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خليل« :الثالثية» �أكثر من �ضرورية
لحماية لبنان و�أر�ضه

�إحياء عيد الجي�ش بمهرجانات في المناطق ومواقف دعت �إلى االلتفاف حوله

احتفال رمزي بتخريج �ض ّباط في الفيا�ض ّية وتوزيع بيارق
قهوجي :الم�ؤ�س�سة الع�سكرية ال تزال الجامع الم�شترك بين اللبنانيين
للسنة الثانية على ال��ت��وال��ي لم
يتقلّد الضباط المتخرجون من الكلية
الحربية السيوف في عيد الجيش أول
من أمس ،وذلك بسبب شغور منصب
رئاسة الجمهورية الذي يقوم بنفسه
بتسليم السيوف بصفته القائد األعلى
للقوات المسلحة خالل احتفال رسمي.
وأقيم عوضا ً عن ذل��ك ه��ذا العام في
الكلية الحربية – الفياضية ،حفل
تخريج رمزيا ً لتالمذة ضباط دورة
«الرائد الشهيد ميشال مفلح» ،ترأسه
قائدالكليةالعميدالركنبطرسجبرايل
ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي
حيث جرى خالله تسليم البيرق للسنة
الثانية ،وأداء قسم اليمين.
وقد زار قهوجي ،على رأس وفد من
كبار ضباط القيادة ،الكلية الحربية
بحضور قادة األجهزة األمنية ،حيث
التقى ض��ب��اط الكلية والمالزمين
المتخرجين ،وه��ن��أه��م بتخرجهم
وبعيد الجيش ،وز ّودهم بالتوجيهات
الالزمة للمرحلة المقبلة ،مؤكدا ً أنهم
ّ
سيضخ في جسم
«ال��دم الفتي الذي
المؤسسة العسكرية ،ويكسبها المزيد
من القوة والمناعة».
ولمناسبة العيد وبرعاية قهوجي،
ك ّرمت قيادة الجيش الرئيس الراحل
فؤاد شهاب في احتفال أقيم في كلية
فؤاد شهاب للقيادة واألرك��ان ،تخلله
إزاحة الستار عن تمثال نصفي له.
وألقى العماد قهوجي كلمة في
المناسبة ،أكد فيها أن الجيش «وعلى
رغم ما يحصل في الجوار والمنطقة،
وف��ي ظ � ّل اجتياح موجات التفكيك
والشرذمة ،ال يزال الجامع المشترك
بين اللبنانيين ،ال بل حجر الزاوية في
إعادة بناء لبنان القوي ،لبنان القيم،
لبنان البقاء واالزدهار».

احتفال الشوير

ولمناسبة عيد الجيش ،نظمت
بلدية الشوير  -عين السنديانة،
ضمن مهرجانات صيف  2015وعيد
المغتربين ،احتفاال ً بعيد الجيش
برعاية العماد قهوجي ممثالً بالعميد
ال��م��غ��وار ج���ورج خميس ،وحضور
رئيس تكتل «التغيير واإلص�ل�اح»
النائب العماد ميشال ع��ون ممثالً
بالنائب نبيل نقوال ،وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
رئ��ي��س ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان ممثالً
بالمندوب السياسي لـ»القومي» في
جبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر،
النائب ميشال المر ممثالً بنديم أبو
جوده ،الوزير السابق بشارة مرهج،
وممثلين عن رؤساء األحزاب وعدد من
الشخصيات السياسية واالجتماعية
وال��دي��ن��ي��ة والثقافية والرياضية
والوجوه اإلعالمية.
استهل االحتفال بالنشيد الوطني
ث��م دقيقة صمت ع��ن أرواح شهداء
الجيش ،فكلمة ترحيبية لدينا نصر
أش���ادت فيها ب��ع��ط��اءات المؤسسة
العسكرية وتضحياتها الباسلة.
وتال خميس كلمة قهوجي موجها ً
تحية لبلدية الشوير -عين السنديانة
رئيسا ً وأعضاء وللمشاركين في هذا
االحتفال «األخ���وي ال��ذي ّ
تشع من
جنباته أسمى مشاعر الوطنية والوفاء
لجيش الوطن في عيده السبعين»،
منوها ًَ باحتضانهم مؤسسة الجيش،
معلناً« :استمرار المؤسسة العسكرية
في القيام بواجباتها حاملة لألمانة،
حافظة الرسالة ،حريصة على الكرامة
الوطنية بكل تفاصيلها» .وأكد« :أن ال
خوف على مستقبل لبنان بسبب قوة
اإليمان بهذا الوطن وبحق الجيش
المقدس في ال��دف��اع عنه وبالتفاف
الشعب حول الجيش».
وألقى رئيس بلدية الشوير -عين
السنديانة حبيب مجاعص كلمة،
عبّر فيها عن فخره باالحتفال بعيد
الجيش في ضهور الشوير ،متوجها ً
إل��ى العسكريين بالتحية ومنوها ً

