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الآراكي التقى يزبك :علماء المقاومة
اتفقوا على زوال «�إ�سرائيل»

تهانئ للجي�ش في عيده ودعوات للإلتفاف حوله

قهوجي في «�أمر اليوم» :قوة الم�ؤ�س�سة في وحدتها
وبقائها على م�سافة واحدة من الجميع
توالت التهانئ للجيش أمس بمناسبة العيد السبعين لتأسيسه
داعية إلى االلتفاف حوله ألنه الضامن للسلم األهلي ،جدّد قائد
الجيش العماد جان قهوجي في «أمر اليوم» إلى العسكريين تأكيد
فتمسك بأولوية تحييدها وابقائها في منأى عن
ثوابت المؤسسة،
ّ
الصراعات السياسية ،مشددا ً على أن قوة المؤسسة تكمن في
وحدتها وتماسكها ،وفي بقائها على مسافة واحدة من الجميع،
كما في التفاف الشعب حولها ،والتزامها مبادئ وثيقة الوفاق
الوطني» .ودعا إلى «أتم االستعداد لمواجهة اإلرهابيين كما األطماع
اإلسرائيلية» ،مشيرا ً إلى «أن الجيش بلغ في مواجهته التنظيمات
اإلرهابية وبشهادات العالم ،مستوى من االحتراف يرقى إلى
مستوى الجيوش الكبرى» .وأكد أن العسكريين المخطوفين الذين
مر عام على احتجازهم« ،أمانة في أعناقنا إلى حين تحريرهم».
وقال قهوجي في أمر اليوم« :أيها العسكريون ،إذا كان األول من
آب هو العيد الرسمي لتأسيس الجيش اللبناني ،فإنكم تصنعون
في كل ي��وم عيد الشرف والكرامة والعنفوان .وتطل الذكرى
السبعون هذه ،ونحن على مسافة عام من إعتداءات التنظيمات
اإلرهابية على مراكز الجيش في منطقة عرسال ،تلك اإلعتداءات
التي تصديتم لها بكل شجاعة وبطولة ،وقدمتم خاللها قافلة من
رفاقكم الشهداء والجرحى والمخطوفين األبطال ،الذين حصنوا
بتضحياتهم لبنان ،وحموا جميع اللبنانيين من مخططات إرهابية
غادرة ،استهدفت المؤسسة العسكرية ،العمود الفقري للوطن،
بغية السيطرة على بقع جغرافية ،وإشعال فت ٍن بين المواطنين
تهدد وحدة الوطن وسيادته واستقالله».
وأض��اف« :أيها العسكريون ،لقد تابعتم التصدي لإلرهاب
على الحدود الشرقية بال ه��وادة ،فحافظتم على أمانة شهدائنا
األبطال ،مجسدين أسمى معاني الشرف والتضحية والوفاء ،كما
تابعتم استئصال الخاليا التخريبية في الداخل وفي كثير من
األحيان بعيدا ً من األضواء ،وقد بلغ الجيش اللبناني في مواجهته
التنظيمات اإلرهابية وبشهادات العالم ،مستوى من االحتراف
يرقى إلى مستوى الجيوش الكبرى .فكونوا على أتم االستعداد
لمواجهة هؤالء اإلرهابيين ،كما العدو «اإلسرائيلي» الذي ال يزال
يمعن في خرق السيادة اللبنانية بطرق وأساليب مختلفة ،منها
سقوط طائرتي تجسس منذ فترة وجيزة فوق منطقتي صغبين
ومرفأ طرابلس ،األمر الذي يؤكد في شكل واضح ما يبيته هذا
العدو تجاه المنطقة بعامة وبخاصة تجاه لبنان من مخططات
خبيثة ونيّات باتت مكشوفة ،تتالقى مع مخططات اإلرهاب في
استهداف الصيغة اللبنانية الفريدة ،إلى جانب أطماعه التاريخية
بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية».
وت��اب��ع قهوجي «أي��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ون ،اع��ل��م��وا أن األزم���ات
المستعصية التي ّ
تلف المنطقة العربية بأسرها وعدم وجود
آفاق واضحة للخروج منها في المدى القريب ،إلى جانب استمرار
االنقسامات السياسية اللبنانية ،التي تسببت بالشغور الرئاسي
وحالت مجددا ً دون إقامة العرض العسكري واالحتفال بتقليد
السيوف للضباط المتخرجين ،كلها عوامل تتطلب منكم أكثر من
أي وقت مضى ،رص الصفوف والجاهزية الكاملة للحفاظ على
وحدة الوطن وسالمة أراضيه ومسيرة سلمه األهلي ،واضعين
نصب العيون أن قوة مؤسستكم تكمن في وحدتها وتماسكها،
وفي بقائها على مسافة واحدة من الجميع ،بعيدا ً من أي سجاالت
داخلية ومصالح ضيقة ،كما في التفاف الشعب حولها ،والتزامها
مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون على
اختالف مكوناتهم الطائفية والمذهبية».
واختتم «أيها العسكريون ،في الذكرى السبعين لتأسيس
الجيش ،لكم أن تعتزوا بإنجازات هذه المؤسسة التي حمت
لبنان وحافظت على وجهه الحضاري ،خالفا ً لما راه��ن عليه
كثيرون .ونجدّد في هذا العيد التأكيد أن عسكريينا المخطوفين
لدى التنظيمات اإلرهابية منذ سنة تماماً ،هم أمانة في أعناقنا
إل��ى حين تحريرهم من الخطف وإن��ه��اء معاناتهم وإعادتهم
سالمين إلى عائالتهم وأحبائهم وجيشهم ،وإنني أدعوكم اليوم
إلى ترسيخ إيمانكم بهذا الوطن ،فأنتم حماته من أقصى الشمال
إلى أقصى الجنوب ،ومن البحر إلى الحدود الشرقية .أنتم نبض
عنفوانه وأمله وضمانة غده الواعد».

