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لبنان يعلن الحداد الر�سمي � 3أيام على وفاة عبد اهلل
ووفد ر�سمي �إلى ال�سعودية للقيام بواجب العزاء
ن��ع��ى رؤس����اء ووزراء ون���واب
ورج����ال دي���ن وف��اع��ل��ي��ات الملك
السعودي عبد الله بن عبد العزيز
آل سعود ال��ذي وافته المنية ليل
أول من أم��س بعد أن ك��ان يتلقى
عالجا ً من االلتهاب الرئوي ويتنفس
بواسطة أنبوب.
وف��ي ه��ذا السياق ،يتوجه وفد
رسمي لبناني رفيع إلى العاصمة
السعودية للقيام بواجب العزاء.
ويضم الوفد رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ،رئيس الحكومة تمام
سالم وع��ددا ً من ال��وزراء والنواب.
وسيقدّم الوفد باسم الجمهورية
اللبنانية التعازي إلى الملك سلمان
بن عبد العزيز وولي عهده األمير
مقرن بن عبد العزيز وول��ي ولي
العهد األمير محمد بن نايف.
وك���ان ب��� ّري أب���رق إل���ى الملك
سلمان بن عبد العزيز معزيا ً كما
بعث برقيات مماثلة إل��ى األمير
مقرن ،األمير محمد بن نايف ،وإلى
عدد من األمراء وإلى رئيس مجلس
ال��ش��ورى السعودي عبد الله بن
محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأص��در رئيس الحكومة مذكرة
أعلن فيها ال��ح��داد الرسمي على
وف���اة عبدالله ،على «أن تن ّكس
األعالم ح��دادا ً لمدة  3أيام اعتبارا ً
من تاريخه ولغاية ي��وم االثنين
ضمناً ،وعلى اإلدارات والمؤسسات
الرسمية والبلديات كافة وتعدّل
ال��ب��رام��ج ال��ع��ادي��ة ف��ي محطات
اإلذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع
هذه المناسبة األليمة».
وص��در عن الرئيس س�لام بيان
أشار فيه إلى «أن لبنان فقد نصيرا ً
وسندا ً وقف إلى جانبه في الملمات
ولم يتردد يوما ً في م ّد يد العون
ل��ه ،وال��م��ب��ادرة إل��ى ك��ل م��ا يعزز
الوفاق الداخلي ويحقق الوحدة
الوطنية اللبنانية ويدعم السلم
واالستقرار في البالد ويقوي الدولة
ومؤسساتها ويجلب الخير والمنعة
للبنانيين.
ووج���ه ال��رئ��ي��س سليم الحص
ّ
برقية إلى الملك سلمان جاء فيها
«ل��ق��د خ��س��ر ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي كما
السعودية رجالً عربيا ً أصيالً جهد
في سبيل توحيد الموقفين العربي
واإلسالمي وتعزيز أواصر الوحدة
في وطننا العربي».
ودع��ا الرئيس سعد الحريري
جميع اللبنانيين إلع�لان الحداد
في كل المناطق ،تعبيرا ً عن الوفاء
الشعبي ،لرجل لم يتأخر يوما ً عن
نصرة لبنان ودعمه ،وعن الوقوف
إل��ى جانبه في أصعب الظروف،
وه��و ال���ذي ب���ادر إل��ى ع��ط��اءات ال

