عن العدو االسرائيلي».
ولفت ال��ى أنّ «التنسيق قائم بين سورية
وروسيا في الميدان السوري لكن إسقاط الطائرة
جاء بقرا ٍر سوري وهو لم يكن الر ّد األول على
االعتداءات االسرائيلية بل الدفاعات الجوية
السورية أسقطت أكثر من طائرة إسرائيلية ،كما
أنّ سورية بصمودها أفشلت المشروع األميركي
الصهيوني الخليجي المستم ّر منذ  8سنوات
لتقسيم وتفتيت س��وري��ة» ،وكشف علي عبد
الكريم أنّ «التنسيق اإليراني السوري وحزب
الله والعراقيين والفلسطينيين قائم ومستم ّر
بدعم روسي».
وأكد السفير السوري وجود قرار لدى القيادة
والجيش والشعب في سورية بالر ّد على أيّ
ع��دوان «اسرائيلي» وإذ لفت ال��ى أنّ سورية
تضع كافة االحتماالت ومستعدة أليّ حرب
مقبلة ،استبعد علي عبد الكريم في المقابل أن
«تذهب إسرائيل للحرب وه��ي غير مستعدة
لخوضها والتي ستشعل المنطقة بر ّمتها وال
تستطيع تح ّمل تبعاتها ونتائجها فضالً عن أن
ال مصلحة أميركية في هذه الحرب».
وشدّد على أن «هيبة سورية لم تسقط يوما ً
لكي تعود بعد إسقاط الطائرة ،بل هذا اإلنجاز
ضاعف من ثقة الشعب السوري والشعوب
العربية بنجاح الرهانات السورية» ،ولفت
الى أنّ «الحلف المعادي لسورية تف ّتت وانهار
وانقسم على نفسه بعد أن سقطت رهاناته في
إسقاط سورية وتدميرها».
وش��دّد السفير السوري في لبنان على أنّ
«ان��ت��ص��ارات الجيشين ال��س��وري والعراقي
والمقاومة في لبنان على اإلره��اب دفع بدول
ع��دة إل��ى إع���ادة قراءتها وتبديل رؤيتها في
ج��دوى االستثمار على ه��ذا اإلره���اب» ،ولفت
الى أنّ «سورية ترفض الوجود الغير شرعي
للقوات االجنبية على أراضيها ال سيما القوات
األميركية» ،الفتا ً االنتباه الى أنّ «دائرة السيادة
السورية تتسع ك ّل يوم وفي المقابل تضيق
مساحة االرهاب الذي تستثمره أميركا».

احتفال حا�شد للهالل الأحمر الإيراني بذكرى الثورة

�أمين عام «النجباء»� :سنقف
مع حزب اهلل في وجه الكيان ال�صهيوني
أكد األمين العام لحركة «النجباء»
الشيخ أكرم الكعبي وقوف الحركة
إل��ى جانب ح��زب ال��ل��ه ،وق��ال «لن
نتوقف حتى تحرير كامل القدس
ّ
وسنصطف بوجه الكيان
الشريف
الصهيوني في كل منطقة من محور
المقاومة».ص
ك�لام الكعبي ج��اء إث��ر زي��ارت��ه
روض����ة ال��ش��ه��داء ف���ي ال��غ��ب��ي��ري
بمناسبة ذك��رى استشهاد الحاج
عماد مغنية ،وزيارته أيضا ً مرقدي
األمين العام السابق لحزب الله
السيد عباس الموسوي والشهيد
الشيخ راغب حرب.
وش���دّد الكعبي على «أن��ن��ا لن
نتوقف حتى إبعاد الخطر والقضاء
على الكيان الصهيوني وتحرير
كامل ال��ق��دس ال��ش��ري��ف» ،مضيفا ً
«س��ن��واج��ه ال��م��ع��ت��دي��ن م��ن خ�لال
ال��ت��ك��ات��ف م��ع ال��ج��ي��ش ال��س��وري
وقوات المقاومة اإلسالمية».
ووص�����ف إس���ق���اط ال��م��ق��ات��ل��ة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» م��ن قبل الجيش
السوري بـ»العمل الشجاع» ،وتابع