تهانئ للجيش

وبالمناسبة ،هنأت شخصيات سياسية وروحية وفاعليات
الجيش اللبناني بعيده ،وفي هذا السياق ،أصدر رئيس الحكومة
تمام سالم بيانا ً جاء فيه« :للعام الثاني على التوالي ،يحل عيد
الجيش ولبنان يواجه لألسف شغورا ً في موقع رئيس الجمهورية،
رأس الدولة ورمز وحدتها والقائد العام للقوات المسلحة.
إن��ن��ي ،إذ أوج��ه التحية ال��ى ق��ي��ادة الجيش وال��ى ابنائنا
العسكريين جنودا ً ورتباء وضباطاً ،تقديرا ً لدورهم في خدمة
الوطن وحمايته وتفانيهم في صون وحدته واستقراره ،أجدد
الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ،إلعادة
ال��ت��وازن إل��ى مؤسساتنا الدستورية وب��ث ال��روح في حياتنا
السياسية ودورتنا االقتصادية.
إنني في هذه المناسبة ،أنحني أمام ذكرى شهداء الجيش الذين
سقطوا دفاعا ً عن االرض والسيادة على كامل التراب الوطني.
كما أتوجه بالتحية الى العسكريين المحتجزين لدى الجماعات
اإلرهابية ،الذين نأمل بإنهاء مأساتهم في اقرب وقت ممكن».
وزار نائب رئيس مجلس الوزراء  -وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل العماد قهوجي ورئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان
مهنئا ً بالعيد السبعين للجيش ،ثم انتقل برفقتهما إلى غرفة
عمليات القيادة والتقى بنواب رئيس األركان وكبار ضباط أجهزة
القيادة ،وهنأهم بمناسبة العيد ،مؤكدا ً لهم أن «اللبنانيين جميعا ً
يراهنون على دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ
البالد ،فهذه المؤسسة الوطنية الجامعة والرائدة في مسيرتها
وأدائها ،قد شكلت وال تزال الضمانة األكيدة للحفاظ على وحدة

