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لبنان الر�سمي وال�شعبي ي�ش ّيع �شهداء ر�أ�س بعلبك في مواجهة الإرهاب
ودعوات �إلى توحيد ال�صفوف بجانب الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والمقاومة والتن�سيق مع الجي�ش ال�سوري

خالل تشييع النقيب الشهيد أحمد طبيخ في دورس
شيّع الجيش وأه��ال��ي البلدات والمناطق  8عسكريين
استشهدوا خالل االشتباكات التي خاضتها الوحدات العسكرية
ضد المجموعات اإلرهابية في ج��رود بلدة رأس بعلبك يوم
الجمعة الماضي.
وأدت وح��دات عسكرية مراسم التكريم الالزمة للشهداء
الثمانية ،وألقى ضباط ممثلون عن وزي��ر ال��دف��اع الوطني
اللبناني سمير مقبل وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي
كلمات في احتفاالت التأبين ،أش��ادوا فيها بمسيرة الشهداء
وإخالصهم للوطن ،مؤكدين مضي الجيش قدما ً في استئصال
جذور اإلرهاب من لبنان.
وشيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة نبحا الجندي الشهيد
حسن علي وهبة .وشارك في التشييع حشد غفير من فعاليات
المنطقة ،يتقدمهم الوزيران حسين الحاج حسن وغازي زعيتر
والنائب علي المقداد ،وقيادات حزبية وسياسية وممثلون عن
األجهزة األمنية وعلى رأسهم ممثل قائد الجيش العميد خالد
زيدان ،الذي القى كلمة قائد الجيش ووزير الدفاع ،قائالً« :إننا
اليوم واثقون كل الثقة بقدرتنا على محو ظاهرة اإلرهاب في
خريطتنا الوطنية مهما طال الطريق ومهما كلفنا ذلك من دماء
وتضحيات ،فنحن أهل هذه االرض ماضيا ً وحاضرا ً ومستقبالً
ومن اول��ى واجباتنا الدفاع عنها وص��ون وحدتها وسيادتها
واستقاللها».
وتوجه علي وهبة ،والد الجندي الشهيد حسن ،بكلمة مؤثرة
أمام اإلعالميين قال فيها« :هذه الشهادة كنا بانتظارها ،فهذا
خط دف��اع عن البلد والوطن والشعب ،وه��ذا الخط هو فخر
واعتزاز وعزة لي ولكل لبناني» .وتابع« :لدي أوالد غير حسن
أقدمهم في هذا الخط .واآلن أنا نادم ألنني لم أنجب أوالدا ً أكثر
ليكونوا في الصفوف األمامية في مواجهة الخطر اإلرهابي ،وما
يثلج قلبي أنني عندما شاهدت ابني بعد استشهاده وجدته ما
زال قابضا على الزناد».
كما شيعت بلدة سعدنايل في البقاع األوسط ابنها الشهيد
العريف أحمد يحي دني بموكب حاشد شارك فيه اآلالف من
اهالي بلدات البقاع االوسط والبقاع الغربي يتقدمهم العقيد
الركن ابراهيم ترو ممثالً وزير الدفاع ،وقائد الجيش ،وممثل
المدير العام لقوى األمن الداخلي النقيب خالد عبد الباقي.
وأك��د ممثل وزي��ر ال��دف��اع وق��ائ��د الجيش العقيد ت��رو دور
المؤسسة العسكرية في مواجهة االره��اب ،ودور اللبنانيين

(أحمد موسى)

