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احتفاالت رمزية بعيد اال�ستقالل في وزارة الدفاع والمناطق

قهوجي :في «�أمر اليوم» :المعركة ّ
�ضد الإرهاب م�ستمرة بال هوادة
�إبراهيمّ :
ال�شغور الرئا�سي لن يثنينا عن القيام بواجباتنا ومُقبلون على �أيام �أف�ضل

3

حزب اهلل :الأمن ال�سيا�سي يمنع الفتنة
ولن يهد�أ لنا بال � اّإل با�ستئ�صال «داع�ش» و�أخواته
أ ّكد حزب الله أنّ «النصر النهائي
على «داع��ش» وأخواتها التكفيريين
أصبح قريباً» وش �دّد على أنّ األمن
السياسي هو الذي يمنع الفتنة ويبني
الدولة ،مشيرا ً إلى أنّ مبادرة األمين
العام للحزب السيد حسن نصر الله
تساعد على االنطالق في هذا األمر.

قاسم

ابراهيم متحدثا ً أمام ضباط األمن العام

قهوجي يؤدي التحية امام نصب شهداء الجيش
أ ّكد قائد الجيش العماد جان قهوجي ،االستمرار في المعركة ض ّد
اإلرهاب من دون هوادة ،مشدّدا ً على أنّ كل المحاوالت اإلرهابية
ستبوء بالفشل أمام صمود الجيش واللبنانيين وتضامنهم الوطني
الواس  ،فيما أ ّكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
أنّ «الشغور الرئاسي لن يثنينا عن القيام بواجباتنا المهنية
والوطنية .فنحن لسنا موظفين ،بل أصحاب قضية» ،مشدّدا ً على
«أننا مقتنعون أنّ العدو «اإلسرائيلي» عد ّونا األول ويجب التصدي
لمخططاته ،أما العدو الثاني التكفيري فهو نتاج العدو «اإلسرائيلي»
بامتياز».

قهوجي

وجه لمناسبة الذكرى الثانية والسبعين
وكان العماد قهوجيّ ،
لالستقالل «أمر اليوم» إلى العسكريين ،وأشار فيه إلى أنّ «عيد
االستقالل الثاني والسبعين ،يُط ّل فيما تستمر معركة الجيش ض ّد
اإلرهاب من دون هوادة ،وال سيّما بعد ازدياد نشاطاته اإلرهابية
وتهديده السلم العالمي ،ومحاوالته المتكررة في لبنان لضرب
االستقرار الوطني ،وترويع المواطنين اآلمنين ،كما حصل باألمس
القريب في استهدافه الوحشي والجبان الضاحية الجنوبية
للعاصمة .لكن محاوالته ومخططاته كلها ستبوء بالفشل كما
فشلت سابقاً ،أمام وعيكم ويقظتكم ،وتصدّيكم بكل قوة للتنظيمات
اإلرهابية وخالياها التخريبية أينما كانت ،وأمام صمود اللبنانيين
والتفافهم حولكم ،ورفضهم القاطع لهذه الظاهرة الغريبة عن
نسيجهم االجتماعي ،وتضامنهم الوطني الواسع ،في مواجهة أي
عملية إرهابية تستهدف أي منطقة أو فئة لبنانية».
رص الصفوف والبقاء
ودعا قهوجي العسكريين «إلى المزيد من ّ
على أهبة االستعداد ،سواء على الحدود الجنوبية لمواجهة العدو
«اإلسرائيلي» ،والتمسك بالقرار  1701ومندرجاته بالتعاون مع
القوات الدولية ،أو على الحدود الشرقية وفي الداخل ،لضرب
اإلره���اب وخ�لاي��اه التخريبية بي ٍد م��ن ح��دي��د ،وللحفاظ على
مسيرة السلم األهلي في البالد .وإ ّني على ثقة تامة ،بأ ّنكم لم ولن
تسمحوا بإسقاط مؤسسات الدولة ،وقادرون على مواكبة مختلف
االستحقاقات الدستورية والوطنية المرتقبة بجهوزية أمنية
كاملة».
أض��اف« :أيّها العسكريون ،على الرغم من استمرار ّ
الشغور
الرئاسي لفترة طويلة ،بالتزامن مع تفاقم األزم��ات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وانعكاسها على انتظام عمل المؤسسات
والحياة المعيشية للمواطنين .واصلتم أداء واجبكم الوطني بك ّل
اندفاع وإخالص ،مقدّمين المثال في التماسك والوالء للمؤسسة،
والتزام حماية مرتكزات الوفاق الوطني والعيش المشترك في
كنف الدولة وحِ مى القانون .وهذا ما جعل اللبنانيين على اختالف
مك ّوناتهم ،يعلّقون أنظارهم على دور جيشكم في حماية لبنان
والحفاظ على مكتسبات شعبه.
أيها العسكريون ،إنّ المهمات الجِّ سام ال ُملقاة على عاتق
الجيش في هذه المرحلة ،ال يمكن أن ُتنسينا في أي لحظة معاناة
جنودنا المخطوفين لدى التنظيمات اإلرهابية ،فلهؤالء األبطال
الصابرين ،تحية وفاء وعهد م ّنا على متابعة قضيتهم ،والعمل بكل
السبل المتاحة لتحريرهم وعودتهم سالمين إلى كنف عائالتهم
ومؤسستهم».
واختتم متوجها ً إلى العسكريين بالقول« :في عيد االستقالل،
ّ
ومحط
يشخص إليكم اللبنانيون مجدّداً ،ح ّراسا ً للقيم الوطنية،
ثقتهم بالخالص واإلنقاذ ،فارفعوا رؤوسكم ألنكم أبناء مؤسسة
الشرف والتضحية والوفاء ،التي حمت الوطن وستحميه ،مهما
اشتدّت المحن وغلت التضحيات».
وللمناسبة وضع قهوجي ،يرافقه رئيس األركان اللواء الركن
وليد سلمان ،وع��دد من كبار ضباط أجهزة القيادة ،إكليالً من
الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني ،تكريما ً
ألرواحهم الطاهرة ،وتقديرا ً لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الحفاظ
على وحدة الوطن وسيادته واستقالله.
وأُقيم في باحة وزارة الدفاع الوطني ،احتفال رمزي حضره
اللواء الركن سلمان مم ّثالً العماد قهوجي ،وأركان القيادة وقادة
الوحدات وضباطها ،والموظفون المدنيون التابعون لها ،حيث
وجهه قائد الجيش
جرت مراسم رفع العلم وتالوة «أمر اليوم» الذي ّ
إلى العسكريين بالمناسبة.
كذلك أُقيمت احتفاالت رمزية في قيادات المناطق العسكرية
والوحدات الكبرى والقطع المستقلة ،تخلّلتها تالوة «أمر اليوم»
ووضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية للشهداء.