علي عبد الكريم

وأش��ار السفير ال��س��وري في لبنان ال��ى أنّ
«ال��ر ّد السوري على ال��ع��دوان الصهيوني هو
ق��رار س��وري بامتياز وأنّ سورية تملك إرادة
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أمل األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد «أن تترجم
أجواء التفاهمات بين الرئاسات الثالث ومك ّونات السلطة السياسية الحاكمة
بمشاريع وخدمات إنمائية لمصلحة اللبنانيين وإيجاد الحلول للملفات
الخالفية المتفاقمة والمزمنة ومواجهة الفساد ومالحقة الفاسدين ووضع ح ّد
للصفقات المشبوهة وهدر المال العام».
وأسف «النجرار بعض اللبنانيين إلى التصارع قبل االنتخابات من أجل
هذا الزعيم أو ذاك ،وهم ال يكسبون شيئا ً في ظل قانون انتخابي مفصل على
قياس النافذين والطبقة السياسية».
من جهة ثانية ،رأى األسعد «أن التطورات الدولية واإلقليمية المتسارعة
المتفاقمة تنذر بحصول تصعيد عسكري في المنطقة في ظل الصراع األميركي
الروسي واستمرار العدو اإلسرائيلي بتهديداته واعتداءاته» ،معتبرا ً «ان
التصعيد االسرائيلي ربما يأخذ أشكاال ً جديدة بعد هزيمته األخيرة وانتهاء
اسطورة تفوقه العسكري وتوازن القوة والردع الذي فرضه حلف المقاومة».
وقال «ال يمكن للبنان أن ينأى بنفسه عما يجري في المنطقة ،ألنه ال نأي في
الصراع مع العدو اإلسرائيلي الذي ال يفهم إال لغة القوة والتصدي له ومنعه
من انتهاك سيادته أو انتزاع حقه في مياهه ونفطه وغازه» ،مشددا ً على «أن
خيار ثالثية الجيش والشعب والمقاومة أثبتت أنه الخيار الوحيد الذي يدافع
عن سيادة لبنان وحقه وأمنه وسلمه االهلي».

قطع قالب الحلوى

النبطية ـ مصطفى الحمود
ّ
نظمت ممثلية جمعية «ال��ه�لال األحمر اإلي��ران��ي في
لبنان» مهرجانا ً ح��اش��دا ً لمناسبة ال��ذك��رى التاسعة
والثالثين النتصار الثورة اإلسالمية في إي��ران برعاية
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد فتحعلي ،في
«مركز جابر الثقافي» في النبطية.
حضر االحتفال العميد علي مكي ممثالً وزير الدفاع وقائد
الجيش ،ممثل وزير العدل القاضي محمد بري ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،النائب ياسين جابر،
منفذ عام النبطية في الحزب السوري القومي االجتماعي
المهندس وسام قانصو ،القنصل عبد ال��رزاق اسماعيل
ممثالً السفير السوري ،النائب السابق محمد برجاوي،
ممثل مدير عام األمن العام الرائد علي حالوي ،قائمقام
حاصبيا أحمد كريدي ،عضو هيئة الرئاسة في حركة
أمل خليل حمدان ،نائب رئيس االتحاد العمالي العام
حسن فقيه ،رئيس اتحاد بلديات الريحان المهندس باسم
شرف الدين ،رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور أحمد
كحيل ،مسؤول مخابرات الجيش في النبطية المقدم علي
اسماعيل ،ممثل الهالل األحمر اإليراني في لبنان الدكتور
جواد فالح ،روحيون وحشد من الشخصيات العسكرية
والتربوية وفاعليات..
قدّم لالحتفال الزميل عماد عواضة ،فألقى فالح كلمة
لفت فيها إلى تناغم أهداف الثورة مع األهداف اإلنسانية
للحركة العالمية للصليب األحمر والهالل األحمر في خدمة
اإلنسان ومنهم المحرومون والمستض َعفون ،مشيرا ً إلى
«أن ذاك التناغم ساهم في نمو ملحوظ في نشاطات
الهالل األحمر اإليراني كمؤسسة إنسانية خالل األربعة
عقود المنصرمة في شتى بقاع األرض».
وقال «نحن هنا في هذا البلد الجميل كما في أكثر من
عشرين دولة أخرى في العالم ،نقدم دعما ً وخدمة من دون
أي تمييز .وما نقدمه من الخدمات اإلنسانية هو جزء يسير
مما يتوجب علينا استنادا ً إلى مبادئ الثورة اإلسالمية
اإليرانية ،ومن أبرز هذه الخدمات في هذا البلد ،إعطاء
ما يقارب مليون وثالثمئة ألف خدمة طبية تخصصية
متطورة منذ بدء عمل مستشفانا حتى يومنا هذا».
واض��اف «إضافة إلى الكثير من التنسيقات وإعطاء
الخدمات التدريبية والمساعدات العينية (للجهات
اإلنسانية المعنية) ،لقد قمنا في السنوات الماضية في
بناء مركز جامع للصليب األحمر اللبناني في مدينة
بعلبك ،وسوف نقوم بإذن الله في وضع الحجر األساس
لمركز ثانٍ في مدينة النبطية في القريب العاجل».
وألقى حمدان كلمة «أمل» ،فقال «ما تحقق بعد انتصار
هذه الثورة أع��اد التوازن للكثير من المواقع والقضايا