دريان خالل الصالة في مسجد محمد األمين
م��ح��دودة ك��ان��ت آخ��ره��ا مكرمتان
كبيرتان ،لدعم الجيش اللبناني
والمؤسسات األمنية ،لتمكينهما من
الدفاع عن سيادة لبنان ووحدته
الوطنية ودرء أخ��ط��ار اإلره���اب،
باعتبار ذل��ك مسؤولية سعودية
مباشرة بالقدر الذي نراه في لبنان
مسؤولية وطنية لبنانية.
ولفت رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي إل���ى «أن لبنان
برحيله سيخسر سندا ً وداعما ً وأخا ً
أكبر عمل بجهد على حفظ وحدته
واس��ت��ق��راره ول��م يتوان عن مد يد
ال��ع��ون ل��ه ورع��اي��ة أن���واع الحوار
كافة بين أبنائه».
ووج������ه وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة
والمغتربين جبران باسيل برقيات
ت��ع��زي��ة إل���ى ن��ظ��ي��ره ال��س��ع��ودي
وأف��راد العائلة المالكة ،وع��دد من
المسؤولين السعوديين .وأك��د:
«أن��ه عندما اشتدت األزم��ات وعال
ص��وت اإلره���اب وال��ت��ط��رف كانت
للملك عبد الله المواقف الحاسمة
ضد اإلرهابيين والمتطرفين ومع
ال��ح��وار وال��ت��واص��ل بين األدي���ان
والحضارات» ،مشددا ً على «أننا
في لبنان ال ننسى وقوف المملكة
على ال��دوام إل��ى جانب لبنان في
دعم اقتصاده واستقراره».
ونعى رئيس اللقاء الديموقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط ال��م��ل��ك
ال��س��ع��ودي ال���راح���ل ،وغ���رد على
ال��ت��وي��ت��ر ،ق��ائ�لاً« :رح���ل ال��ف��ارس
العربي الكبير».
وقال نائب رئيس مجلس النواب
فريد مكاري« :إن الملك عبد الله
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جعل السعودية قطبا ً سياسيا ً
واقتصاديا ً على الساحة الدولية،
وعنصر استقرار وسالم وتنمية في
الشرق األوسط والعالم ،ونموذجا ً
لالعتدال والوسطية في مواجهة
ظواهر التطرف واإلرهاب».
وقال رئيس حزب «القوات» سمير
جعجع« :ال يمكن نسيان مبادرته
بتقديم ال��ودائ��ع المالية الكبيرة
حفاظا ً على استقرار الليرة اللبنانية
وصوال ً إلى مكرمته األخيرة بتقديم
هبة بلغت قيمتها أربعة مليارات
دوالر دعما ً للجيش اللبناني».
واع��ت��ب��ر وزي����ر اإلع��ل�ام رم��زي
جريج أن «برحيل الملك عبدالله
خسرنا سندا ً للبنان في الملمات،
وخصوصا ً أنه كان من الرجاالت
الكبار ال��ذي��ن يتخذون ال��ق��رارات
الصعبة وال��ح��ك��ي��م��ة ف��ي أوق���ات
الشدة».
وق�����ال وزي�����ر ال���ع���دل ال���ل���واء
أش���رف ري��ف��ي« :ل��ق��د ك��ان��ت للملك
ع��ب��دال��ل��ه م��واق��ف استراتيجية،
هدفت إل��ى تعزيز األم��ن والسالم
والنمو والتطور ،في المملكة وفي
ال��ع��ال��م��ي��ن ال��ع��رب��ي واإلس�لام��ي،
وتشهد له مواقفه التاريخية ،في
مواجهة اإلره���اب ،وتعزيز حوار
الحضارات ،وفي ابتكار المبادرات
م��ن أج��ل االس��ت��ق��رار ف��ي المنطقة،
وفي مساعدة ال��دول النامية ،عبر
مبادرات إنسانية قل نظيرها ،لم
تتأخر المملكة ي��وم �ا ً ع��ن القيام
بها».
وأش��ار وزي��ر االتصاالت بطرس
حرب إلى «أن رحيله خسارة كبيرة

للبنان البلد الذي احتل دوما ً مكانة
خاصة لديه ول��دى المملكة قيادة
وشعباً».
ولفت النائب هنري حلو إلى «أن
النهج الذي اتبعه الفقيد ،والقائم
على الحكمة واالعتدال ونبذ العنف،
جعل المملكة عامل استقرار وسالم
في الشرق األوسط ،من خالل طرح
المبادرات ،ورعاية جهود التقريب
بين ال��دول العربية ق��در اإلمكان،
وبذل المساعي لحل خالفتها».
واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب نعمة طعمة:
«أن غياب الملك خسارة سعودية
وعربية ودولية ،فالراحل كان إلى
جانب القضية الفلسطينية وأرسى
التضامن العربي».
وأعلن النائب روبير غانم «أن
الملك عبدالله ك��ان حريصا ً على
جمع الشمل ووحدة الصف العربي
ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ج��س��ام
والخطيرة التي عصفت بالمنطقة
العربية واجتراح الحلول الناجعة
لها بكل جرأة وصراحة حفاظا ً على
األمة اإلسالمية والعربية».
وأك��د النائب محمد الصفدي أن
الشعب اللبناني ب��أس��ره يحفظ
للملك عبد الله ،وقوفه إلى جانبه
السخي
في أصعب الظروف ودعمه
ّ
ألمن لبنان واقتصاده.
وقال النائب محمد قباني« :لقد
عرفناه فارسا ً يدافع عن قضايا
ال��ع��رب ال��وط��ن��ي��ة وف���ي مقدمها
القضية الفلسطينية».
وأعلن النائب أنطوان سعد أن
«برحيله تفقد المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وال���ع���ال���م ال��ع��رب��ي

