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الجي�ش من ا�ستراتيجية الدفاع
�إلى ا�ستراتيجية الهجوم
} محمد حمية
ل��م ينتظر الجيش اللبناني ق���دوم فصل الربيع
وذوبان الثلوج ليلتقط إرهابيو «داعش» و«النصرة»
أن��ف��اس��ه��م وي���ع���اودون ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى الجيش
وال���ق���رى ال��ح��دودي��ة ،ب��ل ح���زم أس��ل��ح��ت��ه وب���دأ منذ
فجر أول م��ن أم��س عمليات هجومية ض��د أهداف
للمسلحين تمكن بنتيجتها من السيطرة التامة على
م��رت��ف��ع��ي ص���در ال��ج��رش وح���رف ال��ج��رش شمال
شرقي تلة رأس الحمرا باتجاه الحدود اللبنانية –
السورية.
ال شك في أن هذه العمليات التي يقوم بها الجيش
تكتسب أهمية خاصة ف��ي ض��وء المعلومات التي
تحدثت عن هجوم كبير سيشنّه المسلحون على
ق��رى ال��ب��ق��اع ف��ور ان��ح��س��ار ال��ع��اص��ف��ة ،وال��ت��ي كان
األمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في
خطابه األخير في السادس عشر من شباط الجاري
حذر من حدوثها ،بحديثه عن «حتمية المعركة على
السلسلة الشرقية» ،داعيا ً «الدولة إلى حسم أمرها».
وق���ال« :ال��ي��وم على السلسلة الشرقية ف��ي الجهة
المقابلة هناك داعش والنصرة ،وعندما يذوب الثلج
هناك استحقاق وعلى الدولة أن تحزم أمرها وكيف
ستتعامل مع هذا الخطر على التالل والجبال ،هذا
األمر يحتاج إلى قرار ويجب أن نجدد التحية لضباط
الجيش اللبناني والقوى األمنية ورجال المقاومة».

االنتقال من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية
ال��ه��ج��وم ،ع��ن��وان ح��رك��ة ال��ج��ي��ش ال��ع��س��ك��ري��ة في
السلسة الشرقية بحسب مراقبين ،ال��ذي أشاروا
إلى «أن بدأ بقلب الموازين والمعادالت العسكرية
التي كانت قائمة سابقا ً عبر فرض أمر واقع على
المسلحين ،واستعادة زمام المبادرة منهم.
ها هو الجيش يسبق ومعه المقاومة التي تحدث
عنهما ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ات��ف��اق السياسيين على
استراتيجية وطنية لمكافحة اإلره��اب في الدفاع
ع��ن ال��وط��ن فيما تتلهى ال��ح��ك��وم��ة ب��أم��ور ثانوية
وتتجاهل خطر اإلره���اب ال��ق��ادم من قلب الجرود
إال عين الجيش والمقاومة ال��س��اه��رة والحارسة
للوطن.
وزي��ر الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي تفقدا مواقع الجيش في رأس بعلبك،
واطلعا على سير العمليات العسكرية خالل جولة
ق��ام��ا ب��ه��ا ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،ف��ي��م��ا ت��ت��ج��ه األن���ظ���ار إلى
تعامل الحكومة م��ع ال��ت��ط��ورات ال��ج��دي��دة وم��ا إذا
كانت ستالقي إنجازات الجيش في وسط الطريق
وت��أخ��ذ ه��ي األخ����رى زم���ام ال��م��ب��ادرة السياسية
وتأخذ ق��رارات تصب في حماية إنجازات الجيش
وتضحياته عبر تزويده بالسالح الكافي والتنسيق
م���ع ال��ج��ي��ش ال���س���وري وإع��ل��ان وف����اة م���ا يسمى
سياسة النأي بالنفس إضافة إلى تحصين الساحة
السياسية عبر انجاز االستحقاقات الدستورية.