 ...والشهيد حسن علي وهبي في نبحا

 ...والشهيد أحمد يحي دني في سعدنايل

الحاضن والمؤيد للمؤسسة العسكرية ،مشددا ً على «أن من
اولى واجباتنا الدفاع عن خريطتنا الوطنية وصون وحدتها
وسيادتها واستقاللها» ،الفتا ً إلى «أن االرهابيين هم عصابات
من الغرباء المرتزقة ال قضية لهم وال دين وال انتماء».
وقال رئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي «ان دم الشهيد
سيكون لعنة تطارد قاتليه ومن كان السبب في موته وموت
الكثيرين من أبنائنا في مؤسستنا العسكرية».
كذلك ،شيّع الجيش المجند الشهيد مجتبى عماد أمهز ،إذ
بدأت مراسم التكريم لدى نقل الجثمان من المستشفى العسكري
المركزي الساعة  10:00ثم نقل الجثمان إلى منزل والده الكائن
في الحدث -بعبدا -حي األمركان ،وبعد التشييع ووري الشهيد
الثرى في جبانة روض��ة الشهيدين -في الغبيري .وتقبل
التعازي لمدة أسبوع في منزل والده الكائن في الحدث -بعبدا.
وشيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة دورس المالزم أول أحمد
محمود طبيخ ،واخترق موكب التشييع الطريق الرئيس للبلدة
وسط نثر ال��ورود وال��رز ،بمشاركة حشد غفير من فعاليات
المنطقة الحزبية والسياسية والدينية والبلدية واالختيارية
يتقدمهم رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم
امين السيد ونواب من تكتل بعلبك الهرمل ،إضافة الى ممثلين
عن الجيش واألجهزة األمنية وعلى رأسهم العميد صالح قيس
ممثالً وزير الدفاع وقائد الجيش.
وقدم وزير األشغال العامة غازي زعيتر ،باسم رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،التعازي لعائلة النقيب طبيخ .ودعا زعيتر
إلى «الوقوف إلى جانب الجيش والقوى المسلحة أكثر من أي
يوم مضى وعدم االكتفاء بالشعارات» .وقال« :علينا ان نوحد
صفوفنا إلى جانب الجيش والمقاومة أحد العناوين الرئيسية
التي تحفظ هذه الدماء للجيش البطل وهي شرف وعزاء للبنان
ووحدته».
وفي الهرمل ،شيّعت قيادة الجيش اللبناني وأهالي المدينة
الرقيب الشهيد محمد نيازي ناصر ال��دي��ن ،وانطلق موكب
التشييع من أمام منزل الشهيد في بلدة المنصورة تقدمه حملة
أكاليل الزهر واألوسمة ونعش الشهيد ،وتقدم المشيعين عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ،وممثل قائد الجيش
العقيد الركن عبدالرحمن عثمان ،وممثلون عن القوى األمنية
وحشد من الفعاليات واألهالي.

 ...والرقيب الشهيد محمد ناصر الدين في الهرمل

وس��ار موكب التشييع وص��وال ً إلى جبانة البلدة حيث أ ّم
الشيخ مصباح ناصر الدين الصالة على جثمان الشهيد ،بعدها
ألقى العقيد الركن عثمان كلمة باسم قائد الجيش أكد خاللها
تصميم المؤسسة العسكرية على محاربة اإلره��اب بكل قوة
للدفاع عن وطنه وأهله ،وقلّد العقيد الركن عثمان الشهيد ناصر
الدين األوسمة قبل أن يوارى في الثرى.
وشيعت بلدة مجدل سلم المجند الشهيد محمد عالء الدين
في مأتم مهيب ،شارك فيه العقيد جورج دح��داح ممثالً وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،النائب
علي فياض وحشد من الشخصيات وأهالي البلدة والجوار،
ورف��اق السالح .وقال دح��داح في كلمته« :هذه ملحمة اخرى
يؤكد فيها ابطالنا التزامهم بالقسم ،انها موقعة جديدة يحاول
فيها اإلرهاب إظهار الوجه البشع الذي يضعه في إطار اإلجرام
والعدوان والتنصل من المبادئ االنسانية واالخالق ،في المقابل
يعلن جيشنا الحرب المفتوحة والمستمرة على هذا االرهاب».
وأكد فياض «أن الجيش كان دوما ً السياج المنيع الذي يحمي
هذا الوطن ،نحن نراهن على شجاعته وتضحيته وقراره في أن
يمضي قدما ً في هذه المهمة ،نحن كلنا مع الجيش وخلفه وجنبا ً
الى جنب معه في سبيل الدفاع عن هذا الوطن» .بعد ذلك ،ووري
في الثرى في جبانة البلدة.
وشيّع أهالي جبل محسن المجند الشهيد حسن رمضان ديب
حيث أقيمت مراسم التشييع وسط حشود كثيفة اكدت تضامنها
ودعمها للجيش اللبناني والقوى االمنية في تصديها لالرهابيين
الذين يعبثون بأمن لبنان.
واحتشد اآلالف من ابناء طرابلس ناثرين الرز والورود على
نعش الشهيد ،وسجي جثمانه بالعلم اللبناني بعد ان أدت
له ثلة من رفاق السالح التحية العسكرية ومن ثم صلي على
جثمانه ليوارى الثرى إثر ذلك في جبانة جبل محسن.
كذلك شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة ش��ان العكارية
الجندي الشهيد بالل خضر أحمد .وانطلق موكب التشييع من
أمام إحد مستشفيات بيروت وصوال ً إلى بلدته ،وبعدها أقيمت
صالة الجنازة ومراسم التشييع الرسمية التي يقيمها الجيش
للشهداء ،ووري الشهيد الثرى في جبانة البلدة.
وتقدم موكب المشيعين كل من العقيد توفيق يزبك ممثالً
وزير الدفاع وقائد الجيش والنائب نضال طعمة ممثالً الرئيس
السابق للحكومة سعد الحريري ورؤس��اء بلديات ومخاتير