واإلسالمي قامة إنسانية وأخالقية
ل�ا سياسيا ً عظيما ً
سامية ،ورج� ً
سيخلده التاريخ».
وقال النائب محمد كبارة« :نحن
في لبنان لن ننسى أياديه البيض
وسعيه الدائم والدؤوب إلى حماية
ل��ب��ن��ان ودع��م��ه س��ي��اس��ي�ا ً وأم��ن��ي�ا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً».
وق����ال األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ت��ي��ار
المستقبل» أحمد الحريري« :فقد
لبنان برحيل الملك عبد الله ،من
ك��ان له سندا ً في كل المحن التي
مر بها ،وتاريخه يشهد على مكارم
خص بها اللبنانيين».
الخير التي
ّ
وأب���رق رئ��ي��س المجلس العام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق ودي��ع
الخازن ،إلى الملك سلمان معزياً،
معتبراً« :أن الملك عبدالله لم يترك
مناسبة سياسية إال ون��ص��ر بها
لبنان الحبيب على قلبه ،أو أزمة
وطنية إال وم ّد اليد إليه».
وأب��رق الوزير والنائب السابق
جان عبيد معزيا ً إلى كل من الملك
سلمان وإل��ى األمير مقرن ،ووزير
الخارجية سعود الفيصل ،ووزير
الداخلية ورئيس الديوان وأبناء
الملك الراحل.
وأ ّم مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان المصلين في صالة
الغائب عن روح الملك عبد الله في
مسجد محمد األمين وسط بيروت.
وأك��د« :أن لبنان فقد بكل أطيافه
وبكل طوائفه وبجميع بنيه صديقا ً
عزيزا ً للبنان وقف معه في جميع
المحن واألزم��ات» .وأع��ل��ن دري��ان
ال��ح��داد ثالثة أي��ام وإق��ف��ال جميع
المؤسسات التابعة لدار الفتوى.
وقال رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
ق��ب�لان« :ال ننسى وق��وف الراحل
الكبير مع القضية المركزية للعرب
والمسلمين ودع��م جهاد ونضال
الشعب الفلسطيني ف��ي معركة
تحرير األرض وإنقاذ المؤسسات،
وك���ان داع���م���ا ً أس��اس��ي��ا ً للشعب
اللبناني ف��ي ال��دف��اع ع��ن حقوقه
ومحاربته أع���داء األم��ة وتصديه
لإلرهاب ،وال ننسى موقفه األخير
في وجه اإلره��اب ومطالبته بنبذ
العنف والعدوان».
وت��وج��ه��ت ن��ق��اب��ة ال��ص��ح��اف��ة
بالتعزية ب��وف��اة الملك عبدالله،
مشيدة بميزات ال��راح��ل وصفاته
الحميدة ،معلنة «أن اللبنانيين
ال يمكن أن ينسوا مكرمته الكبيرة
والتاريخية المتمثلة بدعم الجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي من
دون أن يقابلها مطلب خاص أو عام
له أو للسعودية».