تفقدا الوحدات الع�سكرية في ر�أ�س بعلبك

مقبل :عقيدة الجي�ش نقية وال ينق�صه �سوى ال�سالح
قهوجي :قرار حازم في محاربة الإرهاب
زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،عددا ً من
الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة رأس بعلبك،
واطلعا على أوضاعها وإجراءاتها الميدانية المتخذة،
في ضوء العملية العسكرية السريعة التي نفذتها قوى
الجيش أول من أمس في جرود المنطقة.
ونوه وزير الدفاع بـ«الكفاية القتالية العالية التي
تميزت بها قوى الجيش في دحر اإلرهابيين بسرعة
فائقة عن مرتفعين استراتيجيين» ،مهنئا ً العسكريين بـ
«هذا اإلنجاز الكبير الذي يضاف إلى سلسلة اإلنجازات
السابقة التي حققها الجيش في مواجهة اإلره��اب،
وأثبتت ،بما ال يقبل الشك ،أنه جيش محترف ومتماسك
وذو عقيدة وطنية صلبة نقية من سموم السياسة
والفئوية والطائفية ،وال ينقصه سوى توفير المزيد من
العتاد والسالح النوعيين ،وهذا ما نأمل تحقيقه في
أقرب وقت».
أما العماد قهوجي فأكد «أن ال مجال أمام الجيش
سوى االنتصار على اإلرهاب» ،مشيدا ً بـ«التضحيات
المتواصلة التي يبذلها العسكريون على الحدود
الشرقية لحماية ال��ق��رى وال��ب��ل��دات المتاخمة لهذه
الحدود من تسلل التنظيمات اإلرهابية واعتداءاتها»،
الفتا ً إلى أن»العملية العسكرية النوعية التي نفذت
أمس وتكللت بالنجاح الباهر ،إنما تأتي تجسيدا ً لقرار
الجيش الحازم في محاربة اإلره��اب وإبعاد خطره
عن المواطنين» ،مؤكدا ً أن «ضمان سالمة الحدود من
التسلل وال��ع��دوان ،هو بمثابة خط الدفاع األول عن
وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
ميدانياً ،نفذ الجيش مداهمات في محيط مطار
القليعات وأوق��ف السوريين عبد القادر .ع ومحمد.
ر (إقامة غير مشروعة) وأمرهما بإزالة الخيم من
ضواحي المطار.
وفي بلدة العبودية أوقف اللبناني محمد .م وبحوزته
قطعة سالح و 3سوريين ال يحملون أوراقا ً ثبوتية.

مواقف منوهة بعملية الجيش

وفي المواقف من اإلنجازات العسكرية التي يحققها
الجيش ،رأى الشيخ عفيف النابلسي ف��ي خطبة
ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في صيدا« ،أن ما
دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إج��راءات احترازية
وضربات استباقية تحسبا ً لمخاطر أعظم ،هو فتح
ملف جرود عرسال من جديد بعد أن تعاظم القلق من
هجوم وشيك للجماعات التكفيرية على منطقة البقاع،
إضافة إلى المعلومات الصادرة من الجهات األمنية
التي تشير إلى جاهزية هذه الجماعات ،وإلى أعدادها
التي تضاعفت ،وإلى تقدم آليات التنسيق األمني مع
الجانب اإلسرائيلي».
وأض��اف« :من هنا نؤكد مرة أخ��رى مسؤولية كل
اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم ،ودعم الجيش بكل