بعدما فقدت التوازن بفعل الترهل والتراجع والخيبات
المتالحقة على جميع المستويات».
وأكد أننا «في لبنان معنيون تماما ً بأن ننضوي جميعا ً
تحت فهم وقيادة وريادة المقاومة الحقيقية .هذه المقاومة
التي أعادت االعتبار لها ،والتي أخرجت لبنان من عصر
الهزيمة والذل إلى عصر االنتصار ،هذه المقاومة ،إن كانت
مبررة ولها أسباب موضوعية في السابق ،فإننا اليوم أكثر
يتمسك بها عندما نسمع التصريحات
حاجة لها والكل
ّ
والتهديدات المتصاعدة لقادة العدو الصهيوني».
وش���دّد على أن «الجيش والشعب والمقاومة هي
شعارات وقواعد أساسية لمواجهة كل التحديات التي قد
تواجهنا».
وألقى النائب رعد كلمة حزب الله ،هنأ في مستهلها
«القيادة والشعب اإليراني بذكرى الثورة» ،وق��ال «إذا
كانت إسرائيل تخشى اليوم من اتساع الجبهة الشمالية
والشرقية ،فإنها تحصد ما جنته أيديها ألن مَن يتآمر على
سورية ليُسقط حلقة الوصل بين أطراف محور المقاومة
والممانعة سيرت ّد التآمر عليه بأن تخيب آماله ويشعر أنه
أصبح محتاجا ً إلى جدار يقيه قوة وعزم هذا المحور ،وما
عرفنا في التاريخ أن جدرانا ً تحمي أوطاناً ،بل اإلرادات هي
التي تحمي األوطان ،لكن إسرائيل حتى اآلن ليست وطنا ً
في مفهومنا ،الوطن هو فلسطين».
وتابع «وفي لبنان ثمة معادلة كانت من إبداع شعبنا
ومقاومته ،هذه المعادلة هي التي حررنا من خاللها األرض
وثبتنا من خاللها االنتصار وقاومنا العدوان الدولي الداعم
إلسرائيل في حربها ضد المقاومة ولبنان ع��ام ،2006
واستطعنا أن نهزم اإلسرائيلي مجدداً ،هزيمة نكراء مرة،
هذه المعادلة هي التي ستحمي نفطنا وستحمي مياهنا
اإلقليمية وستحمي حقنا في التنقيب عن الغاز والنفط،
وستحمي آمال شعبنا في أن يستفيد من ثرواته الوطنية ،لن
تستفزنا إسرائيل في ما تخطط له ،لكن حذار ان تلعب لعبة
ليست في حجمها .كل التجهيزات والجهوزية لدينا ضمن
المعادلة التي قررناها وثبتناها من أجل ان نصنع انتصارا ً
مدويا ً هذه المرة ضد إسرائيل تجعل كيانها على المحك».
وخ��ت��ام��ا ً كانت كلمة السفير فتحعلي أك��د فيها أن
الجمهورية االسالمية اإليرانية تقوم «بواجبها اإلسالمي
واإلنساني تحقيقا ً ألهداف الثورة اإلسالمية بدعم الشعوب
المظلومة والمضطهدة وف��ي طليعتها الفلسطينيون
واللبنانيون ومقاومتهما الشريفة الباسلة التي أذلت
العدو الصهيوني وهزمته ،وببركة جهادها ستحقق
النصر النهائي المبين عليه بتحرير فلسطين ،كل فلسطين
من البحر إلى النهر».
ثم قطع فتحعلي ورعد وحمدان وعدد من الشخصيات
قالب حلوى احتفاء بالمناسبة.