من حفل تخريج الضبّاط في الفياضية
بتضحياتهم «ليبقى لبنان شامخا ً
شموخ األرز وصامدا ً أمام كل مغتصب
وم��ع��ت��د ،وأم���ام الهجمات الفئوية
والطائفية والبربرية».
وقدم مجاعص درعا ً تذكارية لقائد
الجيش عربون شكر وتقدير ودروعا ً
تذكارية لرئيس مجلس إدارة شركة
 Eslaالياس السعد وللشاعر موسى
زغيب.
كذلك ،أقامت بلدية زحلة  -المعلقة
وتعنايل ،ولجنة العمل البلدي في
حي البربارة ،احتفاال ً تضامنيا ً مع
الجيش اللبناني في عيده ،برعاية
رئيس الكتلة الشعبية الوزير والنائب
السابق إل��ي��اس س��ك��اف ،وذل���ك في
ساحة الجيش في حي البربارة في
المدينة.
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال ممثلة سكاف
ميريم سكاف ،وشخصيات رسمية
وأمنية ومدنية وحشد من المواطنين.
و تخلّلت االحتفال مراسم تحية العلم،
ووضع إكليل من الزهور على نصب
شهداء الجيش.
واح��ت��ف��ل��ت م��دي��ن��ة ال���ب���داوي في
الشمال ،بالعيد السبعين للجيش،
في حضور أعضاء المجلس البلدي،
وح��ش��د م��ن األه���ال���ي ،إض��اف��ة إل��ى
مشاركة الفتة من سكان مخيم البداوي
لالجئينالفلسطينيين.
وأقيم االحتفال على األوتوستراد
الدولي الذي يربط طرابلس بعكار،
ق��رب الحدود اللبنانية -السورية،
وبدأ بالنشيد الوطني ،تلته سلسلة
من األغاني الوطنية وأغاني الجيش،
وع��ق��د المحتفلون حلقات الدبكة
اللبنانية ،ووزعوا الحلوى.
وك���ان األه��ال��ي ق��د زي��ن��وا ش��وارع
المدينة باألعالم اللبنانية ،وأع�لام
الجيش ،واليافطات المؤيدة للجيش
ودوره الطليعي ف��ي ح��ف��ظ األم��ن
واالس��ت��ق��رار على مختلف األراض��ي
اللبنانية.
كما أقيمت حواجز محبة في عدد من

مناطق الشمال وزعت خاللها الحلوى
واألعالم اللبنانية وأعالم الجيش.
وأق��ام��ت لجنة مهرجانات بزيزا
وللعام الخامس احتفاال ً تكريميا ً
للجيش ول��ش��ه��دائ��ه ،ب��رع��اي��ة قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي ممثالً
بالعميد الركن بدوي مرعب ،بحضور
ممثلين عن األحزاب في الكورة وحشد
من أبناء البلدة والمنطقة.
وألقيت كلمات نوهت بدور في حفظ
السيادة اللبنانية والسلم األهلي.
وفي الختام ،قدمت درع تذكارية
لقهوجي تسلمه ممثله.