إبراهيم

وللمناسبة أيضاً ،اجتمع اللواء إبراهيم بضباط المديرية العامة
لألمن العام وعرض معهم الحال األمنية والسياسية في لبنان،
واألوضاع الداخلية في المديرية .وأشار إبراهيم ،في كلمة له ،إلى أنّ
غصة بسبب الفراغ
عيد االستقالل «يعود هذا العام وال تزال في قلبنا ّ
الرئاسي ،كما ال يزال الخطر جاثما ً على صدر وطننا لبنان ،الخطر

الصهيوني والخطر اإلرهابي الذي هو وليد الخطر الصهيوني .لكن
األمل موجود ،وأكيد أ ّننا مقبلون على أيام أفضل» .وأضاف« :إنّ
العيد  72لالستقالل يحضر وسط صورة سوداوية ،لكن األمل
موجود بالعودة إلى الحياة الداخلية والمؤسساتية الصحيحة.
وشغور المؤسسة األولى لن يُثنينا عن القيام بواجباتنا المهنية
والوطنية .فنحن لسنا موظفين ،بل أصحاب قضية .وأصحاب
القضية المقتنعون بقضيّتهم هم أبناء المديرية الفعليّون».
وش �دّد على «ض��رورة االستقامة في العمل وتحكيم الضمير
واالهتمام بمؤسستنا ،وعلى أنّ اقتناعنا ال يزال أنّ العدو اإلسرائيلي
هو عد ّونا األول ويجب التصدي لمخططاته ،أما العدو الثاني ،أي
التكفيري ،فهو نتاج العدو «اإلسرائيلي» بامتياز ،واأليام ستكشف
ذلك .واالنتحاريون هم إخوتنا وأبناؤنا ،لكن مغ ّرر بهم من قِبل
مخابرات وأعداء عمالء لدى الصهاينة .وهذا العدو بعيد كل البعد
عن الله ،هدفه إعادتنا إلى قبائل وجماعات متناحرة بهدف القضاء
علينا بالمف ّرق حيث عجز عن القضاء علينا ونحن م ّتحدون،
ّ
مؤخرا ً كشفت
والتوقيفات واإلنجازات التي قامت بها المديرية
مخططات وعصابات كانت تهدف إلى تدميرنا وض��رب بلدنا،
وتحطيمنا».
وتوجه إلى الضباط ،قائالً «إنّ عملكم وتفانيكم جعلنا نربح
ّ
 5جوائز «آي��زو» وهو تح ّد عصري لم يكن ليت ّم لوال عملكم على
المستوى اإلداري ،فكل التهاني لكم .إنّ ه��ذا اإلنجاز يجب أن
يكون حافزا ً للجميع على العمل للتساوي بالعطاء والتضحية.
أ ّما الجديد فهو البحوث العلمية واألمنية لتجاوز رتبة .وهو يزيد
كفاءة الضباط ،وسيت ّم نشر مقتطفات من هذه األبحاث في مجلة
األمن العام تباعاً» ،الفتا ً إلى أنّ «إنجازاتنا األمنية جعلت م ّنا هدفا ً
لـ«إسرائيل» وللعدو التكفيري ،لذلك يجب علينا االنتباه وتحصين
مراكز عملنا ،والتشديد على العسكريين ّ
توخي الحذر في مراكز
عملهم ومنازلهم ،واالهتمام بأمنهم الشخصي وبالسالح واآلليات
والعتاد المسلّم لهم ،واستعمالها لصالح الخدمة حصرياً».
وأ ّكد أ ّنه «يجب التشديد على األمن المعلوماتي ،وعدم تسريب
أيّة معلومة ،إن كان لصديق أوغير صديق ،ويجب التنبّه إلى
استعمال وسائل التواصل االجتماعي ،وع��دم استعمال ال ّرتب