الوسائل المتاحة لذلك أن سيطرة اإلرهابيين وتمددهم
إل��ى ق��رى البقاع سيسبب كارثة كبرى على الوطن
بأسره .فهؤالء المجرمون لن يتورعوا عن ارتكاب
المجازر في حق المسيحيين والمسلمين وستدمر
الكنائس والمساجد على حد سواء».
وق���ال« :ه���ؤالء ال يفقهون م��ن ال��دي��ن ش��ي��ئ�اً ،وال
مشاعرهم مشاعر إنسانية ،وال عقولهم تهضم الثقافة
والفكر ،ولذلك يلجأون إلى هذه الممارسات التي ذكرتنا
بالتتار والمغول عندما كانوا يدخلون على المدن
فيحرقون المكتبات ويقتلون العلماء والفقهاء لذلك
لو تخلى المسؤولون عن الدفاع عن الوطن وحرماته
وتراثه فإننا جاهزون وحاضرون ولو قاتلنا بأظافرنا
وأسناننا فقط ،وكما وقفنا ندافع عن أرضنا في وجه
اإلرهاب الصهيوني سنقف في وجه اإلرهاب التكفيري
مهما بلغت التضحيات».
ورأى األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد
في تصريح «أن الجيش اللبناني بعقيدتيه الوطنية
والقتالية هو صمام أمان لبنان وضمان وحدته وأمنه
وسالمه األهلي» ،مؤكدا ً أن «الجيش هو خيار اللبنانيين
على اختالفهم ،وأي إساءة له أو تصويب عليه يعتبران
بمثابة خيانة للبنان ولدماء ضباطه ورتبائه وأفراده
وللتضحيات التي يقدمونها على مذبح صون الوطن
والذود عنه ولمواجهة الضغوط اإلرهابية واألمنية».
وحيا األسعد الجيش على انجازاته العسكرية
النوعية التي حققها في منطقة رأس بعلبك وقهر
اإلرهابيين ،مشددا ً على «ضرورة دعم الجيش وحده
بكل اإلمكانات العددية والقيادية واإلسراع في اإلفراج
عن األربعة مليارات دوالر لتسليح الجيش وامتالكه
لقدرات قتالية دفاعية وهجومية».
وأكد رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان خالل محاضرة في مقر الجمعية في بر الياس
على وج��وب وق��وف جميع السياسيين ،واللبنانيين
كافة «ال��وق��وف مع الجيش اللبناني ،في مواجهته
في جرود رأس بعلبك ،لحماية لبنان من التكفيريين
اإلرهابيين ،الذين ال يقل خطرهم على المسلمين السنة
من غيرهم».
وأض��اف القطان« :حماية لبنان تكون من خالل
مواجهة هذا الفكر التكفيري ،ويجب على كل العلماء،
ومن على منابر الجمعة التحذير من فكرهم اإلرهابي،
ويبينوا للعالم أن اإلسالم ونبي اإلسالم براء من فكرهم،
ونبي اإلسالم محمد لم يأت بالذبح ،وإنما جاء بالرحمة
والمحبة والسالم للعالم بأسره».
وهنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير
ل��دى استقباله وف��ودا ً شعبية في دارت��ه في المنية،
الجيش اللبناني بنجاح عملية ج��رود رأس بعلبك،
معتبرا ً «أن الجيش هو المؤسسة الضامنة الستقالل
وسيادة وح��دود وكرامة الوطن» ،داعيا ً اللبنانيين
جميعا ً لاللتفاف حول الجيش.