تهانئ

وهنأ وزراء ون��واب وشخصيات
سياسية ودينية وفاعليات الجيش
اللبناني في عيده السبعين.
ووج���ه وزي���ر التربية والتعليم
ّ
العالي الياس بو صعب« :تحية من
القلب إلى قائد الجيش والعسكريين
وأهالي الشهداء ،وتقدّم بالتعازي
من أهل المقدم ربيع كحيل الذي تميّز
بعنفوانه واعتزازه بوطنه».
وجهت وزيرة المهجرين أليس
كذلك ّ
شبطيني رسالة إلى العماد قهوجي
وجميع الضباط واألف���راد ،مما جاء
فيها« :لقد برهنتم بأنكم المؤسسة
التي نعتز بها ونفتخر وخصوصا ً
في السنوات األخيرة ،حيث استطاع
الجيش ومعه القوى األمنية الشرعية
األخرى حماية مسيرة السلم األهلي
في الداخل ومحاربة اإلرهاب وغطرسة
العدو «اإلسرائيلي» على الحدود ومنع
تمدّدهما».
وق��دّم ح��زب الله في بيان أسمى
تهانيه ل��ق��ي��ادة الجيش وضباطه
ورت��ب��ائ��ه وأف�����راده ،لمناسبة عيد
ال��ج��ي��ش «ال��ت��ي تحمل ك��ل معاني
الشرف والتضحية والوفاء» ،معبّرا ً
ع��ن تقديره «ل��ه��ذه المؤسسة التي
حمت لبنان وحدوده وشعبه في وجه
األطماع والتهديدات على الحدود وفي

االحتفال في ضهور الشوير

�أحيوا الذكرى الأولى الحتجاز �أبنائهم

ذوو الع�سكريين المخطوفين:
نتمنى لو �أن الزمن يمحو الثاني من �آب
تجمع أهالي بلدة رأس بعلبك
على ال��ط��ري��ق ال��دول��ي��ة ،مطلقين
صرخة للدولة مجتمعة بمجلس
ال��وزراء ومجلس النواب ،من أجل
تحرير أرضهم من أيدي المسلحين
في السلسلة الشرقية .ش��ارك في
التجمع النائب اميل رحمة ،راعي
أبرشية بعلبك  -الهرمل للروم
الكاثوليك المطران الياس رحال،
األب إب��راه��ي��م نعمه والمخاتير
واألهالي وقطعوا الطريق لبعض
الوقت.
وت�لا رئ��ي��س المجلس البلدي
هشام العرجا بيانا ً باسم أهالي
البلدة ،جاء فيه« :نحن أهالي رأس
بعلبك ،نتوجه إلى الدولة اللبنانية
ممثلة بمجلس وزرائ��ه��ا ونوابها
مجتمعين ،من هذه البلدة الصامدة
العربية والضاربة عمقا ً في التاريخ،
لنعلن أننا جزء ال يتجزأ من وطننا
لبنان .فترابنا ترابه وم��اؤن��ا من
ينابيعه وأن��ه��اره ،ولطالما قدمنا
الشهداء دفاعا ً عن أرضه لوحدته
في وج��ه كل مغتصب ومعتد ،إال
أننا اليوم نتقدم من دولتنا لنورد

بعض الحقائق التي تشكل صرخة
مدوية تعبر عن ألمنا ومعاناتنا:
أوالً :إن مئة وخمسين كيلومترا ً
مربعا ً من أرض رأس بعلبك تقع
تحت االحتالل منذ أكثر من عامين
في منطقة شرق رأس بعلبك.
ثانياً :إن كل المقالع والكسارات
التابعة للبلدة قد توقف العمل فيها
بفعل االحتالل.
ثالثاً :ال يستطيع المزارعون
م��ن أه��ال��ي ال��ق��ري��ة ال��وص��ول إلى
مشاريعهم وبساتينهم لزراعتها
واالهتمام بها ،وهم الذين وضعوا
فيها ما يملكون من أم��وال وآم��ال
الستصالحها وزراعتها ،ما أدى إلى
يباس اآلالف من أشجارها ودمار
أو سرقة المعدات واآلالت الزراعية
فيها.
وكان أهل البلدة قبل منعهم من
ال��ذه��اب إل��ى أرضهم قد تعرضوا
إل��ى الخطف والسرقة كلما كانوا
يذهبون إلى أرضهم وعملهم».
وأض�������اف ال���ب���ي���ان« :ع��ل��ي��ه
نناشد ال��دول��ة ونطالبها بتحمل
مسؤولياتها على جميع المستويات

وعلى العمل عبر جيشنا الذي نقدره
ونحترمه ونشكره على تضحياته
دف��اع�ا ً عن بلدتنا .ولكن الجيش
هو سياج الوطن والسياج يوضع
على الحدود ،وليس قبل الحدود
بإثني عشر كيلومترا ً حيث تقع
أرضنا وأرزاق��ن��ا ،وه��ذه المناشدة
هي إلع��ادة ه��ذه األرض اللبنانية
المحتلة إلى كنف الوطن».
وختم« :إن أهم حقوق المواطن
على دول��ت��ه أن ت��رع��اه وتحافظ
على أرض���ه وممتلكاته ليعيش
ب��أم��ان .نحن خلف جيشنا ومعه
لتحرير أرضنا وإع��ادة الحق إلى
أصحابه».