عدوان القنيطرة ي�ؤكّد تالقي الم�شروع «الإ�سرائيلي»  -التكفيري
وتكامل المقاومة والجي�ش وال�شعب عن�صر قوة للبنان
تستمر ال��م��واق��ف ال��م��ن �دّدة ب��ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة ،مؤكدة« :أن
هذا العدوان يثبت مرة أخرى تالقي مشروع
العدو «اإلسرائيلي» مع مشروع الجماعات
التكفيرية لضرب محور المقاومة» ،الفتة
إلى أن التكامل بين المقاومة والجيش ودعم
الشعب يش ّكل عنصر ال��ق��وة واالطمئنان
للبنانيين ،ومشددة على «أن إنقاذ لبنان
يكمن في الجلوس جنبا ً إلى جنب والتحاور
لمعالجة المواضيع كافة».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أ ّك���د عضو كتلة ال��وف��اء
ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه أن
ت��اري��خ المقاومة ه��و ت��اري��خ التضحيات
وم��س��ي��رت��ه��ا ه��ي م��س��ي��رة ال��ش��ه��ادة ،وأن
الحروب واالغتياالت واالستهداف العسكري
والمعنوي لم ته ّزها يوماً.
وف��ي كلمة في احتفال تأبيني في بلدة
عدشيت الجنوبية ،رأى فضل الله« :أن ما
ج��رى في القنيطرة نموذج واض��ح لمسار
المقاومة ،وأن دم��اء الشهداء الذين قضوا
ف��ي ه��ذا ال��ع��دوان أثبتت ص��واب خيارها،
فهم قضوا دف��اع �ا ً ع��ن فلسطين وسورية
وعن المقاومة ومشروعها وعن لبنان وعن
شعبه».
واعتبر فضل الله أن «هذا العدوان يثبت
مرة أخرى تالقي مشروع العدو «اإلسرائيلي»
مع مشروع الجماعات التكفيرية لضرب
محور المقاومة من خالل استهداف سورية،
وعبّر عنه التدخل العسكري «اإلسرائيلي»
المباشر في القنيطرة وسبقته اعتداءات
«إسرائيلية» على سورية» .وأ ّكد أن «خيار
حزب الله أثبت صوابيته من خالل اعتماده
ال��دف��اع ع��ن مقاومته وت��ص�دّي��ه للعدوان
التكفيري وتقديمه التضحيات ،وأنه يقاتل
م��ش��روع �ا ً واح����دا ً يتمظهر ت���ارة ب��ع��دوان
«إس��رائ��ي��ل��ي» يقصف ب��ال��ط��ائ��رات وينفذ
االغتياالت وط��ورا ً بعدوان تكفيري ،يرسل
السيارات المفخخة ويهدد األمن والتعايش
ويستهدف جيشنا على القرى الحدودية».
وت��اب��ع ف��ض��ل ال��ل��ه« :أن ال��ت��ك��ام��ل بين
المقاومة والجيش ودع��م الشعب يش ّكل
عنصر القوة واالطمئنان للبنانيين ،وأنه
لوال هذه المعادلة لكان لبنان اليوم بلدا ً
مخلَّع األب���واب تلعب فيه ال��ري��ح م��ن كل
االتجاهات ،ويستباح من قبل العدو ومن
قبل المتربصين به والساعين إل��ى إقامة
إمارتهم على أرضه».
وش���دد على «أن ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
الخائف والمربك ج��راء فعلته ب��ات يدرك
أن حساباته خ��اط��ئ��ة» ،مشيرا ً إل��ى «أن
ه��ذا العدو على امتداد زم��ن المواجهة مع
المقاومة لم يستطع أن يغيِّر المعادالت ال
بالحروب وال بالمجازر وال باالغتياالت»،
مضيفا ً «أن اغتيال قادة المقاومة واستهداف
مجاهديها على م��دى زم��ن المواجهة لم
يضعفها أو يدفعها إلى التراجع ،بل على