�إ�ضاءة الن�صب التذكاري لل�شهيد معروف �سعد

جال والأجهزة الأمنية على الالجئين

اللقاء الوطني� :ستبقى �صيدا كما عهدها
حاملة م�شعل المقاومة والعروبة

محافظ البقاع� :سنتخذ �إجراءات
للحفاظ على الأمن

نصب الشهيد معروف سعد مضاء بالشموع
أضاء فوج اإلنقاذ الشعبي النصب التذكاري للشهيد معروف سعد بالشموع،
وذلك ضمن سلسلة النشاطات التي تقام إحياء للذكرى األربعين الستشهاده.
كما أضاء عناصر الفوج أربعين مشعالً إحياء للمناسبة ،وقاموا بتوزيع
قصاصات تحمل صورة الشهيد معروف سعد على السيارات.
وأكد مدير عمليات فوج اإلنقاذ الشعبي عبد عنتر «المضي على نهج الشهيد
حفاظا ً على إرثه العروبي الذي سيستمر نابضاً».
وبالمناسبة ،أصدر «اللقاء الوطني» بيانا ً جاء فيه« :تمر بنا في هذه األيام
ذكرى أليمة هي ذكرى اغتيال المناضل الوطني والقومي  -أبو الفقراء  -معروف
سعد ،وفي هذه المناسبة ،ال يسعنا إال أن نستذكر نضال الشهيد المشرف
والمشرق على امتداد صيدا والوطن حيث نستذكر معا ً كلماته التي كانت
نبراسا ً للنضال القومي فهو القائل إن القضاء على االستعمار في أي بقعة من
بقاع العالم هو نصر لنا ونصر للحرية واألحرار في كل مكان ،وإن إرادة القتال
هي السالح األمضى الستعادة الحق السليب في فلسطين ،ونصر على أن ما أخذ
بالقوة ال يسترد بغير القوة».
وأضاف« :لقد سعى تحالف السلطة مع رأس المال وأصر على اغتيال الشهيد
لتكون خسارة صيدا وخسارة المشروع القومي في لبنان ،بل وخسارة فلسطين،
على صعيد مفاصل النضال الثالثة :الوطني ،والقومي ،واالجتماعي ،ألنه كان
مناضالً على كل الصعد وهو الذي نشر ثقافة المقاومة أينما وجد ،منذ أن كان
طالبا ً في المدرسة إلى جهاده في فلسطين ضد عصابات الغدر الصهيونية إلى
التحاقه بسلك الشرطة وغضه البصر عن المتظاهرين حتى قرار خوضه غمار
العمل السياسي ونضاله البرلماني».
وأكد اللقاء أن حياة الشهيد سعد «ال يمكن أن تقاس بالسنوات التي عاشها
وإنما باألدوار العظيمة التي قام بها ،وستبقى سيرته العطرة خالدة في نفوس
األجيال ،وستبقى صورته مع الرئيس جمال عبد الناصر رمزا ً لألجيال الجديدة،
وكلنا ثقة بحامل األمانة الدكتور أسامة سعد الذي بقي أمينا ً على نهج الشهيد
في حمل مشعل العروبة والمقاومة ،وفي الدفاع عن قضية فلسطين ،وفي
دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع الحق السليب» .وشدد على
أن صيدا «ستبقى كما عهدها معروف سعد حاملة لمشعل المقاومة والعروبة
مدافعة عن قضيتها القومية األولى وعن قضايا الشعب ،مؤمنة بقول الشهيد
بأن زندنا يسترد حقنا ،وإرادتنا تعيد لنا الكرامة».

البعريني ينوه ب�إزالة
التعديات عن الطرق العامة
نوه رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني في
بيان،
بـ «قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،في شأن إزالة التعديات
عن الطرق العامة».
وشدد على «أهمية الخطوة التي من شأنها أن تنعكس ارتياحا ً على المواطنين،
الذين ضاقوا ذرعا ً بالتعديات المنتشرة في كل مكان ،خصوصا ً عند مدخل عكار
في منطقة العبدة ،األمر الذي حول المرور في تلك النقطة المحورية إلى مهمة
مستحيلة ،تشوه صورة عكار وتهدر وقت المواطنين وتتلف أعصابهم».
وطالب محافظ عكار عماد لبكي ،بـ «استكمال الحملة لكي تشمل مختلف
البلدات وتحديدا ً الطريق الدولية الساحلية وطريق حلبا ـ العبدة ـ وحلبا
الكويخات ،مع مراعاة أصحاب المصالح وإيجاد حلول بديلة لهم تمكنهم
من العيش بكرامة ،من دون استباحة األم�لاك العامة والتسبب بإزعاج
المواطنين».
وشدد البعريني على «ضرورة أن يقوم رؤساء بلديات عكار بمسؤولياتهم،
لجهة تنفيذ مشاريع من شأنها تجميل المنطقة ،وتحديدا ً مدخل عكار وبوابتها
الرئيسة في العبدة».

م�شروع م�ست�شفى في مخيم البرج
التقى سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ،أمس رئيس جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب ،في حضور المدير العام للجمعية
وإدارة إقليم لبنان فيها الدكتور خالد جودة.
وجرى البحث في الشؤون الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان والعمل
على تحسين دور الجمعية وتعزيزه وتطويره في تقديم أفضل الخدمات
الصحية ألبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان».
وزار دبور برفقة الخطيب وفنيين من الجمعية مخيم برج البراجنة لتفقد
الموقع المزمع إنشاء مستشفى للهالل األحمر الفلسطيني عليه.
وشكر دبور الرئيس محمود عباس على «االهتمام والرعاية اللذين يوليهما
ألبنائه الالجئين في لبنان» ،وشكر للدكتور الخطيب «الجهد الذي يبذله في
دعم القطاع الصحي للمخيمات الفلسطينية».