الوطن وسيادته واستقالله».
وأنهى مقبل «الجولة في مديرية المخابرات بمعايدة ضباطها
وبحضور مديرها العميد الركن إدمون فاضل.
وهنأ الرئيس سعد الحريري الجيش ،وقال في بيان« :يصادف
عيد الجيش ه��ذا ال��ع��ام ،ولبنان يواجه سيالً من التحديات
والمخاطر تعصف به من كل جانب ،وقد أظهر الجيش قدرة الفتة
في تماسكه وترفعه عن االنقسامات والتجاذبات السياسية
الحادة ،وبقي أمينا ً على رسالته في الحفاظ على األمن واالستقرار
ومحاربة اإلرهاب أينما وجد ،ودفع أثمانا ً باهظة من أرواح العديد
من ضباطه وجنوده لتحقيق هذا الهدف».
وك ّرر «دعمنا القوي للجيش اللبناني في مهماته ،وكلنا أمل بأن
يشكل عيد الجيش هذا العام بمعانيه الوطنية ووحدة المؤسسة
وتضحية أفراده الغالية ،مثاال ً للبنانيين جميعا ً كي يتجاوزوا
انقساماتهم وخالفاتهم».
وقال الرئيس نجيب ميقاتي ،بالمناسبة« :يحتفل الجيش
اللبناني بعيده هذا العام ولبنان يم ّر بمرحلة تكاد تكون األصعب
في تاريخه .فالشغور في رئاسة الجمهورية خلق فراغا ً كبيرا ً في
قيادة الدولة وانتظام عمل مؤسساتها الدستورية وزاد من حدة
االنقسام السياسي الذي نعاني منه منذ سنوات ،والتحديات
األمنية تتهددنا من كل حدب وصوب ،إضافة إلى واقع اقتصادي
مؤلم يعاني منه اللبنانيون».
وأضاف« :ازاء هذه التحديات يقف الجيش ،بالتعاون مع سائر
األجهزة األمنية ،سدا ً منيعا ً للدفاع عن لبنان واللبنانيين وحماية
الوطن معززا ً بتأييد ودعم من جميع اللبنانيين .وما التضحيات
الكبيرة التي تقدمها المؤسسة العسكرية ،من أرواح شهدائها من
كل لبنان ،إالّ خير دليل على دور الجيش في صهر روح االنتماء
إلى الوطن وترجمة هذا االنتماء قوال ً وفعالً».
وهنأ رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الجيش عبر
«تويتر» قائالً« :نترحم على شهدائه ونشد على أياديه وننحني
لعطاءاته ،وكل عام وهو للوطن صمام أمان وللمواطن مصدر
للعزة».

وزراء ونواب

وأكد وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تهنئته أن
الجيش «بطل عمد شعاره بالدم ،وحصن بتضحياته لبنان،
مجسدا ً أسمى معاني الشرف والتضحية والوفاء ،حيث سطر
مالمح البطولة في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته أمام هجمة
اإلرهابيين التكفيريين ،وأق��ام شبكة أم��ان على ح��دود الوطن
وداخله مفككا ً الخاليا اإلرهابية ،ومتصديا ً لكل من يعتدي على
األم��ن العام ،من دون أن تبخل المؤسسة العسكرية بتقديم
الشهداء».
وش��دد وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج في بيان ،على «ض��رورة
االلتفاف ح��ول المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات
الداخلية والخارجية التي تقتضي أعلى درجات الوعي الوطني
لدرء أخطار الفتن واإلرهاب».
وهنأ وزي��ر ال��ع��دل أش��رف ريفي قهوجي ،واص��ف �ا ً الجيش
بـ «المؤسسة الوطنية الشامخة التي قدمت وما زال��ت أعظم
التضحيات ذودا ً عن لبنان وشعبه».
وأعرب النائب محمد الصفدي عن تقديره لـ«تضحيات الجيش
ونقف إلى جانبه لتحرير جنوده بما يحفظ الكرامة الوطنية»،
مستنكرا ً «أي اعتداء يتع ّرض له مدنيون أو عناصر من الجيش
على يد أفراد أو جماعات تستغل ضعف الدولة لتنشر الفوضى
والفلتان».
واعتبر النائب محمد كبارة في بيان أن الجيش «كان وما زال
صمام أمان الوطن ورمز وحدته الوطنية وسلمه األهلي» ،منوها ً
بـ«الجهود التي يبذلها في طرابلس التي استعادت أمنها وحركتها
بعد إنطالق الخطة األمنية».

الخازن

وأبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن إلى الجيش العماد قهوجي مهنئا ً بعيد الجيش الوطني،
وقال« :نحن على مشارف نهاية الحرب ضد اإلرهاب التي كلفت
جيشنا الباسل العديد من الشهداء والجرحى ،ال بد من التنويه،
مرة أخرى ،بما قمتم وتقومون به من إنجازات لتمتين المؤسسة
العسكرية والتي حققتم فيها لجيشنا األبي حضورا ً مميزا ً ضمن
ثوابت الحق».
وشدد على «أننا اليوم أمام مرحلة خشوع في هذه المناسبة،