...والشهيد محمد عالء الدين في مجدل سلم

(رانيا العشي)

(أحمد موسى)

حزب اهلل يقيم احتفاالت ل�شهداء القنيطرة :دم الجي�ش والمقاومة �أ�صبح واحد ًا
أكد حزب الله «أن اعتداء القنيطرة
ه��و إع��ت��داء «إس��رائ��ي��ل��ي» يستهدف
ح��زب الله ب��ص��ورة م��ب��اش��رة ،وأثبت
أيضا ً أن إدارة ال��ع��دوان على سورية
هي «إسرائيلية» أوالً» ،الفتا ً إلى «أن
دم الجيش ودم المقاومة أصبحا دما ً
واح��دا ً في قضية واح��دة بعد كل هذه
االعتداءات ،وأصبحت المعادلة الذهبية
معادلة دموية بعد ان امتزج دم الجيش
والشعب والمقاومة معا ً في سبيل الزود
عن الوطن» .وإذ شدد على أن مواجهة
اإلرهابيين تحتاج لمصارحة ال��رأي
العام بالحقائق ولقرارات حازمة» ،نفى
حصول أي هجوم للمسلحين على جرود
بريتال.
وفي السياق ،نفت العالقات االعالمية
ف��ي ح���زب ال��ل��ه ح��ص��ول أي هجوم
للمسلحين على جرود بريتال ،مؤكدة أن
الوضع في المنطقة طبيعي
من ناحية أخ��رى ،أق��ام ح��زب الله
وعوائل شهداء العدوان الصهيوني على
القنيطرة ،احتفاالت تأبينية لمناسبة
مرور أسبوع على استشهاد المقاومين
في قراهم وبلداتهم .وأكد نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن
«اسرائيل» أعجز من أن ترسم معادلة
جديدة ،جراء عدوانها على مجموعة من
المقاومين في منطقة القنيطرة».
وق���ال ق��اس��م خ�لال ذك���رى أسبوع
الشهيد جهاد عماد مغنية ،إن الكيان
الصهيوني ل��ي��س ف��ي وض���ع يسمح
له بفرض برنامجه ،وأن االعتداء في
القنيطرة أثبت أن إدارة العدوان على
سورية هي «إسرائيلية» أوالً».
وأكد «أنّ االعتداء «االسرائيلي» في
القنيطرة هو اعتداء مباشر يستهدف
ح��زب الله بالتحديد ،وه��و محاولة
لتكريس معادلة جديدة علّهم يتمكنون
من األخذ بهذه المحاوالت الجزئية ما لم
يتمكنوا من أخذه في الحروب».
وش �دّد على «أن البوصلة واضحة
بالنسبة الى حزب الله :نحن مشروع

