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زين الدين ّ
لحود يتذكر»
وقع كتابه «�إميل ّ
وقع الكاتب والصحافي أحمد زين
لحود
الدين كتابه بعنوان «إميل ّ
ي��ت��ذ ّك��ر» ،ف��ي حفل أقامته جريدة
«الثبات» في صالون كنيسة مار
مخايل  -الشياح ،برعاية الرئيس
العماد إميل لحود وحضوره.
ح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع م��م� ّث��ل
البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال
بشارة الراعي األب سليم مخلوف،
الرئيس حسين الحسيني ،مم ّثل
ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور سليم الحص
الدكتور رفعت ب��دوي ،مم ّثل رئيس
تك ّتل «التغيير واإلص�ل�اح» العماد
ميشال عون النائب ناجي غاريوس،
مم ّثل وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل هشام كنج.
كما حضر سفراء :روسيا ألكسندر
زاسيبكين ،الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد فتحعلي ،سورية
علي عبد الكريم علي ،مم ّثل رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان عميد اإلاع��ة
واإلع�لام في الحزب وائ��ل حسنية،
مم ّثل سفير دول��ة فلسطين أشرف
دبّور القنصل رمزي منصور ،الملحق
الثقافي في سفارة الصين تشان،
مم ّثل النائب سليمان فرنجيّة فيرا
يمين ،الوزير السابق وديع الخازن،
النائب السابق إميل إميل لحود،
مم ّثل ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد جان
قهوجي العقيد الركن قاسم حمدان،
مم ّثل المدير العام ألمن الدولة اللواء
ج���ورج ق��رع��ة النقيب وائ���ل غ���دّار،
مم ّثل المدير العام لألمن الداخلي

جانب من حفل التوقيع
اللواء إبراهيم بصبوص العقيد فايز
زهوة ،مم ّثل المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم العقيد روجيه
صوما ،مم ّثل نقيب المحررين إلياس
عون جوزيف القصيفي ،المستشار
اإلع�لام��ي ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية
رفيق شالال ،أمين الهيئة القيادية في

حركة الناصريين المستقلين العميد
مصطفى ح��م��دان ،م��م� ّث��ل الجبهة
الشعبية  -القيادة العامة أبو عماد
رامز ،أمين عام «حركة األمة» الشيخ
عبد الناصر الجبري ،وشخصيات
سياسية واجتماعية وعسكرية
ومهتمون.

بقرادونيان ي�شكر الميرت
وجه األمين العام لحزب «الطاشناق» النائب أغوب
ّ
بقرادونيان أم��س ،رس��ال��ة إل��ى رئيس مجلس ال��ن� ّواب
األلماني نوربيرت الميرت بمناسبة اعتراف البرلمان
األلماني باإلبادة األرمنية ،وجاء فيها« :بصفتي رئيسا ً
لكتلة ن ّواب األرمن في مجلس الن ّواب اللبناني ،وعضوا ً في
لجنة الصداقة اللبنانية  -األلمانية البرلمانية ،نقدِّر كثيرا ً
قرار االعتراف باإلبادة األرمنية مثل القرار الذي ت ّم ا ّتخاذه
عام  2000من قِبل مجلس الن ّواب اللبناني».

ورأى أنّ «قرارات كهذه هي انتصارات من أجل الحقيقة
والعدالة ،هي خطوات مهمة لمنع تكرار ارتكاب إبادات في
المستقبل وغيرها من الجرائم ض ّد اإلنسانية ،إ ّنما تخدم
كوسيلة لتعزيز إحالل السالم والمصالحة الحقيقية».
وختم« :قد تكون مؤلمة مواجهة التاريخ والعدالة
بصدق وصراحة ،وهي شروط مسبقة إلحالل السالم بين
الدول والشعوب .نرجو أن تتقبّلوا م ّنا تقديرنا العميق
لهذه الخطوة الشجاعة».