قائد الجي�ش يعزي بكحيل
زار قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس أفراد عائلة
الرائد الشهيد ربيع كحيل ،في حسينية محلة الخندق
الغميق  -بيروت ،حيث قدّم تعازيه لهم ،منوها ً بمناقبية
الشهيد ومسيرته العسكرية ،ومؤكدا ً «إصرار الجيش على
متابعة قضيته حتى توقيف المجرم وإحالته على القضاء
المختص».
وكانت دورية من الجيش دهمت أول من أمس ،منزل
المتهم بقتل الشهيد كحيل هشام ضو في محلة بدادون
 عاليه ،وضبطت داخل منزله  18بندقية حربية و17مسدسا ً وكمية من الذخائر الخفيفة ،باإلضافة إلى أعتدة
عسكرية متنوعة ،بحسب بيان لقيادة الجيش التي
أش��ارت إلى تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم.

أمام دم عريق تع ّود أن يبذله الجيش اللبناني رخيصا ً في سبيل
الوطن وعزته وحريته واستقالله ،ألنه ابن الشرف والتضحية
والوفاء ،وألنه يرفع ع ّنا كوابيس القلق والجزع ،ألنه مقلع الرجال
ومقلع البطولة والشهادة ،ألنه حافظ الكرامة الوطنية وحامي
الحمى ،ألنه رمز االستقالل والسيادة والحرية ،وألنه جيش كل
لبنان ،وإذا كان من تم ٍن في هذه الذكرى فهو أن تتحقق آمالنا
المعلقة عليكم بالتفافنا المخلص حول الجيش لتتمكنوا من
إحقاق دولة القانون والمؤسسات التي هي ضمانة للجميع».

رجال دين

وأجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصاال ًبوزير
الدفاع سمير مقبل وبقائد الجيش ،مهنئا ً «بعيد الجيش وبمناقبيته
ودوره وقيادته الحكيمة في حفظ األم��ن» ،مشيدا ً «بالبطوالت
والتضحيات التي يقوم بها الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن
واستقرار الوطن» ،ولفت إلى أهمية «الدور الذي يقوم به الجيش
في مكافحة اإلرهاب والتصدي للعدو «اإلسرائيلي» وفي المحافظة
على حدود لبنان من محاوالت الخروقات «اإلسرائيلية» وتأمين
أمن اللبنانيين على مساحة الوطن كله».
واعتبر بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام «أن
عيد الجيش مناسبة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ،وأن مؤسسة
الجيش ،هي الضامن لالستقرار واألمن ووحدة البالد ،على رغم
األزمات الحادة التي تعصف في المنطقة».
وتوجه إلى قهوجي ،والضباط واألفراد ،متمنيا ً لهم «دوام العزة
والمجد ،سائالً الله أن يرحم أرواح الشهداء األبطال الذين يفتدون
بتضحياتهم لبنان ورسالته ،ووظيفته اإلنسانية والحضارية».
وتمنى «أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت،
وأن يعود االستقرار الدستوري ،ويكتمل بوجود رئيس للدولة».
وأكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن «أن الجيش خشبة الخالص والضمانة واألمان لكل
ما يعانيه البلد من تغيرات وأزمات ،وعلينا كلبنانيين ان نبني
الدولة على أسس متينة ومنظمة فنتعاون لحل المشاكل بروح
طيبة وصدر رحب».
وتوجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
ّ
بتحية إكبار وتقدير إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً ورتباء
لبناني شريف يكبر بجيشه ويفخر به ،وهو
وأفراداً ،مؤكدا ً «أن كل
ّ
الذي قدّم وال يزال الغالي من التضحيات في سبيل الوطن».