رحال

كما تحدث المطران رحال ،وقال:
«إن هذا التجمع هو سلمي ،وليس
موجها ً ضد أح��د ،إنما هو صرخة
نطلقها للدولة وأص��ح��اب القرار
بأن يعملوا من أجل تحرير أرضنا
وأي��ض��ا ً تحرير المخطوفين من
جيش وقوى أمن داخلي ويعيدوهم
إلى أهاليهم».

الداخل ،من خالل التضحيات الكبرى
التي بذلها أبناؤها في كل ميادين
المواجهة مع األعداء».
ورأى الحزب في هذه المناسبة:
«فرصة لترسيخ المعادلة الذهبية،
معادلة الجيش والشعب والمقاومة،
والتي قدمت وتقدم للبنان االستقرار
واألمن ،وتحميه من كل األخطار التي
تستهدفه».
واختتم« :إن هذه المناسبة تأتي في
ظل وجود العديد من رجال المؤسسة
العسكرية رهائن في أيدي عصابات
إرهابية تكفيرية تستخدمهم البتزاز
لبنان وجيشه وش��ع��ب��ه ،م��ا جعل
االحتفال بعيد الجيش ناقصا ً سواء
على مستوى الوطن ،أو لدى أهالي
هؤالء الرجال ،الذين نرجو لهم سرعة
العودة إلى وطنهم وأهلهم ،كي يصبح
للعيد المعنى الذي يستحقه».
من جهة أخرى ،أكد رئيس الحزب
«الديموقراطي اللبناني» النائب طالل
ارس��ل�ان« :ض����رورة ال��ت��ف��اف جميع
اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية
وإي��ف��ائ��ه��ا ح ّقها ال��واف��ر م��ن الدعم
السياسي ،ورف��ع الغطاء عن كل من
يحاول التجني عليها ،وإيالئها الثقة
الكاملة ،وتعويضها عن كل التقصير
بحقها ،وتجنيبها المعارك العبثية
ومحاولة زجها في المتاهات الصغيرة
بسبب التفلت األم��ن��ي ال��ذي يوفره
داخليا ً النظام السياسي القائم».
واع��ت��ب��ر« :أن الجيش اللبناني
ال���ره���ان ال��وح��ي��د المتبقي لحفظ
لبنان والخط الفاصل بين الدولة
والفدراليات الطائفية ،وهو المشروع
ال���ذي ال تسقطه إال وح���دة ال��دول��ة
بمؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة
الجيش».
وت��وج��ه ال��ن��ائ��ب خ��ال��د زه��رم��ان
بالمعايدة إلى المؤسسة العسكرية،
داعيا ً اللبنانيين إلى االلتفاف حول
المؤسسة العسكرية التي هي صمام
أمان للبلد.