ممثلون عن القوى واألحزاب الوطنية واإلسالمية
العكس تقدمت إلى األمام ولم يحصد العدو
سوى الخيبة والندم ،والتجربة أثبتت أن
المقاومة ال ُتفرض عليها المعادالت من قبل
هذا العدو».
وأك�����دت ال���ق���وى واألح������زاب ال��وط��ن��ي��ة
واإلس�لام��ي��ة «أن ال��ع��دو الصهيوني أثبت
م��ج��ددا ً وبشكل قاطع دوره المباشر في
الحرب على سورية وذلك من خالل عدوانه
الذي استهدف مجموعة من كوادر المقاومة
في منطقة القنيطرة السورية ،ه��ذا ال��دور
ال��ذي ح��اول العدو وحلفاؤه في المشروع
األميركي _ اإلرهابي تمويهه في البداية
إلاع��ت��ب��ارات تتعلق ب��أدوات��ه العميلة في
الداخل السوري».
وأش��ارت القوى عقب لقائها ال��دوري في
منزل عضو اللقاء الوطني رئيس التجمع
الشعبي العكاري النائب السابق وجيه
البعريني في وادي الريحان عكار ،وذلك
بحضور ممثل حزب الله الشيخ علي إسماعيل
وممثلين عن عدد من األحزاب األخرى إلى أن
«هذا العدوان األخير جاء ليسقط ما تبقى
من أوه��ام وأضاليل ل��دى أصحاب نظرية
«الثورة السورية» التي ي��ر ّوج لها الغرب
االستعماري والكيان الصهيوني وأدواته في
المنطقة ،وليؤكد مجددا ً وبما ال يقبل الشك
صحة رؤية المقاومة لطبيعة الحرب على
سورية وأهدافها الرامية إلى ضرب محور
المقاومة تمهيدا ً لتفكيك المنطقة وذلك عبر
استهداف العمق االستراتيجي لهذا المحور
والمتمثل بسورية ،ومن هنا كان صواب قرار
المقاومة في لبنان بالقتال في سورية دفاعا ً
عن محور المقاومة ومنع المشروع التدميري
من نقل المعركة إلى الداخل اللبناني».
وأكدت «أن المشروع األميركي ـ الصهيوني
بدأ يتهاوى بعد أن أصبحت جبهة المقاومة
ضد المشروع المعادي تمتد من شواطئ
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لبنان الجنوبية إل��ى مرتفعات الجوالن
ال��س��وري المحتل وص���وال ً إل��ى فلسطين
المحتلة».
وأش����ارت ال��ق��وى واألح�����زاب الوطنية
واإلسالمية إل��ى «أن دم��اء الشهداء كانت
وستبقى ع��ل��ى ال����دوام ال��داف��ع والمحفز
الستمرار إرادة القتال الثابتة حتى هزيمة
المشروع المعادي ألمتنا».
كذلك شدد المجتمعون على الوقوف خلف
الجيش الوطني اللبناني وتقديم أشكال
الدعم كافة لمواجهته المستمرة لإلرهاب
على الحدود الشرقية اللبنانية وعلى امتداد
مساحة الوطن.
وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب
هاني قبيسي« :أننا في لبنان بحاجة إلى
الحوار والتالقي والتفاهم» ،الفتا ً إلى «أننا
في هذا الوطن سنخرج من هذه العواصف
التي يتأثر بها لبنان».
وق���ال خ�لال ل��ق��اء نقابي ف��ي النبطية:
«اختلط الحابل بالنابل وبشرونا بالفوضى
الخالقة وبربيع عربي ،والربيع ال يتالءم
إطالقا ً مع التخريب على مساحة منطقتنا،
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ح���وادث ق��ل��ن��ا إن أص��اب��ع
«إسرائيل» واألدوات «اإلسرائيلية» تتدخل
ف��ي ه��ذه العواصف وه��ي التي خلطت ما
بين الفوضى وما بين الربيع ،حتى غرقت
ساحات أمتنا في بحر من الدماء .وهذا األمر
يتأثر به لبنان بطريقة أو أخرى» ،مضيفاً:
«ما يجري في المنطقة مؤامرة من صناعة
صهيونية كانت في أكثر األحيان بأجهزة
وأدوات غربية عملت على ضرب االستقرار
في منطقة الشرق األوسط».
وأك���د قبيسي« :أن ع��دون��ا األوح���د هو
«إسرائيل» التي تسرق ثرواتنا النفطية من
البحر ،وهي التي تهدّد وتضرب االستقرار
في لبنان .ونحن في لبنان سنستمر في