المحصلة في الوظيفة على مواقع التواصل االجتماعي،
والمعلومات
ّ
بل إنّ استعمال ه��ذه الوسائل يجب أن ينحصر بالمواضيع
الخاصة والشخصية» .وقال« :يجب على كل عسكري أن يكون
خفيرا ً ويُفيد عن كل ّ
شك يساوره .أما الضباط اإلناث فيجب عليكنّ
ّ
االنتباه ومتابعة العسكريات اإلناث .وعلى الضباط كافة متابعة
مرؤوسيهم ،والبقاء على مسافة قريبة منهم».
ونبّه إلى أننا «ربحنا الـ « »ISOلكن ال ت��زال لدينا ثغرات،
فنحن لدينا صالحيات لكن يجب استعمالها ألجل الصالح العام،
وعدم استغالل مراكزنا للصالح الشخصي وإساءة التعامل مع
والصالحية،
المواطنين والمقيمين ،وعدم إساءة استعمال ال ّرتبة
ّ
ومس
ويجب معاملة المواطنين باحترام ،وعدم التع ّرض للكرامات
ّ
شخصهم ،ويجب احترام الوقت والحفاظ على معامالت المواطنين،
وعدم التفريط بها .أ ّما بالنسبة إلى التمركز ،فلدينا مشكلة مزمنة
نحاول حلّها لذلك ت ّم استمالك أرض في بعبدا ،لكن إنجاز المباني
يتطلّب وقتا ً وتمويالً».
سياق آخر ،ذ ّكر إبراهيم أنّ الكثير من المعامالت والمستندات
وفي
ٍ
المز ّورة ُ
ضبطت أخيراً ،فأه ّنئكم على هذا اإلنجاز .وهنا يحضر
موضوع األسير والمخاتير وغيرهم ،الذين كانت لديهم مستندات
مز ّورة ،وقد ت ّم إنشاء شعب ألمن الوثائق لمعالجة هذا الموضوع».
واختتم« :وصيّتي لكم أن تكونوا أقوياء وليس مستقوين،
واالبتعاد عن االصطفافات الدينية والمناطقية ،فلسنا عماال ً عند
أحد بل عند الشعب اللبناني الذي نحترم ،فنحن أقسمنا اليمين
ونحن على قدره ،والمديرية ستبقى سائرة إلى األمام ألنه قرار
و َق َسم ا ّتخذناه على أنفسنا».

احتفاالت وتهانئ

وه ّنأ وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،بمناسبة عيد
االستقالل ،الجيش اللبناني ،داعيا إلى أن «تكون هذه المناسبة
دافعا ً للمزيد من التكاتف والتالحم في مواجهة األخطار».
ولفتَ إلى أنّ «عيد االستقالل يجب أن يكون محطة مفصلية من
تاريخ لبنان للقضاء على اإلرهاب التكفيري ومشاريعه التدميرية»،
مؤ ّكدا ً أنّ «كل المخططات اإلرهابية ستبوء بالفشل أمام صمود
اللبنانيين وتضامنهم الوطني مع حامي الوطن ،الجيش اللبناني
والمقاومة».
وحيّا «كل شهداء المؤسسة العسكرية والجنود المخطوفين
لدى التنظيمات اإلرهابية ،والمقاومة ،وشهداء برج البراجنة الذين
سقطوا في سبيل الوطن على أي��دي التكفيريّين الذين يهدّدون
والسلم العالمي ،وترويع المواطنين اآلمنين».
االستقرار الوطني ِّ
وأشاد زعيتر «باالنجازات الكبيرة التي ح ّققتها األجهزة األمنية
على مستوى مكافحة اإلرهاب وكشف البؤر التكفيرية ،والحفاظ
على األمن وعلى مسيرة السلم األهلي في البالد».