أحزاب وجمعيات

وأكدت الرابطة المارونية «أن الجيش اللبناني هو ضامن السلم
األهلي ،وحصانة العيش الواحد والجامع الذي يش ّد اللبنانيين
بعضا ً إلى بعض».
وإذ عبّر حزب االتحاد عن اعتزازه «بدور المؤسسة العسكرية
قيادة وضباطا ً وأفراداً» ،دعا «جميع اللبنانيين إلى التفاف صادق
حولها ،وتعزيز دوره��ا في حياتنا الوطنية انطالقا ً من دورها
الجامع وتضحياتها الجسام ،والعمل على توفير كل االمكانات
والقدرات والعتاد لتحصين هذه المؤسسة وإبقائها قوية وقادرة،
صونا ً للوطن ولوحدته».
وتمنى رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير ،أن
«تحرر مزارع شبعا من االحتالل الصهيوني وجرود عرسال من
االحتالل التكفيري في العيد المقبل».
كما هنأ الخير الجيش العربي السوري ،سائالً «النصر لهم في
معركة تحرير سورية من اإلرهاب التكفيري والصهيوني والعزة
واألمان لسورية الشقيقة».
وح�� ّذر األمين العام للتيار األس��ع��دي معن االس��ع��د ،من أي
استهداف «للمؤسسة الوطنية الجامعة بامتياز « ،مؤكدا ً «أن
األحداث االمنية والتحديات واالعتداءات اإلرهابية على لبنان،
أثبتت أن الجيش وح��ده خشبة خالص الوطن وان انجازاته
األمنية والعسكرية هي التي حمت وتحمي لبنان من االره��اب
التكفيري».
ودعا األسعد القوى السياسية إلى «إبعاد المؤسسة العسكرية
عن تجاذباتها وخالفاتها التي ال تنتهي ورفض أي تطاول عليها أو
إساءة إليها».

نقابة المحررين

وحيّت نقابة المحررين بدورها ،الجيش اللبناني ،معلنة
«وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية في تصديها لإلرهاب
وسعيها الدؤوب للحفاظ على االستقرار العام صونا ً للسلم األهلي
ودعما ً للوحدة الوطنية والمؤسسات الشرعية التي من دونها ال
قيامة للدولة».
وأكدت «أن الجيش اللبناني هو عين الوطن الساهرة ،وساعدها
المكين ،يعمل في كل لبنان من أجل كل لبنان .هكذا كان ،وهكذا ظل
وهكذا نريده ،إذا أردنا ان يكون لنا وطن مصون وعزيز».
وأعلنت نقابة «مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك» أن
«جيشنا األبي رمز عزتنا وكرامتنا هو هو .نقف بإجالل وخشوع
أم��ام تضحيات أبطالنا ابطال الجيش اللبناني .ع� ّل الذكرى
السبعين لتأسيس جيشنا المقدام تغمرنا بفرح عودة المخطوفين
إلى كنف أهاليهم».
ونفذ «اللقاء الشبابي اللبناني  -الفلسطيني» اعتصاما ً بعنوان
«رسالة سالم ومحبة» رفضا ً لإلرهاب ووف��اء للجيش بعيده
الـ  ،70في ساحة رياض الصلح في بيروت ،بمشاركة السفير
خليل شديد ،جمعية «الناس للناس»« ،اللقاء الروحي»« ،حزب
التواصل اللبناني» والناطق الرسمي باسم أهالي العسكريين
المخطوفين حسين يوسف والمطربة تمار ورئيس جمعية التجمع
المدني العكاري محمد ديب وعشرات األطفال وأهاليهم.

احتفاالت رمزية و�أكاليل على �أ�ضرحة ال�شهداء
لمناسبة العيد السبعين للجيش،
وض��ع��ت وف���ود عسكرية ب��اس��م قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي أكاليل
من الزهر على ضرائح ق��ادة الجيش
السابقين :الرئيس اللواء فؤاد شهاب
ف��ي ب��ل��دة غ��زي��ر ،ال��ع��م��اد ج��ان نجيم
في بلدة كفرتيه ،اللواء ع��ادل شهاب
ف��ي محلة رأس النبع ،العماد إميل
البستاني ف��ي محلة ح���ارة صخر،
العماد إسكندر غانم في بلدة صغبين،
العماد حنا سعيد في بلدة القليعة -
مرجعيون ،والعماد إبراهيم طنوس في
بلدة القطلبة  -القبيات.
وأقيم احتفال عسكري رم��زي في
باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة،
حضره رئيس األرك���ان ال��ل��واء الركن
وليد سلمان ممثالً قهوجي ،ون��واب
رئيس األركان وقادة األجهزة التابعة
ل��ل��ق��ي��ادة ،ح��ي��ث ج���رت خ�لال��ه ت�لاوة
«أمر اليوم» الذي وجهه قائد الجيش
إلى العسكريين بالمناسبة ،وعرض
التحية من قبل الوحدات المتمركزة في
مبنى القيادة.
ك��م��ا ت��م وض���ع إك��ل��ي��ل م��ن ال��زه��ر
باسم قهوجي على النصب التذكاري
لشهداء الجيش .كذلك أقيمت احتفاالت
مماثلة في قيادات المناطق العسكرية
والقوات الجوية والبحرية ،وقد جرى