موندي�س يغادر بيروت
بعد لقائه �سالم وم�س�ؤولين

(مديرية التوجيه)

مقبل وقهوجي خالل الجولة التفقد ّية

ديبة ينفي التحاقه بـ«داع�ش»
ويتبر�أ من �أفعاله
نفى الشاب جورج ديبة نفيا ً قاطعا ً
في بيان ،ما ورد في بعض وسائل
اإلعالم عن التحاقه بتنظيم «داعش»،
مؤكدا ً أنه «بريء مما قيل».
أض��اف ديبة« :نعم أن��ا اعتنقت
اإلس�لام ونعم كانت صدمة ألهلي

تيسرت،
ولكن األم��ور والحمد لله
ّ
فنحن نسكن س��وي�ا ً بخير وس�لام،
وأن���ا ط��ال��ب جامعي ف��ي الجامعة
العربية في طرابلس وأدرس الفيزياء
وأعيش حياة طبيعية مثل كل فرد،
وأنا لم ألتحق بـ«داعش» وأنا بريء

اختتم رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داري��ل مونديس ،أمس زيارة
رسمية إلى لبنان ،التقى خاللها رئيس قلم المحكمة رئيس الحكومة تمام سالم
ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى ،فضالً عن ممثلين عن السلك
الدبلوماسي في لبنان ،وموظفي مكتب المحكمة في بيروت.
وقال مونديس في هذا اإلطار« :أتاحت لي هذه الزيارة فرصة التقدم بالشكر
من الحكومة اللبنانية على تعاونها المستمر مع المحكمة الخاصة بلبنان .إن
دعم لبنان المتواصل شديد األهمية لضمان اضطالع المحكمة بواليتها بصورة
عادلة وفي الوقت المناسب».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن رئيس القلم مسؤول عن جميع المسائل اإلداري��ة
في المحكمة بما فيها الموازنة ،وجمع األموال ،والعالقات بين الدول ،وإدارة
المحكمة .وتشمل مسؤولياته أيضا ً اإلشراف على وحدة المتضررين المشاركين
في اإلجراءات ،وحماية المتضررين ،ومرافق االحتجاز.
على صعيد آخر ،استأنفت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها باالستماع إلى
البروفسورة األرجنتينية بيبيانا لوتشيوني.

«جبهة العمل»:
ق�ضية عبداهلل وطنية
من أفعاله ،وليس ذلك من الدين في
ش��يء .إذ أن ديننا يأمرنا بالعدل
واإلحسان وعدم التعدي على الناس
والمحافظة على الكليات الخمس،
ال��ت��ي ه��ي ال��دي��ن وال��ن��ف��س والعقل
والنسب والمال».

بعد رد القضاء الفرنسي الطعن المقدم من األسير جورج عبدالله إلطالق
سراحه ،أك��دت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان أن «قضية عبدالله» هي
قضية وطنية بامتياز ،وهي مسألة تخص الشعب اللبناني والدولة اللبنانية
والمقاومة الوطنية واإلسالمية».
ولفتت إلى «ظلم النظام والقضاء الفرنسي وتعسفه وخضوعه لضغط
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية من أجل إبقائه مخطوفا ً ورهينة لهذا
النظام الجائر بعد  30سنة ونيف من الصبر والمعاناة».

جال محافظ بعلبك بشير خضر
على مخيمات اللجوء السوري قرب
مركز الجمارك والمواقع األمنية في
مشاريع ال��ق��اع يرافقه قائد سرية
درك بعلبك مارك صقر ،ورئيس جهاز
استخبارات الجيش اللبناني في
منطقة الهرمل المقدم علي شريف،
وآمر فصيلة درك رأس بعلبك المالزم
ج��وزي��ف سلمو ،المكلف بشؤون
بلدية القاع فادي نصرالله ،وضباط
في الجيش وقوى األمن الداخلي.
وأكد خضر أهمية الزيارة للقاع،
وق��ال« :نحن أم��ام تحديات كبيرة
وتعرفون ما يحصل في الجرد من
بركان ،ويقطن في الجوار أكثر من
 30ألف الجئ سوري ،سنعمل على
اتخاذ اإلج��راءات الالزمة حيال هذه
المخيمات ،بما يخدم أمن المواطن
اللبناني ،م��ع األخ���ذ ف��ي االعتبار
ك��رام��ة اإلن��س��ان ،وذل��ك بالتنسيق

مع القوى األمنية حفاظا ً على األمن
والمؤسسات ،خصوصا ً أن هناك
بعض المخيمات تطل على المراكز
العسكرية وه��ذا أم��ر غير مسموح
به».