وقال النائب محمد الصفدي في بيان« :يع ّزعلينا أن يح ّل عيد
االستقالل ولبنان من دون رئيس للجمهورية للسنة الثانية على
التوالي ،فيما الحكومة شبه مشلولة ومجلس الن ّواب لم يجتمع
إال بأعجوبة القوانين المالية» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا المشهد الوطني
الحزين يترافق مع متغيّرات دولية كبرى ومع تسارع األحداث
المتصلة بالحرب على اإلرهاب في العالم».
وسأل « :أفال يستدعي ذلك من القيادات السياسية في بالدنا
متابعة دقيقة للمشهد الدولي واالتفاق على ما هو األفضل لوطننا
في هذه المرحلة؟».
كما ه ّنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،اللبنانيين
بعيد االستقالل ،داعيا ً إلى أن «تكون هذه المناسبة دافعا ً للمزيد من
التكاتف ،وتجنيب الدولة والوطن األخطار ،واإلقبال على معالجة
المشكالت المتراكمة التي تفقد المواطنين الثقة بنظامهم العاجز
عن حل المشكالت التي تش ّوه عيشهم ،وتدفع شبابهم إلى الهجرة
واالغتراب».
من جهتها تم ّنت «جبهة العمل اإلسالمي» ،في بيان« ،أن تكون
هذه المناسبة العظيمة مدعاة للوحدة الوطنية الجامعة ومرتكزا ً
إلع��ادة ال ُّلحمة وال ّثقة بين اللبنانيين ،خصوصا ً في ظل هذه
الظروف واألجواء المحمومة التي يعيشها لبنان والمنطقة ،ج ّراء
الهجمات اإلرهابية المتكررة التي طالت أخيرا ً لبنان وفرنسا ،وأدّت
إلى سقوط ضحايا أبرياء».

لجنة اﻷسير سكاف

وعقدت لجنة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف اجتماعا ً في منزل
وتوجه أمين سر اللجنة جمال سكاف ،بالتهنئة
اﻷسير في المنية،
ّ
إلى عموم اللبنانيين بمناسبة عيد االستقالل ،كما حيّا الجيش
اللبناني والقوى اﻷمنية والمقاومة الباسلة.
وأ ّك��د سكاف أنّ «االستقالل الكبير لن يت ّم إال بتحرير جميع
اﻷراضي اللبنانية المحتلة وتحرير جميع اﻷسرى والمعتقلين،
وعلى رأسهم عميد اﻷس��رى في سجون العدو ،المناضل يحيى
سكاف ،وأسرى الجيش اللبناني والقوى اﻷمنية ،وأ ّكد تضامن
اللجنة مع عائالتهم على أمل تحريرهم في القريب العاجل».
وبارك سكاف باسم اللجنة «العمليات الفدائية البطولية التي
ين ّفذها الشباب الفلسطيني المقاوم على اﻷراض��ي الفلسطينية
المحتلة في مواجهة جيش االحتالل وقطعان المستوطنين بهدف
نيل حريته وطرد االحتالل عن كافة اﻷراض الفلسطينية» ،وطالب
«كل الشرفاء وأحرار العالم بضرورة مساندة الشعب الفلسطيني،
ودعم خياره في المقاومة الستعادة كامل حقوقه».
ولمناسبة ذكرى االستقاللّ ،
نظمت مجالس بلديات ساحل المتن
الجنوبي احتفاال ً اس ُته ّل بمسيرة وطنية انطلقت من باحة تكميلية
فرن الشباك الرسمية وجابت شوارع فرن الشباك  -عين الرمانة
وصوال ً إلى أمام مج ّمع بلدية الشياح.
وتقدّمت المسيرة شرطة اتحاد البلديات وقوى األمن الداخلي
والفرقة الموسيقية للجيش ورؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها
ومديرو المدارس المشاركة وف��رق الكشافة والطالب ،حاملين
األعالم اللبنانية ومطلقين أناشيد الوطنية.
ووصلت المسيرة إلى باحة االحتفال ،بحضور وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب م َم ّثالً بمستشاره غسان شكرون،
النائبين ناجي غاريوس وف��ادي األع��ور ،وشخصيات عسكرية
ورؤساء بلديات.
وألقى شكرون كلمة الوزير بو صعب ،وقال« :عيد استقالل لبنان
ليس مناسبة عابرة ،إ ّنه فعل إيمان بلبنان الوطن ،بأرضه وشعبه
ومؤسساته ،وأنتم ،يا شباب الغد ،عصب هذا االستقالل لكي يبقى
ّ
ح ّيا ً ونابضا ً بالع ّزة والكرامة والحرية واإلباء ،أنتم األعلى واألحلى
في حياة الوطن ،واستقراره واستمراره».
وأحيا عدد من المدارس ذكرى االستقالل حيث رفع الطالب األعالم
اللبنانية وأنشدوا النشيد الوطني ،وأغاني خاصة بالمناسبة.
كذلك ع ّمت االحتفاالت في مختلف القرى والبلدات العكارية
بعيدَي االستقالل والعلم ،حيث ُرفعت األعالم اللبنانية على سراي
حلبا الحكومي وعلى مختلف المؤسسات الرسمية والمدارس
الرسمية والخاصة ،والبلديات.
إلى ذلك ،استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه
في سراي طرابلس ،وفدا ً عسكريا ً مم ّثالً العماد قهوجي ،ض ّم قائد
منطقة الشمال العسكرية العميد الركن مروان حالوي ،معاون قائد
منطقة الشمال للعديد العميد رينه معوض ،ورئيس األمن القومي
في فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال ،العقيد أحمد عدره.
ونقل العميد الركن حالوي تحيات وتهنئة قائد الجيش للمحافظ
نهرا بحلول عيد االستقالل.
بدوره ،تم ّنى نهرا على الوفد نقل تحياته إلى قهوجي ،مثنيا ً على
«هذه المبادرة ومه ّنئا ً اللبنانيين جميعا ً بعيد االستقالل» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«الجيش هو ص ّمام أمان لحماية لبنان والسلم األهلي ،وترسيخ
األمن واالستقرار».