مقاومة ض��د االح��ت�لال «االسرائيلي»
ولن نحيد عن هذا األمر ،وعندما نواجه
التكفيريين انما نواجههم كجزء من
المشروع االسرائيلي».
وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب
الله السيد هاشم صفي الدين .خالل
ذكرى أسبوع الشهيد محمد أحمد عيسى
في بلدة الغازية «إن األمور باتت أوضح
بأن ما يجري في سورية هو «مشروع
«اسرائيلي» لتدمير سورية وضرب
ال��م��ق��اوم��ة» ،مضيفاً« :إن الصهاينة
يعرفون أنهم ارتكبوا حماقة وخطأ
كبيرين ،ويعرفون أن كل هذه المحاوالت
ال يمكن أن توصلهم إلى شيء».
وأردف ال��س��ي��د ص��ف��ي ال��دي��ن «أن
«اإلسرائيلي» يقدم دعما ً غير مسبوق
للتكفيريينفيسورية،الذينيستهدفون
أيضا ً الجيش اللبناني ولبنان ،حيث
هناك مشروع الستهداف لبنان بجيشه
كما حصل في سورية» ،وشدد على «أن
ما قام به الجيش اللبناني في جرود
رأس بعلبك وما يقوم به هو عمل في
مكانه الصحيح ،وان على اللبنانيين أن
يقفوا معا ً لدعم الجيش في ما يقوم به».
واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د« ،أن ما حصل من
استهداف للجيش اللبناني هو استهداف
بالحقيقة لكل اللبنانيين ،واستهداف
لكل المتخاصمين من القوى السياسية
في لبنان ،ولكل الطوائف والمذاهب
والمناطق في لبنان ،وه��و استهداف
لوحدة الشعب في لبنان ،والمطلوب هو
أن نحفظ الموقف الوطني بالوقوف إلى
جانب الجيش ونسرع في تسليحه».
وأوضح خالل احتفال تأبيني للشهيد
محمد علي أب��و الحسن ،في حسينية
بلدة عين ق��ان��ا« ،أن ال��ح��وارات التي
تحصل اآلن بين كل المكونات واألطراف
على المستوى الثنائي أو أكثر من ذلك،
يلقى تشجيعا ً وترحيبا ً وتأييدا ً ودعما ً
وإص����رارا ً م��ن قبل المقاومة ،على أن
نخرج بنتائج لمصلحة الناس وكرامتهم

والعدل الذي ينشده الناس».
ورأى في شهادة شهداء القنيطرة
ت��س��ج��ل ل��ل��ع��دو
«ف��ض��ي��ح��ة ك���ب���رى
َّ
والتكفيريين الذين يتعاملون مع العدو،
وه���ذا يكشف الصلة على المستوى
السياسي واالس��ت��رات��ي��ج��ي ،بين ما
يريده اإلرهاب التكفيري في بالدنا ،وما
يريده العدو «اإلسرائيلي» ،من تمزيق
لوحدتنا ،وتفتيت أوط��ان��ن��ا ،وإث��ارة
للفتن في مجتمعاتنا ،فالهدف واحد

والتدابير والقرارات الحازمة للحؤول
دون أن تكون لهم بؤر آمنة ينطلقون
منها ف��ي إدارة أج��س��اد ال��م��وت ضد
المدنيين اللبنانيين اآلمنين» ،معتبرا ً
«أن مواجهة اإلرهابيين التكفيريين
ال تحتاج إلى مخارج إعالمية وال إلى
معالجات شكلية ،بل إل��ى مصارحة
ال��رأي العام بالحقائق ،وإل��ى ق��رارات
حازمة تستكمل ما أنجز لغاية اآلن
وساهم فيه الجميع ،وهو محل تثمين

...ووفد من «القومي» يعزّى

الوفد القومي مع زعيتر
رأى المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي نجيب خنيصر أنّ
الغارة الصهيونية على مدينة القنيطرة السورية ،والتي
استهدفت مجموعة م��ن المقاومين ارت��ق��ى منهم ستة
شهداء ،هي ع��دوان إرهابي سيلقى ردا ً أكيدا ً في سياق
الصراع المصيري الذي تخوضه أمتنا في مواجهة الكيان
الصهيوني العنصري االستيطاني.
وق��ال خنيصر إنّ استشهاد مقاومين من لبنان على
يرسخ حقيقة أنّ مقاومة شعبنا في لبنان
أرض الجوالنّ ،
والشام وفلسطين والعراق وك� ّل األم��ة تخوض معركة
مصيرية واحدة وموحدة ض ّد العدو الصهيوني وحلفائه
الدوليين واإلقليميين وأدوات��ه المتمثلة بقوى اإلره��اب