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير
النائب عبد المجيد صالح« :أن من
يريد اإلجهار والغيرة على المؤسسة
العسكرية ،فليسارع إلى تسهيل الهبة
التي وعد بها الجيش».
وه��ن��أ وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة
السابق فيصل كرامي ،الجيش «جنودا ً
وضباطا ً وقيادة» في عيده السبعين،
ووج����ه تحية خ��اص��ة ل��ـ»ع��ائ�لات
الجنود والضباط الشهداء والجرحى
والمخطوفين».
ودع���ا اللبنانيين إل���ى «تأكيد
إج��م��اع��ه��م ال��وط��ن��ي ح���ول الجيش
كمؤسسة جامعة ،وضامن للسلم
األه��ل��ي وال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك ،عبر
االلتفاف حول المؤسسة العسكرية
التي تبذل الدماء في سبيل الوطن».
ب��دوره ،هنأ رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع العماد
قهوجي والضباط وكل فرد من أسرة
المؤسسة العسكرية ،ون ّوه بـ «الجهود
التي يبذلها جنود الجيش للحفاظ على
استقرار لبنان واللبنانيين وأمنهم».
ك��ذل��ك ه��ن��أ «ل���ق���اء ال��ج��م��ع��ي��ات
والشخصيات اإلسالمية» اللبنانيين
لمناسبة ال��ذك��رى السبعين على
تأسيس الجيش «ه���ذه المؤسسة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ج��ام��ع��ة ل��ك��ل أط��ي��اف
الشعب».
ودعا اللقاء جميع اللبنانيين إلى
«االلتفاف حول المؤسسات األمنية
والتمسك بالمعادلة الذهبية المتمثلة
بالجيش والشعب والمقاومة ،من
أج��ل ص � ّد خطر التكفيريين والعدو
الصهيوني عن البالد».
وهنأ األمين العام لـ»جمعية أنصار
الوطن» زخيا سيف الجيش اللبناني
بعيده ،وقال« :في عيد الجيش الـ70
وال��ذك��رى األول���ى لتصدّي الجيش
لإلرهاب في عرسال نقف خجولين
أم���ام ع��ط��اءات وتضحيات ضباط
الجيش اللبناني وأف��راده في الداخل
وعلى الحدود ،ولوال هذه التضحيات
لما كنا بقينا في هذا الوطن».
وأضاف« :يع ّز علينا في هذا العيد
أن ال يكون معنا مؤسس أنصار الوطن
ميشال الحاج الذي افتقدناه كما كل
الوطن ،ولكننا في الجمعية نعاهد
الله والوطن أن نبقى على مسيرة
الراحل ميشال الحاج في السير خلف
الجيش اللبناني وقيادته وال سيما
في هذه الظروف الصعبة التي يمر
فيها وطننا الحبيب ،وسنبقى على
الدوام بيئة الجيش الحاضنة وسيفه
المصلت».
وأش��اد «حزب الخضر اللبناني»،
للمناسبة ،بتضحيات ضباط الجيش
ورتبائه وافراده.
وللمناسبة أي��ض �اً ،أق���ام رئيس
بلدية كفرحتى حسين عباس حمية
عشاء تكريمياً ،حضره قادة أمنيون
وعسكريون في الجنوب وشخصيات
سياسية واجتماعية ورؤساء بلديات
ومخاتير وح��ش��د م��ن أب��ن��اء البلدة
والجوار.
وأل��ق��ى ح��م��ي��ة ك��ل��م��ة ح��ي��ا فيها
«الجيش ق��ي��ادة وضباطا ً وأف���رادا ً
ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ون��ه م��ن تضحيات
ب��ع��ي��دا ً م��ن ال��س��ي��اس��ات الداخلية
والخارجية من أجل وح��دة الوطن
وما يبذلونه من أجل الحفاظ على
عيشه المشترك ضد كل ما يحاك
حوله لتفتيته وشرذمته ووقفته
الوطنية ضد العدو «اإلسرائيلي»
المتربص على حدودنا ،إضافة إلى
ه��ؤالء التكفيريين الذين يحاولون
الغدر بقادتنا العسكريين وشعبنا
البطل ،كذلك خطف إخ��وان لنا من
العسكريين ال��ذي��ن استبسلوا من
أج��ل وطنهم» ،داع��ي �ا ً المسؤولين
إلى «االلتفاف حول هذه المؤسسة
الوحيدة الضامنة لوحدة وطننا».
كما هنأ حمية «ث�لاث��ة م��ن أبناء
البلدة ،على تخرجهم برتبة مالزم في
صفوف جيشهم الوطني».