البحرية الرو�سية طلبت من لبنان تحويل م�ساراته الجوية

الطيران المدني :حركة المطار �ست�سير طبيعي ًا

تل ّقت السلطات المختصة في مطار بيروت
أمس برقية من البحرية الروسية ُتفيد بأنها في
صدد إج��راء تمارين وم��ن��اورات بحرية بموجب
إحداثيات محدّدة ،وذلك لمدة ثالثة أيام ،ابتدا ًء
من منتصف ليل أمس ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر
بشك ٍل مباشر على المجال الجوي اللبناني وعلى
حركة الطيران من وإلى مطار بيروت ،وفي األجواء
اللبنانية.
وأوضحت وزارة األشغال العامة والنقل في
بيان و ّزعه مكتبها اإلعالمي ،ما يلي« :بعد ورود
برقية عاجلة م��ن ج��ان��ب السلطات الروسية
بتاريخ اليوم  2015/11/20تتض ّمن الطلب
من إدارة الطيران المدني عدم استخدام المجال
الجوي المقابل لألراضي اللبنانية ضمن مساحة
وارتفاع محدّد بهدف القيام بمناورات بحرية،
وذلك لمدة ثالثة أيام في  21و 22و 23من الشهر
الحالي ،وحيث أنّ هذا اإلجراء سيؤثر على حركة

اإلقالع والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي،
نتيجة إقفال مسارات معيّنة ،قامت وزارة األشغال
العامة والنقل بإنشاء خليّة عمل طارئة التخاذ
اإلج���راءات الالزمة واالت��ص��ال بمنظمة الطيران
الدولي والسلطات المختصة في مجال الطيران،
بما يضمن استمرارية حركة اإلقالع والهبوط في
المطار مع مراعاة أقصى درجات السالمة العامة».
وكان وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر،
موسعا ً مع المعنيّين في المديرية
قد عقد اجتماعا ً ّ
العامة للطيران المدني في المطار للبحث في كل
اإلجراءات التي يجب اتخاذها ،حفاظا ًعلى السالمة
وتوجه زعيتر إلى المطار م ّرة ثانية ،وعقد
العامة.
ّ
اجتماعا ً آخر.
من جهته ،علّق رئيس مجلس إدارة شركة
«طيران الشرق األوس��ط» محمد الحوت ،على
البرقية التي وردت إلى سلطات المطار المختصة
من البحرية الروسية ،موضحا ً أنّ «المسارات