توعية لتسجيل الوالدات

على صعيد آخ��ر ،نظم المجلس
النروجي لالجئين ،وذل��ك في إطار
شهر تسجيل ال���والدات للنازحين
السوريين ،يوما ً توعويا ً في مجمع
«باسل األس��د الثقافي» في صور،
شارك فيه مأمور نفوس صور علي
درب��اع ،رئيس رابطة مخاتير قضاء
صور رضا عون ،وحشد من النازحين
السوريين.
ب��ع��د ت��ق��دي��م م��ن م��رش��د م��ش��روع
«توفير المعلومات واالستشارات
للمساعدة القانونية» محمد شريف،
ألقت مديرة المشروع تانيا ولمسلي

كلمة أشارت فيها إلى «أن المشروع
يعمل في عدة مناطق لبنانية ،لرفع
التوعية ل��دى الالجئين ،وتجسيد
مشروع تسجيل ال���والدات ،وإعطاء
شهادة ال��والدة على رغم الصعوبة
في الحصول عليها لدى والدة هؤالء
األطفال في لبنان».
بعدها ألقى المختار عون كلمة،
أكد فيها «التواصل لترسيخ المفاهيم
القانونية لما فيه مصلحة الجميع»،
الف��ت�ا ً إل��ى «أن العمل م��ع المجلس
النروجي مبارك وله جهوده وعمله
الدؤوب».
وتخلل االحتفال ،ع��رض مسرح
للدمى للمخرج أحمد صالح ،يحكي
كيفية التواصل لتسجيل الوالدات.
وخ��ت��ام��اً ،ج���ال ال��ح��ض��ور على
معرض ال��ص��ور ال��ذي يتحدث عن
النازحين السوريين الذين أنجبوا
في لبنان.

من المعرض في صور

هبة طبية �إيطالية لم�ست�شفى قانا

دل كول :نبذل ق�صارى جهدنا
لتنفيذ القرار 1701

من االحتفال بالهبة اإليطالية في قانا
ق��دم��ت ال��وح��دة اإليطالية العاملة ف��ي إط���ار ق��وات
«يونيفيل» في جنوب لبنان هبة طبية لمستشفى قانا
الحكومي ،ع��ب��ارة ع��ن تجهيزات وآالت طبية وأس��رة
وأدوية.
وسلم قائد القطاع الغربي لـ«يونفيل» قائد القوة
اإليطالية الجنرال ستيفانو دل ك��ول الهبة إل��ى مدير
المستشفى الدكتور محمد صايغ في احتفال أقامته إدارة
المستشفى في قانا ،في حضور ممثل وزارة الصحة رئيس
مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية ،رئيس
اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني ،رئيس
بلدية قانا الدكتور صالح سالمي ،إم��ام البلدة ،رئيس
مكتب التعاون العسكري المدني اإليطالي في «يونيفيل»
الكولونيل جوزيبي مانزي ،مسؤولة اإلعالم في الوحدة
االيطالية آنا الفاكا ،وكبار ضباط «اليونيفيل» وفاعليات
البلدة والجوار.
ب��دأ الحفل بالنشيدين اللبناني واإليطالي ونشيد
األمم المتحدة ،ثم ألقى مدير المستشفى كلمة شكر فيها
«يونيفيل» عموما ً والوحدة اإليطالية خصوصا ً على الهبة
للمستشفى.
وشكر علوية باسم وزارة الصحة «يونيفيل» ال سيما
القوة االيطالية على الهبة التي قدمتها للمستشفى ،مشيدا ً
بأعمالها ورسالتها اإلنسانية .فيما أشار سالمي إلى أن
الهبة «تسهم في تعزيز قدرات هذا الصرح الصحي الكبير
من تجهيزات ومعدات طبية».
وعبر عن «العالقات الطيبة والصداقة التي تربط
األهالي بيونيفيل ال سيما الوحدة االيطالية حيث بدأ
التعاون منذ عام .»2000
أما دل كول فقال« :ال يزال حفظ السالم إحدى اآلليات
األكثر فاعلية للمجتمع الدولي من أجل مساعدة البلدان