دردشة بين خليل وابراهيم خالل افتتاح المسجد
اعتبر ال��وزي��ر علي حسن خليل أن «إحياءنا لعيدي
الجيش واالنتصار هو نتيجة التكامل بين الجيش والشعب
والمقاومة» ،مؤكدا ً «أن هذا المثلث ،ال يزال يمثل أكثر من
ضرورة لحماية لبنان وأرضه».
جاء ذلك خالل حفل افتتاح مسجد اإلمام علي في بلدة
كوثرية السياد الجنوبية ،برعاية نائب رئيس المجلس
اﻻسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ممثالً
بمفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله.
وحضر الحفل النائبان هاني قبيسي وعبدالمجيد صالح،
مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم ،ممثل مكتب
السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف ،ووفد
من قيادة إقليم الجنوب في حركة أمل ووفد من حزب الله
ولفيف من العلماء وفعاليات بلدية واختيارية وقيادات
أمنية وعسكرية وحشد من أبناء بلدة كوثرية السياد
والقرى المجاورة.
وللمناسبة لفت خليل إلى «أن كل عز نعيشه هو من
المسجد الذي انطلق منه اإلمام السيد موسى الصدر رافعا ً
شعارات إرساء قواعد العدل واإلنسانية» ،وأضاف« :هذا
اإلم��ام اعتصم من أجل الله ومن أجل اإلنسان ومن أجل
الوطن».
ورأى أن «المسجد يجب أن يعكس صورة ديننا وقيمه،
وعلينا أن نستحضر هذه القيم في مواجهة العدو الصهيوني
ومواجهة الفكر التكفيري» .وقال« :علينا أن نجسد في كل
مواقعنا قيم التسامح والقبول باآلخر وأن نبعد الخطاب
الطائفي عن المنابر واحترام اآلخر مهما اختلفنا مع اآلخر».
وتابع« :اليوم نعيش عيد االنتصار وعيد الجيش،

وهذان العيدان هما نتيجة التكامل بين الجيش والشعب
والمقاومة ،ونقول اليوم إن هذا المثلث ما زال يمثل أكثر من
ضرورة لحماية لبنان وأرضه».
بعدها ألقى المفتي الشيخ حسن عبد الله كلمة الشيخ
قبالن ،فأكد «أن المسجد الذي يحمل اسم علي هو مسجد
يحمل الفكر اﻻسالمي المحمدي األصيل ،وسوف يجسد
الفهم الحقيقي لإليمان بالله».
وأكد الشيخ عبدالله «أهمية األخوة في اﻻسالم ،داعيا ً
الجميع إلى العودة إلى خطاب اإليمان وترسيخ قيم التنوع
أنه مصدر غنى للبشرية».

بزي

من جهته ،دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي
بزي ،إلى «تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والتنفيذية
واإلقالع عن سياسة التعطيل».
وخالل إلقائه كلمة حركة أمل في احتفال تأبيني في بلدة
بيت ياحون الجنوبية ،حيا بزي الجيش اللبناني في عيده،
وقال« :إن أفضل عيدية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة
هي االلتفاف حولها ودعمها وتحويل العواطف واألقوال إلى
أفعال وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية تشريعيا ً
وتنفيذياً».
وس��أل« :لمصلحة مَن اإلمعان في تعطيل المؤسسات
والمراوحة في سياسة الفراغ في هذه المرحلة التي تتشظى
فيها المنطقة بالحروب الطائفية»؟ ،معتبرا ً أن «المستفيد
الوحيد من هذا الواقع هو من يريد للبنان أن يقع في أتون
الفتنة ،وفي المقدمة إسرائيل».

«الوفاء للمقاومة»� :سلطة ال ت�ستطيع
معالجة م�شكلة نفايات ال تملك قرار حرب و�سلم
أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن الذي يُعيق
حتى اآلن حركة الجيش باتجاه إنهاء الوجود التكفيري
في بعض الجرود هم الذين ال يريدون سيادة للبنان»،
معتبرة «أن سلطة ال تستطيع أن تعالج مشكلة نفايات
في البلد ال تستطيع أن تملك قرار حرب وسلم ضد عدو
يتهددنا في هذا البلد».
ورأى رئيس الكتلة النائب محمد رعد «أن المقاومة
هي أكثر من يفهم الجيش اللبناني ،ألنها تنسق معه
وتتفاهم» ،معتبرا ً انه «ل��وال هذا التنسيق والتناغم
واالحتضان لكلينا من شعبنا الوفي والمقدام لما حققنا
الذي حققناه ال ضد العدو اإلسرائيلي وال ضد جماعات
التكفيريين وعصاباتهم».
ونبّه رع��د خ�لال ال��ذك��رى السنوية األول��ى للشهيد
إبراهيم الحاج في بلدة قليا في البقاع الغربي ،إلى
«أن الذي يُعيق حتى اآلن حركة الجيش باتجاه إنهاء
الوجود التكفيري في بعض الجرود في لبناننا هم الذين
ال يريدون سيادة للبنان ،ويتواطأون مع أعداء لبنان من
أجل أن يبقى التهديد قائما ً ضد شعبنا وضد مصالحه
وهؤالء ال يُراهن عليهم ونحن ال نخدع شعبنا».
وجدد تأكيده «عدم المراهنة على هذه السلطة ،وال
مثيالتها في السابق ،ال في مواجهة عدو وال في تصد
لتكفيريين ،بل نكاد اليوم ال نراهن عليها من أجل إيجاد
حل يعالج مشكلة النفايات ،فسلطة ال تستطيع أن
تعالج مشكلة نفايات في البلد ال تستطيع أن تملك قرار
حرب وسلم ضد عدو يتهددنا في هذا البلد».
وتابع« :كفى عهرا ً وكفى طيشا ً ونزقاً ،نحن ال نفهم
أن يصل المسؤول في لبنان إل��ى موقع من المواقع
فيحتشد حوله األزالم والمتعهدون ،وال تعود األمور
تصلح إلجراء مناقصة واحدة حول أي مشروع بنزاهة
وبإنصاف ،ولذلك ت��رون المشاريع كلها ،تتعرض
لإلهتراء والتعفن والتردي ،وإلعادة النظر بسرعة ،من
أصغر المشاريع ألكبرها ،ألن السمسرات أخذت حدها