الجوية اللبنانية هي من مسؤولية الدولة في
لبنان ،وشركة «الميدل إيست» ستلتزم بأي قرار
ت ّتخذه الدولة اللبنانية وستتقيّد به ،فإذا ق ّررت
الدولة تغيير المسارات الجوية سنسيّر رحالتنا
وفق المسارات الجديدة .أما إذا ق ّررت اإلبقاء على
المسارات الحالية ،فستعتمد «الميدل إيست»
المسارات القائمة الحالية».
وفي وقت الحق من ليل أمس ،أعلنت «الميدل
إيست» أ ّن��ه استنادا ً إل��ى التعميم الصادر عن
إدارة الطيران المدني اللبناني بشأن سلوك مسار
جوي جديد بين لبنان وقبرص ،فإنّ كل رحالتها
ليوم السبت س ُتقلع في المواعيد المحددة لها
المتوجهة
كالمعتاد ،وأنّ بعض الرحالت الجوية
ّ
إلى دول الخليج العربي والشرق األوسط سوف
تستغرق وقتا ً أط��ول ،بسبب سلوكها مسارات
جوية جديدة.
وفيما أُفيد أنّ «لبنان بصدد إجراء مفاوضات مع

السلطات القبرصية المختصة لتأمين خط جوي
مؤقت» ،أ ّكد سفير لبنان في قبرص يوسف صدقة
في ات��ص��ال ،أنّ «المفاوضات بين مدير شركة
«الميدل إيست» في قبرص الدكتور نبيل أبو جودة
مع مديرية الطيران المدني في قبرص ،انتهت إلى
تحديد مسار طيران آمن للطيران اللبناني ،بسبب
المناورات البحرية الكبيرة التي ستجريها البحرية
الروسية في منطقة الشرق األوسط ،ويتحدّد هذا
الخط من المنطقة الجنوبية».
لكن المدير العام بالتكليف المهندس إبراهيم
أبو عليوى ،عاد وأ ّك��د بعد اجتماع للمسؤولين
في المطار أ ّنه بناء لتوجيهات الوزير زعيتر ،فإنّ
حركة المطار ستسير بشكل طبيعي وعادي.
من جانبها ،أعلنت شركة الطيران الفرنسية
« »France Airعن تقديم موعد الرحلة المتوجهة
فجر اليوم من بيروت إلى باريس  50دقيقة ،نظرا ً
إلى الطلب الروسي.

وق��ال نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم ،خالل االحتفال
التأبيني ال��ذي أقامه «ح��زب الله»
لشهداء تفجيري برج البراجنة في
ثانوية شاهد طريق المطار« :نحن
نعرف عدونا جيداً ،عدونا «إسرائيل»
ومهما حصل م��ن ت��ط��ورات ستبقى
«إسرائيل» هي العدو األول ،وعندما
واج��ه��ن��ا التكفيريين ل��م نواجههم
كعدو آخ��ر لكن واجهناهم ك��أدوات
بيد «إسرائيل» لهم وظيفة تخريب
وتفكيك وت��دم��ي��ر المنطقة خدمة
للمشروع اإلسرائيلي».
وأ ّك���د أنّ «ل��ب��ن��ان نجا م��ن فتنة
التكفيريين ولكنهم سيحاولون
ب��اس��ت��م��رار أن ي��ن��ف��ذوا م��ن بعض
ال��ث��غ��رات وأن ي��ق��وم��وا بأعمالهم
اإلج��رام��ي��ة ،علينا أن نهت ّم بالقيام
بكل اإلجراءات التي تحمي ،لكن على
رأس المطلوب هو األم��ن السياسي،
األمن السياسي هو الذي يمنع الفتنة
من أدواتها واألمن السياسي هو الذي
يقطع الطريق أم��ام دُعاتها واألم��ن
السياسي ه��و ال��ذي يحمي أطياف
المجتمع اللبناني لينصرف إلى بناء
دولته ،وهذا يمكن أن نصل إليه من
خ�لال سلّة ح��ل متكاملة دع��ا إليها
سماحة األمين العام(السيد حسن
نصر الله) فهي تساعد على االنطالق
لبناء الدولة خاصة أنّ ما يُرسم في
الخارج ليس معلوما ً بأن يصل إلى
نتائجه المرج ّوة».

قاووق

من جهته ،أ ّكد نائب رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق���اووق ،أنّ «النصر النهائي على
«داعش» وأخواته التكفيريين أصبح
قريباً».
وقال قاووق خالل احتفال تأبيني
أق��ام��ه ال��ح��زب ف��ي ذك���رى أس��ب��وع
الشهيد محمد محمود نذر في «مج ّمع