تكريس لغة الحوار من خالل لقاءات ثنائية
أو جماعية».
وك��ش��ف ال��ن��ائ��ب إي��ل��ي م���ارون���ي عبر
«المركزية» أن اجتماعا ً سيعقد األسبوع
المقبل بين ح��زب ال��ل��ه وح���زب الكتائب
لمتابعة م��ا ب��دأه الفريقان م��ن محادثات
وم��ش��اورات .وأش��ار إل��ى «أن موقف حزب
الكتائب من الحوار معروف ،فهو كان دائما ً
مؤيدا ً وداعماً ،ومن أوائ��ل الذين دع��وا إلى
ضرورة التحاور ،وما يحصل اليوم انتصار
لوجهة نظر الحزب» ،الفتا ً إلى أن «الرئيس
أمين الجميل استم ّر طوال فترة حوار بعبدا،
في وقت قاطعه كثيرون».
وأعلن ماروني« :أن إنقاذ البلد يكمن في
الجلوس جنبا ً إلى جنب والتحاور لمعالجة
المواضيع كافة ،ونحن مسرورون لذهاب
الجميع إلى الحوار ،ونأمل ثمارا ً إيجابية
من الجو الحواري السائد في البلد ،ونتمنى
أن تنتج هذه الحوارات ثمارا ً إيجابية على
صعيد الوطن والمواطن».
وأوض����ح ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م « :أن
المجلس النيابي حاليا ً هو في عقد عادي
ينتهي في أي��ار المقبل ،وبالتالي بإمكان
رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة
إل��ى عقد جلسة تشريعية حين يجد األمر
مناسباً» ،الفتا ً في حديث إلى وكالة «أخبار
اليوم» إلى «أن اللجان المشتركة ستنعقد
األسبوع المقبل للبحث في عدد من اقتراحات
ومشاريع القوانين المهمة ،وبالتالي عندما
يكتمل جدول أعمال معين ستتم الدعوة إلى
عقد جلسة تشريعية في وقت قريب».
وأشار هاشم إلى «أن اقتراح قانون سالمة
الغذاء يمكن أن يطرح على جدول أعمال مثل
هذه الجلسة بعدما أق ّرته باألمس اللجان
المشتركة وأحيل على الهيئة العامة».
وأش����ار ال��ش��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود إل��ى «أن
«إسرائيل» استطاعت أن تصيب هدفا ً ذا
أهمية بالغة ،واستطاعت أن توصل رسالة
قوية إلى المقاومة في لبنان وإلى حلفائها،
واتخذت هذه الرسالة بعدا ً مهما ً بعد مقابلة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،والتي كان فيها أكثر من أي وقت مضى
واثقا ً بقدرة المقاومة ،يتحدث عن المستقبل
وكأنه يمسك به ويقرر ما يشاء».
ولفت حمود خالل خطبة الجمعة إلى «أن
الضربة «اإلسرائيلية» في القنيطرة كانت
بشكل أو بآخر ردا ً على موقف نصر الله ولكن
على رغم أنها أصابت هدفا ً مهماً ،أخطأت من
دون شك في ما بعد ذل��ك ،وإننا نستطيع
أن نقرأ الرعب في عيون «اإلسرائيليين»
ومقاالتهم وتصريحاتهم ،في مقابل ذلك نرى
أن تشييع الشهداء في مناطق مختلفة وما
رافق ذلك من حشود شعبية غير مسبوقة
وم��واق��ف أعلنها ذوو ال��ش��ه��داء ورفاقهم
وأق��رب��اؤه��م .م��واق��ف قامت ب��دور التعبئة
الكاملة للمرحلة المقبلة».

نجح الجيش اللبناني في إحكام
السيطرة على تلة الحمراء في جرود
رأس بعلبك ،حيث دارت اشتباكات
عنيفة ،ق��ام خاللها الجيش بقصف
أماكن تمركز المسلحين بالمدفعية
الثقيلة موقعا ً إصابات في صفوفهم.
وأوضحت قيادة الجيش أنه على
إثر الكمين المتقدّم الذي نفذته وحدة
من الجيش ليل األربعاء الفائت ،لعدد
م��ن المسلحين المتسللين باتجاه
حاجز وادي حميد في منطقة عرسال،
وأوق��ع  4قتلى في صفوفهم ،وع��ددا ً
آخر من اإلرهابيين في جرود المنطقة،
إضافة إلى إحباط الجيش محاولة نقل
سيارة مفخخة إلى الداخل اللبناني
أول من أمس هاجمت مجموعات من
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة صباح أمس
مركز مراقبة متقدما ً جدا ً للجيش في
تلّة الحمرا في جرود رأس بعلبك لجهة
الحدود اللبنانية ـ السورية.
وف��ي السياق نفسه ،أك��دت قيادة
الجيش في بيان أن الوحدات العسكرية
سيطرت على تلة الحمرا وأوقعت في
صفوف العناصر االرهابية عددا ً كبيرا ً
من اإلصابات بين قتيل وجريح وسقط
للجيش عدد من الشهداء والجرحى.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن وح���دات
الجيش تستعد لتعزيز إجراءاتها
واستهداف نقاط تجمع المسلحين
ومسالك تحركهم في أعالي الجرود
باألسلحة الثقيلة ،إضافة إلى تمشيط
منطقة االشتباكات بحثا ً عن مسلحين
مختبئين.
ولفتت القيادة إلى أنه سيصدر عنها
الحقا ً بيان عن أسماء الشهداء ،وتطور
األوضاع على الحدود الشرقية.
وفي السياق ،تابع رئيس الحكومة
تمام سالم في اتصال هاتفي مع قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي آخر
ال��ت��ط��ورات ف��ي منطقة رأس بعلبك
والمواجهات التي يخوضها الجيش
مع المسلحين اإلرهابيبن هناك.
واس��ت��م��ع س�لام م��ن قهوجي إلى
ع��رض للوضع الميداني ،مؤكدا ً له
دعمه الكامل للجيش ف��ي م��ا يقوم