على االنتقال الصعب من الحرب إلى السالم .إنها أداة
مرنة مندرجة تجمع أدوات سياسية وأمنية لتحقيق
غايتها وفي لبنان كانت القبعات الزرقاء وما زالت مثاال ً
لالحترام والحيادية».
وأضاف»:كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل وقائد الوحدة
اإليطالية أنا أمثل اليونيفيل وإيطاليا التي تواصل ومنذ
عام  1978مع وحدة المروحيات وصوال ً إلى عام 2006
مع صدور القرار  ،1701جهدها لدعم الموطنين في جنوب
لبنان بناء على طلب السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق
معها .إننا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ مندرجات قرار
مجلس األمن الدولي  1701من خالل دعم الجيش اللبناني
ومراقبة وقف األعمال العدائية ،وفي اإلط��ار نفسه من
خالل مساعدة السكان المحليين بالتعاون مع السلطات
المحلية».
واعتبر أن «ق��وات حفظ السالم يخاطرون بحياتهم
لدعم مبادئ ميثاق األمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف
القرار  .1701وتعاوننا بين يونيفيل وإيطاليا والسلطات
المحلية وسكان جنوب لبنان هو راسخ ومستمر ،وفي
قانا هو تعاون وثيق ،والسير قدما ً على العالقة القوية
التي تنمو وتتبلور يوما ً بعد يوم ،وانتم بال شك داعمون
حقيقيون لمهمتنا».
وختم« :هذه الهبة من معدات ولوازم طبية التي نقدمها
اليوم ستساعد بلدية قانا وأهلها وتساهم في تحسين
نظام الرعاية الصحية لدى السكان .لقد بذلت إيطاليا
جهودا ً كبيرة لتنفيذ هذا المشروع وسيكون من المهم
جدا ً الحفاظ عليه وصونه لمصلحة الجميع .إن تحسين
الظروف المعيشية للسكان يعني ضمان مستقبل أفضل
لألجيال الشابة ويساهم في ازدهار هذا البلد الرائع».
بعد ذلك ،جال الحضور على أقسام المستشفى.

قبالن :للحفاظ على الوطن
بحفظ اللبنانيين بع�ضهم بع�ض ًا
أكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن في خطبة الجمعة أن «اإلسالم
دي��ن التسامح واالع���ت���راف باآلخر
واالنفتاح عليه والتعاون معه فال
يظلمه وال يخذله وال يخونه بل يتعامل
معه معاملة األخ ألخيه والصديق
لصديقه ،لذلك علينا أن نحافظ على
سماحة اإلسالم فنجسدها في حياتنا

العامة من خالل حسن تعاطينا مع
اآلخرين وحفظ مبادئه وقيمه».
وطالب «اللبنانيين بحفظ وطنهم
م��ن خ�لال حفظهم لبعضهم بعضا ً
وتعاونهم على الخير والصالح والبر
فيعملوا لحفظ لبنان بحفظ مؤسساته
ودعم جيشه ،مما يحتم أن نعمل بجد
النتخاب رئيس للجمهورية يكون رأسا ً
للدولة يسهر على مؤسساتها ويقود

سفينة الوطن إلى شاطئ السالم».
ورأى أن «لبنان يحتاج إلى مزيد
من التواصل والتشاور والتعاون بين
بنيه فنبتعد عن الحقد والحسد ونكون
في ما بيننا إخوة متعاونين محبين
عاملين لمصلحة الوطن وأهله .وعلى
الحكومة اللبنانية أن تعطي األولوية
لدعم الجيش اللبناني بزيادة عدده
وعتاده».