قاسم متحدثا ً في االحتفال التأبيني لشهداء برج البراجنة
سيد الشهداء» في بلدة عربصاليم:
«إنّ ردّنا كان وما زال على التفجيرات
اإلره��اب��ي��ة ه��و أن��ن��ا سنهزم ه��ؤالء
التكفيريين ف��ي م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال،
وإ ّننا نعمل من أج��ل استئصال كل
وجود «داعش» ،ولن يهدأ لنا بال إال
بالهزيمة الكاملة لـ«داعش» وأخواته،
وما دام هناك خطر تكفيري إرهابي
في سورية يهدّد لبنان ،فإ ّننا سنبقى
في الميدان ،نقتحم عليهم أوكارهم،
ونحن واثقون من النصر الحاسم».
أض��اف« :إنّ ه��ؤالء ال يعرفوننا،
وهم ظ ّنوا أنهم بالتفجيرات في برج
البراجنة يمكنهم إخافة شعبنا ،أو
أن يغيّروا في قرار المقاومة ،لكنهم
رأوا م ّنا بأسا ً وشجاعة هي م ّتصلة
برسول الله محمد ،واإلمامين علي
والحسين».
وت��اب��ع« :إذا ك��ان «داع���ش» يريد
بالتفجيرات أن يُخيف شعبنا فو قد
باء بالفشل ،وإن كان يريد أن نغيّر
موقفنا فإ ّنه لن يحصد إال الخيبة،
ألنّ شعب المقاومة أقوى من أن ته ّز
إرادته كل التفجيرات».

يزبك

من جهته ،ع� ّزى الوكيل الشرعي
ال��ع��ام ل�لإم��ام الخامنئي ف��ي لبنان
الشيخ محمد يزبك ،خالل كلمة له في
مقام السيدة خولة بنت اإلمام الحسين
في بعلبك« ،أهلنا عوائل الشهداء
ال��ذي��ن ق��ض��وا بالتفجير الوحشي
الداعشي اإلرهابي في برج البراجنة،

للشهداء الدرجات العليا وللعوائل
الكرم وجزيل األجر والثواب» .وقال:
«ون��رج��و للجرحى األع��� ّزاء الشفاء
العاجل ،هم شهداء أحياء في عين
الله تعالى .وك��ل التقدير والشكر
ألهلنا الشرفاء على مواقفهم العظيمة
وص��ب��ره��م ،واح��ت��س��اب��ه��م أص��ح��اب
البصيرة والرضوان».
أض��اف« :نش ّد على أي��دي القوى
األم��ن��ي��ة ،شاكرين لهم إنجازاتهم
بالكشف عن شبكات اإلرهاب بأقصر
مدّة زمنية ،وهذا يدعو إلى االعتزاز
والطمأنينة إل��ى العيون الساهرة
على أمن الوطن ،كما أننا نث ّمن عاليا ً
المواقف الوطنية وتعاطفها وتأكيد
ضرورة التالحم والوحدة في مواجهة
اإلرهاب ،والعمل بجديّة لبناء الدولة
القوية وااللتفاف حولها ،وبها يكون
الخالص».
وه � ّن��أ ي��زب��ك اللبنانيين جميعا ً
بالذكرى الثانية والسبعين لعيد
االستقالل ،آمالً «أن تكون الذكرى في
هذا العام مدخالً للوحدة الوطنية،
ألنّ االستقالل ال يُع ّزز إال بالوحدة،
وأن ينهض الجميع كتفا ً إلى كتف
ب��ت��ح � ّم��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة،
بااللتفاف حول الدولة ،ودعم الجيش
والقوى األمنية ،وأن نكون من خلفهم
في مواقف الشرف والتضحية ودرء
األخ��ط��ار ،ومواجهة التهديدات من
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،واإلره����اب
التكفيري».

�أبرق �إلى الأ�سد في ذكرى الحركة الت�صحيحية

الخطيب :دماء �شعبنا
في البلدين تحمي وحدة �سورية
أبرق األمين العام لـ«رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة
للمقاومة والعدالة االجتماعية» النائب السابق زاهر
الخطيب ،إل��ى الرئيس بشار األس��د في ذك��رى الحركة
التصحيحية ،وج��اء في البرقية« :إنّ
تمسككم بنهج
ّ
الحركة التصحيحية ورفض الخضوع إلمالءات وضغوط
الغرب االستعماري ش ّكل األس��اس الصلب ال��ذي م ّكن
سورية من الصمود ط��وال السنوات الخمس الماضية،
وجعلها اليوم ق��ادرة ،مع حلفائها األوفياء ،من االنتقال
إلى الهجوم لتطهير األرض العربية السورية من دنس

اإلرهابيين التكفيريين ،والتأسيس إلعادة بناء ما د ّمره
العدوان اإلرهابي االستعماري».
وق��ال « :إنّ رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة
وال��ع��دال��ة االجتماعية ي���ج���دّدان ،ف��ي ذك���رى الحركة
التصحيحية ،الوقوف إلى جانب سورية وشعبها الصامد
وجيشها المقاوم ،ويؤ ّكدان أنّ دماء شعبنا الواحد في
البلدين التي امتزجت على أرض لبنان وسورية هي التي
تحمي وحدة سورية واستقاللها وعروبة األمة ،وخيارها
التحرري المقاوم».