�أهالي ر�أ�س بعلبك يطالبون الدولة
بتحرير �أر�ضهم من الم�سلحين
اختار أهالي العسكريين المخطوفين لدى «النصرة»
و»داع��ش» ،يوم عيد الجيش ،إلحياء ذكرى مرور سنة
على خطف أبنائهم في جرود عرسال في الثاني من آب
العام الماضي ،بلقاء عقدوه ،في خيمهم المنصوبة في
ساحة رياض الصلح وسط بيروت ،بمشاركة النائب
خالد زه��رم��ان ورئ��ي��س راب��ط��ة «أب��ن��اء ب��ي��روت» محمد
عاصي.
وأض��اء األهالي والمتضامنون معهم الشموع على
نية أبنائهم المخطوفين ،وطالبوا المسؤولين في الدولة
اللبنانية بـ»اإلسراع في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه
السعيدة».
وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،قد أوفد رئيس
الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير إلى األهالي،
ليطمئنهم ،وينقل إليهم «أن ملف الجنود األسرى أمانة
في عنقه».
وألقى حسين يوسف والد الجندي محمد يوسف كلمة
أكد فيها أن مرور الوقت والزمن لم يفقدهم األمل بعودة
أبنائهم ،مشيرا ً إلى «أن ساحة رياض الصلح وحدها،
تشهد على الدموع التي يذرفها أهالي المخطوفين يومياً»،
وأعلن عن «مبادرة سيقوم بها األهالي ،حيث سيقدمون
المساعدات للنازحين السوريين في بلدة عرسال».
أم��ا م��اري خ��وري ،شقيقة العسكري ج��ورج خ��وري
فانتقدت «تعامل الحكومة مع ملف العسكريين» ،وقالت:
«إن المسؤولين ال يعلمونهم بأية أخبار» ،متمنية لو «أن
هؤالء الجنود قد استشهدوا في الميدان ،بدل أن يموتوا كل
يوم».
بدورها ،تمنت زوج��ة العسكري زي��اد عمر صابرين
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عمر «لو أن الزمن يمحي يوم الثاني من آب» ،مشيرة إلى
أن عائلتها تعيش مأساة يومية منذ اختطاف زوجها،
منتقدة «تعامل الدولة مع هذا الملف».
من جهته ،طالب المختار طالب طالب والد العسكري
محمد طالب الحكومة اللبنانية بـ»إنهاء ملف العسكريين
فوراً» ،مذكرا ً بأن «هؤالء الجنود خطفوا في لبنان وليس
في أفغانستان».
وخاطب الشيخ القاضي أحمد دروي��ش الخاطفين
بقوله« :أطلقوا سراح الجنود العسكريين رحمة بأطفالهم
وأمهاتهم ،ألن اإلسالم هو دين الرحمة والتسامح ،وهؤالء
هم حماة الوطن وسياجه».
وطالب األب جان يمين الدولة بأن «تكون األم الحنون
والعين الساهرة على أبنائها» ،مناشدا ً الخاطفين بأن
«تمأل الرحمة قلوبهم ،ألن الله أعطانا الحياة لنعيشها،
وأعطانا السالم ،فلماذا نفقده؟».
وألقت الطفلة فاطمة مشيك ،كلمة طالبت فيها وزير
العدل أش��رف ريفي والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم بـ»أالّ ينسوا أبناء المؤسسة العسكرية».
كذلك كانت كلمات لكل من رئيس رابطة «أم��ان»،
الشيخ عمر حبلي وخالد م��ش��داد ،طالبا فيها الدولة
بـ»متابعة هذا الملف وعدم نسيانه ،والوقوف إلى جانب
أهالي العسكريين المخطوفين».
وقد انضم الحقاً ،إلى األهالي ،وفد من عائلة وأصدقاء
المقدم الشهيد ربيع كحيل ،الذين طالبوا بدورهم الدولة
اللبنانية بـ»تحقيق العدالة في قضية مقتل ولدهم».
وفي ختام االحتفال ،أضاء الحضور الشموع ووزعوا
الورود الحمراء.