الجيش اللبناني يسيطر على التالل المحيطة برأس بعلبك
ب��ه دف��اع �ا ً ع��ن لبنان وص��ون �ا ً ألمن
اللبنانيين.
وش��دد س�لام على «أن اللبنانيين
يقفون صفا ً واحدا ً وراء جيشهم وليس
أم��ام��ه��م م��ن خ��ي��ار س���وى االن��ت��ص��ار
في هذه المعركة المفروضة عليهم،
ول��ن يسمحوا لحفنة من اإلرهابيين
بكسر قناعتهم الوطنية والعبث
باستقرارهم».
إلى ذلك ،حيا رئيس الهيئة الشرعية
ف��ي ح��زب ال��ل��ه الشيخ محمد يزبك
الجيش اللبناني على تصديه البطولي
العتداء الجماعات اإلرهابية في رأس
بعلبك ،وع��ل��ى إف��ش��ال��ه مخططاتها
التفجيرية التي كانت تعد لإلنسان
والحجر في الداخل اللبناني.
وطالب بدعم الجيش بكل ما يحقق
طموحاته الوطنية معنويا ً ومادياً.
كما طالب بـ«توفير األمن للشعب على
كل ذرة من ت��راب لبنان ،ووض��ع حد
للعابثين بكرامة الناس ،واﻻعتداء على
حقوقهم ،ووضع حد لكل متآمر على
الوطن ،ومستبيح لدماء أبنائه» ،مذكرا ً
«بضرورة متابعة ملف العسكريين
المخطوفين لدى اإلرهاب التكفيري».
واعتبر يزبك «أن اعتداء القنيطرة
يكشف عن وحدة الترابط بين وجهي
العملة الواحدة :اإلره��اب الصهيوني

واإلره�����اب ال��ت��ك��ف��ي��ري ،وأن ال��دم��اء
الطاهرة لشهداء القنيطرة ستعيد األمة
إلى اﻻلتفاف حول قضيتها ،وتوجيه
بندقيتها نحو فلسطين ،لتحريرها من
براثن عدو المنطقة والعالم».
وشدد النائب إميل رحمة على «أنّ
ق��وة لبنان تكمن في ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة» ،مشيرا ً إلى «أن
هناك استهدافا ً للجيش بأشكال عديدة،
في تعليق على الحوادث األخيرة في
رأس بعلبك» .وأ ّكد رحمة ،في حديث
لـ ،LBCIدع���م ال��ج��ي��ش اللبناني
والوقوف خلفه.
وأثنى رئيس المركز الوطني في
ال��ش��م��ال ك��م��ال الخير على بطوالت
الجيش .وث � ّم��ن «إن��ج��ازات مديرية
ال��م��خ��اب��رات ف��ي الجيش إلحباطها
وكشفها العديد من العمليات اإلرهابية
التكفيرية ،ال��ت��ي ك��ان��ت على وشك
الحصول في لبنان في األي��ام القليلة
الماضية».
وطالب في تصريح أمام وفود زارته
في دارته في المنية المقاومة برد عنيف
على عملية القنيطرة في الزمان والمكان
المناسبين ،ونحن على ثقة بأن السيد
حسن نصرالله والمقاومة ال ينامون
على ضيم وس��وف يوجهون للعدو
ضربة تلقنه درسا ً ال ينساه أبداً».

ن�صر اهلل يتلقى مزيد ًا من برقيات التعزية
تلقى األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله م��زي��دا ً من برقيات
التعزية بالشهداء الستة ،منها برقية
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
برقية من رئيس ال��دائ��رة السياسية
بمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق
القدومي ،برقية من ساجد علي النقوي
– باكستان ،وبرقية من السيد عماد
الدين الحمروني – تونس.
وواصل حزب الله وعوائل الشهداء
لليوم الثاني على التوالي استقبال
ال��وف��ود ال��م��ب��ارك��ة ف��ي مجمع سيد
الشهداء في بلدة عربصاليم ،وكان
على رأس المستقبلين من قيادة حزب
الله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ومسؤول المنطقة الثانية
علي ضعون.
وأقام حزب الله في مجمع الشهيد
الحاج عماد مغنية في بلدة طيردبا
الجنوبية مجلس فاتحة وتبريكات
ع��ن روح ال��ش��ه��داء بحضور الحاج
أبو عماد مغنية وعائلته وبمشاركة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
نواف الموسوي ،ممثلين عن األحزاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية
إضافة إلى حشد من علماء الدين من