الخازن :الأجواء الإيجابية المتجددة
فر�صة مثالية النتخاب رئي�س
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير السابق
وديع الخازن أنّ «األجواء اإليجابية المتجددة في مواجهة
اإلره��اب ،والدعوة إلى حل سياسي ج��ديّ في سورية،
ودعوة السيد حسن نصر الله إلى تسوية شاملةُ ،تش ّكل
فرصة مثالية النتخاب رئيس للجمهورية».
وق��ال الخازن في تصريح أم��س« :وقفة رائعة وقفها
الشعب اللبناني بتعاطفه مع ضحايا اإلرهاب في تفجيري
ب��رج البراجنة ،مقرونة بالتجاوب ال�ّل�اّ ف��ت من جميع
السياسيين قبل ذلك مع دعوة السيد نصر الله إلى تسوية
شاملة من أجل مصلحة لبنان العليا».

وختم« :وألنّ العالم كلّه تحالف ،بعد أحداث باريس
اإلرهابية ،من أجل محاربة تنظيم «داع��ش» في وكره
ّ
والممتص خيرات سورية ،فإنّ لبنان
المعشش في الرقة
ّ
منخرط في حركة التصدّي هذه ،ومع االندفاع الدبلوماسي
الدولي القائم من أجل حل سياسي في سورية ،أل ّنها أقرب
إلينا ،وهو ما سينعكس على لبنان بإيجابياته.غير أننا ال
يمكن أن ننتظر هذه االنفراجات ،التي تساعدنا على الحد
من جواذبنا اإلقليمية ،لحل أزماتنا ،وفي طليعتها الفرصة
المثالية النتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤ ّمن حالة
انتظام لكل المؤسسات ،وما يمكن أن يصدر عنها».

«الديمقراطيون الأحرار» :مبادرة ن�صر اهلل
خطوة كبيرة �أراحت اللبنانيين
دع��ا ح��زب «الديمقراطيون األح���رار» في بيان بعد
اجتماعه األسبوعي برئاسة ترايسي شمعون الحكومة
«إل��ى استغالل األج��واء اإليجابية السائدة واالجتماع
وتسيير مصالح المواطنين ،ب��دءا ً من معالجة أزمة
النفايات».
وأشاد «بنجاح الجلسة التشريعية واالرتياح الذي
و ّلدته قراراتها ،خصوصا ً على الصعيد اإلقتصادي
بالتزامن مع استمرار جلسات الحوار الوطني ،وإشاعة
أج���واء بقرب إن��ه��اء ال��ف��راغ الرئاسي وب��دء الكتل في
االستعداد للتوافق على قانون انتخابات يم ّثل الشعب
اللبناني بشكل صحيح ،باعتماد النظام ال ّنسبي والدوائر
الكبرى ،أو النظام المختلط كمرحلة انتقالية».
ورأى الحزب «في مبادرة األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله إل��ى تسوية وطنية شاملة،
ورح��ب بها األفرقاء
خطوة كبيرة أراح��ت اللبنانيين،
ّ
السياسيون» ،متم ّنيا ً «العمل بترجمتها في أسرع وقت
منعا ً لاللتفاف عليها وتفشيلها من قبل المتضررين من
الوفاق اللبناني» ،وطالب «بمشاركة جميع األحزاب
اللبنانية كما بعض المجتمع المدني في محادثات هذه

التسوية ،وليس فقط األقطاب األساسية».
واستنكر «ب��ش�دّة الهجوم اإلره��اب��ي المتعدّد على
العاصمة الفرنسية باريس مجدِّدا ً دعوته المجتمع
الدولي إلى «اإلسراع في تشكيل قوة دولية كبرى تعمل
على إنهاء هذه الظاهرة الال إنسانية الخطيرة».
وح � ّي��ا الجيش وال��ق��وى األم��ن��ي��ة «ع��ل��ى التصدّي
لإلرهابيين التكفيريين وكشف جرائمهم ومخططاتهم،
وتفكيك شبكاتهم» ،مناشدا ً الدولة اللبنانية وال��دول
الصديقة «تسليح قوانا الشرعية بأحدث األسلحة
ألنها تش ّكل خط ال��دف��اع األول في وج��ه ق��وى الظالم
اإلجرامية».
من جه ٍة أخرى ،زارت شمعون يرافقها مسؤول مكتب
الدراسات واألبحاث والسياسات العامة سيمون كشر،
وزير الزراعة أكرم شهيّب في مكتبه ،وبحثا في ملف
النفايات وكيفية التوصل إلى حلول ال تكلّف الدولة
والمواطن أثمانا ً باهظة ماديا ً وصحياً.
وأشادت شمعون بجهود «شهيّب األخيرة في ترؤسه
لجنة حل موضوع النفايات».