والتطرف .وقد ثبت قبل العدوان على القنيطرة وبعده،
أنّ من يرعى اإلره��اب والتطرف في بالدنا هو هذا العدو
الصهيوني وحلفاؤه الدوليون.
كالم خنيصر جاء خالل تقديم التعازي بشهداء الغارة
لمسؤول المنطقة الخامسة في حزب الله الشيخ حسين
زعيتر ،وض ّم الوفد إلى خنيصر ،مدير دائ��رة المحامين
ريشار رياشي ،منفذ عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك،
منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط ،وف��اروق أبو
جوده ومحمد عواد.
وقد ت ّم خالل زيارة التعزية تأكيد مشترك على التمسك
بخيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني ولالنتصار
على قوى اإلرهاب والتطرف.

تكتب العناوين األساسية لحماية ال��وط��ن ،وتحصنه من
محاوالت دوائ��ر اإلره��اب التكفيري المتماهي والمتقاطع مع
العدوان «اإلسرائيلي» ،الذي يستهدف وطننا وأمتنا في شكل
دائم ،وهذا ما يستدعي اإلسراع بترجمة االحتضان وااللتفاف
الوطني حول مؤسسة الجيش والقوى األمنية ،وتأمين كل
متطلباته من سالح وعتاد واحتياجات على كل المستويات».
وأعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهاب أن «الجيش أثبت مرة جديدة أنه قادر على اتخاذ القرار
وحسم المعركة وحماية ح��دود لبنان ،عندما يتوافر القرار
السياسي والقيادة الشجاعة كما هو حاصل اليوم».
ودعا اللبنانيين خالل استقباله وفودا ً شعبية أمت دارته في
الجاهلية ،إلى «أن يكونوا مطمئنين إلى أن لديهم الجيش القادر
على مواجهة اإلرهابيين وقتلهم ومنعهم من دخول األراضي
اللبنانية ،الى جانب حلفائه من الشعب اللبناني والمقاومة التي
تساهم في كثير من المناطق في حماية لبنان وكل اللبنانيين
وكل المناطق من دون استثناء».
وقال« :المواجهة التي أرادها التكفيريون في رأس بعلبك هي
عملية غدر جديدة بالجيش ،تحولت الى مواجهة حقيقية دفع
فيها اإلرهابيون الثمن ،ويجب أن تتطور تلك المواجهة باتجاه
تنسيق فعلي بين الجيش اللبناني والجيش السوري والمقاومة،
فمن دون هذا التنسيق الفعلي ال يمكن القضاء على هذا الخطر
الموجود في هذه المنطقة التي تقع بين الحدود اللبنانية –
السورية» .وتمنى على بعض اللبنانيين والمسؤولين أن
يتجاوزوا عقدهم الشخصية والسياسية ويسمحوا للجيش أو
يشجعوا الجيش على التنسيق مع الجيش السوري والمقاومة
إلنهاء هذه البؤرة التي ستبقى مصدر تهديد للبنان».
وط��ال��ب النائب البطريركي ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
المتروبوليت يوحنا ح��داد بدعم الجيش بالعتاد ال�لازم كي
يتمكن من مواجهة الخطر اإلرهابي ال��ذي يتسع ،كما طالب
القيادات اللبنانية كافة بالعمل من أجل اطالق سراح العسكريين
المختطفين ،وذلك مساهمة في تعزيز الثقة الكاملة بين االهالي
والجيش وقطع الطريق على الفتنة والفوضى واستغالل قضية
العسكريين».
وأكد «ان لبنان يمر بأخطر مراحل وجوده منذ االستقالل ،وأن
صيغة العيش المشترك يحفظها وجود جيش قوي يحافظ على
البالد ويكون سياجا ً للوطن».