الخازن ه ّن�أ بالعيد الوطني الرو�سي وبرم�ضان
أب���رق رئ��ي��س المجلس ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر السابق ودي��ع
الخازن إلى سفير روسيا في لبنان
ألكسندر زاسيبكين ،مه ّنئا ً بحلول
العيد الوطني لروسيا ،وج��اء في
البرقية:
«ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي
لروسيا ،أتقدّم من سعادتكم ومن
فخامة الرئيس فالديمير بوتين،
وم���ن ال��ش��ع��ب ال��روس��ي الشقيق
بأح ّر التهاني راجيا ً أن يعود عليكم
بالخير واليمن والبركات .فلروسيا
مكانة في القلب والتاريخ الحضاري
ال تجارى إلاّ بنفسها ،نظرا ً للقيَم
وال��م��ب��ادئ ال��روح��ي��ة والكنسية
وحقوق المساواة بين المواطنين.
ناهيك بما قدّمته من أعالم ونوابغ

مجلية في حقول الفكر واألدب طاول
مناطق ودوال ً في العالم.
نحييكم في هذا االحتفال ،ونرفع
التحية إلى دولة وحضارة حافرة
في ذاكرتنا وف��ي تاريخ البشرية
جمعاء».

تهنئة برمضان

وجه الخازن ،أح ّر التهاني
كما ّ
إلى اللبنانيين عموما ً والمسلمين
خ��ص��وص �اً ،م��ؤ ّك��دا ً «أه��م��ي��ة هذه
المناسبة الروحيّة والوطنيّة لما
تجسد من القيَم اإلنسانية التي
ّ
�وح��د م��ا ب��ي��ن األدي�����ان» ،س��ائ�لاً
ت� ّ
«المولى أن يمنّ على لبنان بالخير
وال��س�لام ،وأن يُلهم المسؤولين
المحبة واأللفة والتعاون».

وأجرى الخازن ا ّتصاالت للتهنئة
بحلول شهر رمضان الكريم بكل
م��نُ :مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،نائب
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن،
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسنُ ،مفتي طرابلس
وال��ش��م��ال ال��ش��ي��خ م��ال��ك الشعار
وال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور محمد رشيد
قباني.
ك��م��ا أب���رق ال��خ��ازن للمناسبة
نفسها مه ّنئا ً كلاّ ً من الرؤساء :نبيه
بري ،حسين الحسيني ،ت ّمام سالم،
نجيب ميقاتي ،سعد الحريري ،فؤاد
السنيورة وسليم الحص.