مختلف الطوائف الدينية وشخصيات
ووف���ود أمنية وعسكرية وفاعليات
بلدية واختيارية وثقافية واجتماعية
وإعالمية وأدبية وحشد من األهالي من
مختلف القرى والبلدات الجنوبية.
ومن أبرز الشخصيات السياسية
المعزية النواب هاني قبيسي ،قاسم
هاشم ،عبد اللطيف الزين .وتصدّر
الوفودالعلمائيةاإلسالميةوالمسيحية

أمين عام اتحاد علماء المقاومة الشيخ
م��اه��ر ح��م��ود ،راع���ي أبرشية صيدا
ومرجعيون المطران الياس الكفوري،
راعي أبرشية راشيا للروم األرثوذكس
األب إدوار شحادة ووف��ود دينية من
طائفة الموحدين ال��دروز ،إضافة إلى
وفود عسكرية وأمنية وفعاليات ووفود
حزبية وشعبية حاشدة ،وشخصيات
اجتماعية وعلمية وورجال أعمال.

راعي ابرشية صيدا ومرجعيون معزيا ً في عربصاليم

�سليمان يلتقي �أهالي الع�سكريين ويدعو
�إلى �إ�صدار الأحكام الق�ضائية بحق الموقوفين

سليمان مستقبالً وفد أهالي العسكريين
أك��د الرئيس السابق العماد ميشال سليمان خالل
استقباله وفدا ً من أهالي العسكريين المختطفين ،تأييد
أي ط��رح ينقذ العسكريين ويعيدهم إل��ى مؤسساتهم
ويحفظ كرامة الجيش في آون��ة واح��دة ،معتبراً« :أن
قضيّة العسكريين هي قضيّة وطنيّة بامتياز وال تحتمل
المزايدات اإلعالميّة وال تليق بها ممارسة «الشعبويّة
السياسيّة»».
وش��دد سليمان على ض���رورة معالجة ه��ذا الملف
بما يحافظ على مصلحة الدولة العليا التي تكمن في
استعادة العسكريين سالمين وإصدار األحكام القضائية
في حق المحالين على المحاكمة ،حيث يُتاح لرئيس
الجمهورية إص��دار «عفو خاص» عن بعض مستحقيه
تحقيقا ً لهذه المصلحة».
وحيّا سليمان الجيش اللبناني ،الفتا ً إلى «أن الهجوم
الذي تعرض له في رأس بعلبك ،يأتي في سياق هجمات
وكمائن تعرض لها الجيش في الشمال والبقاع ،وهذا
يعني أن الجهة الخاطفة ال تبدي حسن نية بالتهدئة،
ولكن على رغم كل ش��يء ،ما يهمنا هو تأمين مصلحة
ال��دول��ة العليا التي تقتضي ،استعادة العسكرييين

(ت ّموز)
وعودتهم إل��ى منازلهم سالمين في أس��رع وق��ت ،كما
تقتضي الحفاظ على كرامة الدولة اللبنانية».
وش��دد على أن كلمة مقايضة ليست ه��ي العبارة
الصحيحة ،هناك تفاوض قائم تجريه خلية األزم��ة
المكلفة من قبل الحكومة ،وهذا التفاوض يجب أن يفضي
إل��ى اإلف���راج عن العسكريين بالطرق المناسبة التي
توصل إلى إخالء سبيل الموقوفين بعد صدور األحكام،
فهناك قسم كبير من هذه األحكام صدر والقسم المتبقي
يجب تسريع البتّ ب��ه ،واألخ��ذ في االعتبار األوض��اع
الحالية لتأمين مصلحة الدولة عبر حفظ كرامتها من
خالل القضاء».
ورأى سليمان« :أن الوضع على الصعيد الوطني جيد
راهناً ،وكل اللبنانيين يقفون سويا ً في مواجهة اإلرهاب
والتصرفات الشاذة ،ووضعنا متين ومن يكون وضعه
متين يستطيع أن يفاوض بشكل أفضل» ،متمنيا ً «ح ّل
هذا الموضوع في أسرع وقت ،ألنه في اإلمكان التسريع
بإجراءات المحاكمات بعد ضبط سجن رومية وتمكين
القوى األمنية من اصطحاب الموقفين إلى المحاكمات،
لتصدر األحكام بسرعة والبدء بمشروع العفو الخاص».