...والشهيد بالل خضر أحمد.شان العكارية

نفى ح�صول هجوم على جرود بريتال

وكال الصنفين يقومان لتحقيق الهدف
نفسه».
ودع���ا ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ف��ي��اض خ�لال
اح��ت��ف��ال تكريمي أق��ام��ه ح���زب الله
لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد
غازي علي ض��اوي ،في حسينية بلدة
الخيام« ،القوى األمنية كافة ألن تمضي
من دون هوادة في مواجهة اإلرهابيين
التكفيريين ،وإن التصعيد الذي يمارسه
هؤالء ال يواجه إال بمزيد من اإلجراءات

...والشهيد مجتبى عماد أمهز في روضة الشهيدين ـ الغبيري

وفعاليلت عكارية الى جانب عائلة الشهيد.
وفي المواقف ،ن� ّوه الحريري بتصدّي الجيش لمحاوالت
التنظيمات اإلرهابية المتطرفة االعتداء على مواقعه وعلى
األراضي اللبنانية.
وشدد الحريري في بيان له أول أمس على «دعمه الثابت
للجيش وال��ق��وى األمنية في مهامها لمكافحة اإلره���اب بك ّل
أشكاله».
وأجرى وزير الساحة ميشال فرعون اتصاال ً هاتفيا ً بقائد
الجيش حيث تقدم منه بالتعزية واطلع منه على تفاصيل
ما حصل في جرود رأس بعلبك ،كما أجرى سلسلة اتصاالت
بفاعليات المنطقة مشددا ً أمامهم على تضامنه وعلى «أن
الجيش هو الضامن لالستقرار والحامي الوحيد للسيادة
والمكلف ببسط األمن على كامل أرجاء الوطن ،مع المؤسسات
األمنية الشرعية».
واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر
في تصريح «ان الجيش يحمي بدماء شهدائه من الضباط
والعسكريين ،سياج حدود الوطن من خالل تصديه لالرهاب
التكفيري الدموي» ،داعيا ً جميع اللبنانيين الى «االلتفاف حول
الجيش الذي يدفع ضريبة الدم دفاعا ً عن لبنان وعن الوحدة
الوطنية».
وطالب بـ «توفير كافة االمكانات اللوجستية والمادية
والمعنوية للجيش اللبناني ليتمكن من مواجهة االرهاب ومن
درء األخطار المحدقة بلبنان» ،معتبرا ً «أن الجيش هو خشبة
خالص الوطن وبدونه ال قيامة للبنان».
وشدد النائب باسم الشاب على «ض��رورة دعم المؤسسة
العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة وعدم التشكيك بها ،فمن
الطبيعي أال تنجح كل العمليات العسكرية بنسب عالية إنما
الجيش يحتاج الى دعم معنوي أمام الواقع الخطير».
ورأى «أن الواقع الخطير يتطلب تعزيز دعم الجيش من
خالل الحوار بين جميع اللبنانيين بما يؤمن التماسك والوحدة
الوطنية ،الفتا ً الى «أن بعض الذين انتقدوا الحوار خفتت
أصواتهم بعدما خفف هذا التواصل من االحتقان على الساحة
المحلية ،وبات الوضع في لبنان أكثر تحصينا ً مما كان عليه منذ
ستة أشهر».
واعتبر النائب قاسم هاشم في تصريح أدلى به بعد لقاءات
عقدها مع فاعليات من قرى قضاء حاصبيا« ،أن دماء الشهداء