والمتعهد يريد أن يرضي زعيمه ويريد أن يوزع على
الزبائن».
ولفت إلى وضع الحكومة الحالي قائالً« :نحن أصحاب
شعار التوافق في هذا البلد ،لكن التوافق الوطني يحصل
في كل فترة على مرحلة ،ال نفهم أن يحصل توافق على
كل ق��رار في مجلس ال��وزراء ،فالبعض يريد توافقات
خ��ارج سقف القانون ويتذرعون بالتوافق والتوافق
المطلوب في األمور الجارية وفي القرارات التي تسيّر
حياة الناس يوميا ً هي توافقات تحت سقف القانون
وليس فوق سقفه ،والذي يمنع الكثير من القرارات هو
أن البعض يريد أن يلبي أطماعه ومصالحه على حساب
مصالح كل اآلخرين خارج القانون وال يقيم وزنا ً ال لهذا
االتجاه وال لهذا الخيار ألنه مستفيد».
من جهته ،ش��دد عضو الكتلة النائب حسن فضل
الله خالل احتفال تأبيني تكريمي ال��ذي أقامه حزب
الله في حسينية بلدة عيتا الجبل،على «أننا معنيّون
جميعا ً كلبنانيين أن نعي خطورة هذه المرحلة التي
تشكل تحديا ً وتهديدا ً لوجود وبقاء لبنان ،فإذا كانت
المقاومة تتو ّلى شأن المواجهة الميدانية بقدراتها
وإمكاناتها ،وإذا كان الجيش يحاول أن يقوم بما عليه
ضمن اإلمكانات المتوافرة لديه ألن��ه محاصر على
صعيد الدعم والتسليح ،فإن بقية القوى اللبنانية
معنية باالستقرار واألمن وبسالمة لبنان ،سواء على
مستوى السلطة السياسية أو على مستوى مك ّونات
القوى السياسية الداخلية».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة بليدا الجنوبية ،رأى
النائب علي فياض «أن الوضع القائم في البلد يضع
الجميع أمام األسئلة الكبرى ،ألن هذه الوضعية التي
تضع الناس أم��ام حالة يأس من الدولة وغضب من
األوضاع القائمة ،ال يمكن االستمرار بها ،فهي تؤدي إلى
زيادة المخاطر األمنية واالجتماعية وتدفع األمور إلى
االنفالت من يد الجميع».

ذكرى �أ�سبوع ال�شهيد كحيل
في النبطية

معزون باستشهاد كحيل
أحيت مدينة النبطية وآل كحيل ،ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المقدم
المغوار ربيع كحيل ،وذلك في حسينية مدينة النبطية ،بحضور إمام مدينة
النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ،والنواب هاني قبيسي ،عبد اللطيف الزين،
ياسين جابر ،رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل ،الرئيس األول لمحاكم
النبطية القاضي برنارد شويري ،رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل
حايك ،المسؤول التنظيمي إلقليم الجنوب في الحركة المهندس محمد ترحيني
على رأس وفد من قيادة إقليم الجنوب ،المقدم الركن أحمد حمدان على رأس وفد
من المديرية العامة لألمن الداخلي ،والمالزم أول محمد عطوي على رأس وفد
من المديرية العامة لألمن العام.
وبعد آيات من الذكر الحكيم ،ألقى المحامي فادي كحيل كلمة باسم العائلة،
وختاما ً كان مجلس عزاء حسيني عن روح الفقيد.