االحتفال في اليرزة
خاللها وض��ع إكليل م��ن ال��زه��ر على
نصب الشهداء في كل منطقة ،وتوزيع
مساعدات على عائالت العسكريين
الشهداء.
وأقيم احتفال أيضا ً في ثكنة محمد
زغيب في صيدا.
وبالمناسبة أيضاً ،رفع العميد عبدو
صوما ممثالً قهوجي ،العلم اللبناني
في حديقة بلدة تبنين الجنوبية ،مقابل
مستشفى تبنين الحكومي ،في حضور

المقدم صالح الدين صادق ممثالً قائد
اللواء الخامس ،رئيس مركز األمن العام
في تبنين النقيب محمد دكروب ،رئيس
مكتب أمن الدولة في بنت جبيل المؤهل
أول محمد ح��م��ود ،رئيس مستشفى
تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادة،
رئيس بلدية تبنين المهندس نبيل فواز
وفاعليات بلدية واختيارية وتربوية
وطبية.
ث��م انتقل ال��وف��د إل��ى م��رك��ز النبي
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ص��د ّي��ق حيث أق��ام��ت البلدية نصبا ً
تذكاريا ً لشهداء الجيش الثالثة الذين
سقطوا بعد انتهاء عدوان تموز 2006
بستة ايام خالل محاولتهم تفكيك لغم
أرضي ،وهم :الرائد سمير الياس مرعب،
سركيس جوزيف الدريبي والعريف
الشهيد عباس محمود العلي والجميع
من لواء الدعم  -فوج الهندسة.
ووضع صوما ورئيس بلدية تبنين
في حضور عوائل الشهداء الثالثة،

إكليالً من الزهر على النصب على وقع
النشيد الوطني.
في مجال آخر ،أقيم في ثكنة الفوج
ال��م��ج��وق��ل ،غ��وس��ط��ا ،ح��ف��ل تخريج
دورة المجوقل الخامسة عشرة باسم
الرقيب أول الشهيد محمد ناصر الدين،
والتي تضم في صفوفها إل��ى جانب
عسكريي الفوج ،عددا ً من العسكريين
السودانيين المتدربين.
حضر االحتفال قائد الفوج العقيد
الركن جان نهرا ممثالً العماد قهوجي،
وف��د عسكري م��ن ال��ق��وات المسلحة
ال��س��ودان��ي��ة ،وش��خ��ص��ي��ات رسمية
واجتماعية ،وعدد من الضباط وذوي
العسكريين المتخرجين ،وبعد وضع
اكليل م��ن ال��زه��ر على نصب شهداء
الفوج ،القى العقيد الركن نهرا كلمة
بالمناسبة نوه فيها بجهود المدربين،
وكفاءة عناصر ال���دورة ،مشددا ً على
«أهمية التدريب النوعي الذي تتلقاه
الوحدات الخاصة في الجيش لجعلها
أكثر فعالية وقدرة على تنفيذ المهمات
االستثنائية».
وف���ي اخ��ت��ت��ام ال��ح��ف��ل ت��م ت��وزي��ع
الشهادات على المتخرجين وتقديم
درع تذكارية إلى عائلة الشهيد ،كما
ج��رى ع��رض عسكري ش��ارك��ت فيه
الوحدات المتخرجة.

يزبك مستقبالً الوفد اإليراني
استقبل الوكيل الشرعي العام لإلمام الخامنئي في
لبنان الشيخ محمد يزبك في مكتبه في بعلبك أألمين
العام لـ«مجمع التقريب بين المذاهب» الشيخ محسن
اآلراكي وسفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان
محمد فتحعلي برفقة وفد علمائي ،في حضور النائب علي
المقداد.