...والشهيد حسن ديب في جبل محسن
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وتقدير».
وأش���ار إل��ى «أن المقاومة ولغاية
اللحظة بعد ع��دوان القنيطرة تف ّوقت
سياسيا ً وإعالميا ً ونفسياً ،وما ستحققه
الحقا ً سيشكل فائض انتصار في حين
أن ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» انكشف في
مسار إنهزامي مرتبك ومتخبّط ،وأما
التكفيريون فقد دخلوا مرحلة األفول
وال��ت��آك��ل وال��ت��راج��ع ومآلهم الهزيمة
واإلنكسار».
وأعلن النائب نواف الموسوي «أنه
وبعد اعتداء القنيطرة أزيلت الحجب
عما يجري في سورية والمنطقة ،كما
أزيلت عن أه��داف المشروع التكفيري
الذي يلتقي في طبيعته وفي أهدافه مع
المشروع الصهيوني».
وسأل الموسوي في أسبوع الشهيد
علي حسن اب��راه��ي��م ال���ذي أق��ي��م في
حسينية بلدته يحمر الشقيف «القوى
السياسية على اختالفها هل ما زلنا في
لحظة االلتباس أم أن الخيط األبيض قد
بان من الخيط األسود من فجر الحقيقة
في سورية؟
وتابع الموسوي «أن على من يدعو
إل��ى وق��ف��ة واح���دة ف��ي وج��ه ال��ع��دوان
الصهيوني ،أن يقف وقفة واح��دة في
مواجهة العدوان التكفيري .ونقول لوال
أننا أدركنا أنَّ ما يحصل في سورية هو
تهديد للمقاومة وتهديد للبنان ،لكان
العدو الصهيوني كما العدو التكفيري
يعيثان ف��س��ادا ً ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ما
شهدنا».
واعتبر رئيس المجلس السياسي
لحزب الله السيد ابراهيم أمين السيد
خالل إطالق جمعية جهاد البناء حملة
غرس األشجار للعام  2015من داخل
قلعةبعلبك«،أندمالجيشودمالمقاومة
اصبحا دما ً واحدا ً في قضية واحدة بعد
كل هذه االعتداءات ،وأصبحت المعادلة
الذهبية معادلة دموية بعد ان امتزج
دم الجيش والشعب والمقاومة معا ً في
سبيل الزود عن الوطن».

الجي�ش يعزز وحداته في جرود ر�أ�س بعلبك
ويوقف � 12سوري ًا في المرج
واصل الجيش تعزيز إجراءاته الميدانية في جرود رأس بعلبك وتلتي
الحمرا وأم خالد الموازيتين لجرود عرسال اللتين استعادهما بعد تمكنه من
طرد االرهابيين بعد اشتباكات عنيفة وشرسة.
قصفت وحدات الجيش اللبناني أمس باألسلحة الثقيلة تحركات جديدة
مشبوهة بالمدفعية الثقيلة مستهدفا ً آلية جرافة عسكرية كانت تستحدث
سواتر وتحصينات للمسلحين في منطقة مدينة المالهي في وادي حميّد بعد
ليل ساده الهدوء التام.
وكان الدفاع المدني اللبناني استكمل أول أمس انتشال جثث االرهابيين
الذين سقطوا بمواجهة الجيش اللبناني في منطقتي تلتي الحمرا وأم خالد في
رأس بعلبك بالبقاع.
وعمل المسلحون على دفن جثث قتالهم في جرود وادي ميرا في عرسال ،فيما
احتفظ الجيش اللبناني بخمس جثث تم نقلها إلى مستشفى الهرمل الحكومي
ألهميتها ،من بينها جثث لقادة ميدانيين في «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»،
إحداها عائدة للقيادي اللواء غياث جمعة الملقب بـ»ابو الوليد» (من القصير
السورية) ،وفتحت عائلته خيمة لتقبل التعازي في أحد مخيمات النزوح داخل
بلدة عرسال.
من ناحية أخرى ،نفذت قوة من الجيش عملية دهم في بلدة المرج  -البقاع
الغربي ،حيث تم توقيف  12شخصا من التابعية السورية ،لالشتباه بقيامهم
بتأليف مجموعة إرهابية .كما أوقفت  5أشخاص من التابعية السورية في
المكان المذكور ،لدخولهم األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وضبطت في حوزتهم عددا ً من الهواتف الخليوية والحواسيب ،إضافة إلى
دراجة نارية عدد  2وسيارتين من دون أوراق قانونية.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع المختص إلجراء الالزم.
وأوقفت شرطة بلدية خريبة الجندي-عكار نادر م .وشقيقه هالل (سوريان)،
لالشتباه بهما بمحاولة سرقة ،وتم تسليمهما مع السيارة نوع هوندا اكورد
تحمل الرقم /113056ط إلى مخفر حلبا ،وفر شخصان مجهوال الهوية كانا
برفقتهما إلى جهة مجهولة .والتحقيقات جارية لمعرفة هوية الشخصين
الفارين لتوقيفهما.