اآلراكي

ونوه اآلراكي في مستهل اللقاء بيزبك وأشار «إلى أن
مؤتمر علماء المقاومة الذي أقيم في بيروت تميز بالنجاح،
واستطاع أن يؤلف بين مجموعة كبيرة من علماء األمة
حول فلسطين ونجدة فلسطين ،والسعي إلزال��ة الغدة
السرطانية «إسرائيل» ،وقد اتفق علماء األمة المشاركون
في المؤتمر أن زوال «إسرائيل» وتحرير فلسطين مسألة
حتمية إسالمية وقرآنية».
وق��ال يزبك ب��دوره« :لقد تحقق االنتصار على العدو
الصهيوني في لبنان وفلسطين بفضل الله ورعاية اإلمام
الخميني والقائد السيد علي الخامنئي ،فكان التحرير عام
 2000ألول بلد تحتله «إسرائيل» من دون أي مفاوضات،
وإنما التحرير ك��ان بفعل المقاومة ودم��اء وتضحيات
المقاومين من لبنانيين وفلسطينيين وإيرانيين ،وتاله
انتصار آخ��ر ف��ي تموز  2006وث��ال��ث وراب���ع ف��ي غ��زة،
واإلنتصارات قادمة بإذن الله».
وتابع« :نحب أن ينفتح المسؤولون بعضهم على
بعض ،وأن يستفاد من اإلمكانات والقدرات المتوافرة في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
وتوجه يزبك بالتهنئة إلى الجيش اللبناني في عيده
السبعين.

ذكرى شهداء قانا

م��ن جهة أخ���رى ،أحيا ح��زب الله ال��ذك��رى السنوية
«لشهداء مجزرة قانا  »2006و«شهداء الوعد الصادق»،
باحتفال تكريمي أقيم في باحة أضرحة شهداء المجزرة
في البلدة ،بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب

نواف الموسوي إلى جانب عدد من العلماء والفعاليات
وعوائل الشهداء.
وال��ق��ى الموسوي كلمة أك��د فيها« :أن النصر ال��ذي
تحقق في عام  2006بفعل تضحيات ودماء المجاهدين
والشهداء هو أمانة في أعناق المقاومة ال يمكن أن نفرط
بها ،وما شهده العالم وخصوصا ً العالم العربي بعد عام
 2006كان محاوالت وما زال كذلك للتعويض عن الهزيمة
الصهيونية».
وقال« :تمكنا اآلن من إيجاد وضع يحول دون أن يكون
لبنان غرضا ً للعدوان التكفيري أو الصهيوني ،وهذه مهمة
ال يستطيع النهوض بها تحالف دولي من  30دولة ما زالت
تعجز عن استعادة الموصل ،في الوقت الذي تمكنا نحن
وحلفاؤنا في سورية وإيران من استعادة الكثير من المواقع
التي كانت تشكل ثغور حماية في لبنان وسورية».
وأكد أنه «لوال المقاومة لكانت النفايات الصهيونية
والتكفيرية تمأل لبنان اليوم بأسره من جنوبه إلى شماله
ومن شرقه إلى غربه ولكانت المستوطنات قد انتشرت
في ربوعنا وسرقت المياه ،وعاث التكفيريون في أرضنا
فساداً ،ولهذا فإن المقاومة اليوم تستحق من اللبنانيين
أن يرفعوا لها التحية ،ألنها أثبتت قدرتها على بناء جسم
نهض بمسؤوليات جسام ال تنهض بها إال دول ق��ادرة
وقوية».
وتقدم عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب حسين
الموسوي بمناسبة العيد السبعين لتأسيس الجيش
اللبناني م��ن قيادته وضباطه وعناصره بالتهنئة،
مشيرا ً الى «أن اللبنانيين جميعا ً مطالبون بدعم الجيش
وحفظ قوته ووحدته وإبعاده عن كل ما يضعفه في هذه
الظروف».
وأض��اف« :إذا كان من حق اللبنانيين االختالف في
بعض األم���ور اإلج��رائ��ي��ة فليس م��ن حقهم أن يختلفوا
على جعل المساس بقدرة الجيش وهيبته خطا ً أحمر
ممنوعا ً االقتراب منه ،من هنا نطلب من القضاء المختص
إنزال أشد العقوبة بالمجرمين الذين أقدموا على اغتيال
المرحوم المقدم ربيع كحيل وكل المجرمين المتطاولين
على الجيش والشعب في أي مكان».

النابل�سي :للتحرر
من التبعية المفرطة للزعماء
رأى الشيخ عفيف النابلسي في
خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع
السيدة ال��زه��راء« ،أن ال أح��د يمكن
أن يتنبأ بوضع البلد ال��ذاه��ب إلى
المجهول ،فمؤسسات الدولة معطلة
وغائبة وال أحد ينظر إلى المواطنين
ال��ذي��ن يئنون م��ن تكتل النفايات
واألوس�����اخ ع��ل��ى ال��ط��رق وان��ق��ط��اع
الكهرباء في ظل موجة حر شديدة،
وانقطاع المياه في بلد يقال إنه يعوم

على قصر من الماء».
وأكد «أن الزعماء يتقاتلون على
ال��ح��ص��ص ،ف��ه��ذا ي��ري��د ح��ص��ة في
النفط ،وآخر في الكسارات ،وآخر في
الهاتف ،ورابع في جمع وطمر وحرق
النفايات» ،الفتا ً إلى «أن قسما ً من
اللبنانيين يريد إبقاء الحال كما هو
عليه منتظرا ً تغيرات إقليمية».
وت��س��اءل «م���ا ع�لاق��ة النفايات
والماء والكهرباء والتعيينات اإلدارية

والعسكرية بما يحصل خارج لبنان؟
ول��م��اذا يريد البعض أن يربط كل
أمر داخلي بما يجري من أزمات في
الخارج؟» ،معتبرا ً ذلك «كذبا ً وتزويرا ً
واستخفافا ً بكرامات الناس».
ودع��ا إل��ى «تغيير الزعماء والى
الوعي لخطورة الموقف ،وأن يرفع
الشعب صوته رفضا ً للطائفية ،وأن
يتمرد على الفساد والجور ويتحرر
من نزعة التبعية المفرطة للزعماء».

«ندوة العمل» :للقاء �شعبي
يع ّزز الوعي الوطني
اعتبرت اللجنة التنفيذية لـ«ندوة
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي» ،ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور
وج��ي��ه ف��ان��وس« ،أن ال��ح��ال ال��ذي
وصل إليه الوضع الراهن في لبنان
يؤكد اإلنهيار الكلي والتحلل الفعلي
واالهتراء الشامل لمنهج الممارسة
السياسية الحاصل في البلد والقائم
على المحاصصات التجارية المبنية
على أوهام الطائفية والمذهبية».
ورأى المجتمعون «في هذا الواقع،
ما يشكل قتالً لروح المواطنة الحقة
وشلالً في سالمة المسيرة الوطنية

في لبنان .إن كلفة فشل ممارسات
هذا النظام تقع على عاتق الشعب
اللبناني» ،الف��ت��ة إل��ى «أن إدارة
دول��ة ال تعنى بأي تخطيط وطني
وال تعبأ بعواقب م��ا يترتب على
انجرافها وراء مصالحها الشخصية
وهي إدارة سياسية فاشلة تستحق
المحاكمة الوطنية .ولقد أثبتت
أزمة النفايات أن ال بد من مواجهة
الشعب ل��ه��ذا ال��س��ل��وك السياسي
واإلداري للبلد وال بد من مناهضة
أي وجود له».
واعتبروا «أن الحال الراهنة في

ت�شييع المج ّند حبل�ص
شيعت قيادة الجيش ،بحضور
حشد م��ن األه��ال��ي ورف���اق السالح،
ال��م��ج��ن��د ال��م��م��ددة خ��دم��ات��ه أحمد
حبلص ،الذي استشهد أول من أمس
خالل قيامه بواجبه العسكري ،حيث
أجريت له مراسم التكريم الالزمة
أم��ام مستشفى البترون الحكومي،
وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى
وال��ت��ق��دي��ر ال��ع��س��ك��ري م��ن ال��درج��ة
البرونزية ،ثم أقيمت الصالة على
جثمانه في بلدة البحصة – عكار.
وألقى العقيد توفيق يزبك ممثالً
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير
ال��دف��اع الوطني سمير مقبل وقائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي كلمة
ب��ال��م��ن��اس��ب��ة ،ن���وه فيها بالمزايا
العسكرية واألخ�لاق��ي��ة للشهيد،
والتزامه الواجب العسكري.

لبنان باتت تتجاوز ما يعرف حاليا ً
بأزمة النفايات ،لتصل إلى أن تكون
أزم��ة جوهر بقاء ال��وط��ن وسالمة
استمرار العيش الوطني فيه».
ودع��ت ال��ن��دوة ال��ى لقاء وطني
شعبي يعزز حقيقة الوعي الوطني
الجاد المسؤول لدى أبناء الشعب
وي��رف��ض ه���ذا ال��ن��ه��ج السياسي،
مؤكدة «ضرورة ،بل حتمية ،العمل
المنهجي ال��م��س��ؤول ع��ل��ى وض��ع
أس���س وط��ن��ي��ة علمية وع��ص��ري��ة
وديموقراطية للممارسة اإلداري��ة
والحكومية والسياسية في لبنان».