ال�سفارة الإيرانية �أحيت الذكرى الـ 27لرحيل الإمام الخميني
وكلمات �أ�شادت بنهجه و�أ ّكدت الت�صدي للعدوين «الإ�سرائيلي» والتكفيري
أحيت سفارة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في لبنان الذكرى السنوية
السابعة والعشرين لرحيل مؤسس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اإلمام
السيد روح الله الخميني في قصر
األونيسكو.
حضر االح��ت��ف��ال :رئ��ي��س مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري مم ّثالً بالوزير علي
حسن خليل ،رئيس مجلس ال��وزراء
تمام سالم مم ّثالً بالوزير غازي زعيتر،
الرئيس حسين الحسيني ،الرئيس
أمين الجميّل والنائب سامي الجميّل
مم َّثلين بالمهندس عبدالله ريشا،
رئيس كتلة التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون مم َّثالً بالمحامي رمزي
دسوم ،وزير الثقافة ريمون عريجي
مم ّثالً النائب سليمان فرنجية ،نائب
األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
ق��اس��م ،وال��ن�� ّواب محمد رع���د ،ن��وار
الساحلي ،علي المقداد ،ون ّواب ووزراء
سابقون ،السفير السوري في لبنان
الدكتور علي عبد الكريم علي ،سفير
فلسطين أش��رف دب��ور ،نائب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن مم َّثالً بالمفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن،
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
ال��راع��ي مم َّثالً ب��األب كميل مبارك،
مم ّثال شيخي عقل طائفة الموحدين
الدروز نعيم حسن الشيخ سامي أبي
المنى ونصر الدين الغريب الشيخ
نزيه أب��و إبراهيم ،كاثوليك األرم��ن
األرث��وذك��س آرام األول كيشيشيان
م��م� َّث�لاً باألرشمنديت هوسيك مار
ديروسيان ،راعي أبرشية جبل لبنان
للسريان األرثوذكس المطران جورج
صليبا ،حامد الخ ّفاف مدير مكتب
السيد السيستاني في لبنان ،قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي مم َّثالً
بالعميد غسان الطفيلي ،مدير عام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم مم َّثالً
بالعميد صالح حالوي ،ومم ّثلون عن
األجهزة األمنية ،أمين ع��ام االتحاد
العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر
حمود ،عضو هيئة الرئاسة في حركة
«أمل» خليل حمدان على رأس وفد من
القيادة في الهيئة التنفيذية والمكتب
السياسي ،وفد من «تج ّمع العلماء
المسلمين» برئاسة الشيخ حسين
غ��ب��ري��س ،وم��م � ّث��ل��ون ع��ن األح���زاب
والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية
والفصائل الفلسطينية ،وحشد من
الفعاليات والشخصيات السياسية
واالجتماعية والثقافية واإلعالمية
واالقتصادية.
وألقى السفير فتحعلي كلمة ،قال
فيها« :إ ّننا في الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وفي ظل القيادة الحكيمة
�ي ال��ق��ائ��د اإلم����ام ال��س��ي��د علي
ل��ل��ول� ّ
الخامنئي دام ظلّه وحكومة فخامة
الرئيس الدكتور حسن روحاني ،نؤ ّكد
وقوفنا الدائم إلى جانب لبنان الشقيق
شعبا ً ودول��ة ،وإل��ى جانب مقاومته
الشريفة الباسلة التي كلّلت جبين
لبنان واألم���ة العربية واإلسالمية
بالعز والفخار ورسمت بالدم مقاومة
لبنانية هزمت «إس��رائ��ي��ل» وأعطت
للحرية معناها الحقيقي .مؤ ّكدين
ويوحد بين
دعمنا الكامل لكل ما يجمع
ّ
اللبنانيين على قاعدة وح��دة لبنان
وشعبه العزيز ،ألنّ جوهر وج��ود
لبنان هو بوحدته ،وغنى هذا الوطن
الكبير بإنسانه .ه��و ب��ه��ذا التن ّوع
الثقافي والحضاري ألبناء شعبه،
آملين أن نشهد في القريب العاجل
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
بما يح ّقق للبنان مزيدا ً من االستقرار
واألمن والثبات».
كما أ ّكد «أنّ الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ستبقى إل���ى ج��ان��ب كل
الشعوب المظلومة في ه��ذا العالم

خليل

فتحعلي

قاسم

قبالن

مبارك

ح ّمود

وف��ي طليعتها الشعب الفلسطيني،
داعم ًة ح ّقه في الحرية واالستقالل،
ومؤ ّكدة وحدة هذا الشعب بكافة قواه
الحية لمواجهة المؤامرات التي تعمل
على إثارة الفتن الطائفية والمذهبية
وحرف وجهة المعركة عن فلسطين
 ...إلى فتن ومؤامرات داخل بلداننا
وبين أبناء أمتنا الواحدة».
وتابع« :ستبقى فلسطين قضيّتنا
الكبرى ومعركتنا الحاسمة مع العدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ال���ذي ي��دع��م وي��ح � ّرك
الجماعات اإلره��اب��ي��ة والتكفيرية
التي تش ّكل خطرا ً على الجميع من
دون استثناء ،وم��ن واجبنا جميعا ً
مواجهتها بش ّتى الطرق والوسائل».
وألقى الوزير حسن خليل كلمة،
قال فيها« :في ثالثين عاماً ،صنعت
ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
ق��وة عظمى تهرع إل��ى أبوابها دول
وحكومات .إنّ ما زرعه اإلمام الخميني
في عصره ،حصده شعبه اليوم نصرا ً
يجاور المجد».
وأض���اف« :أنّ تحدّيات المنطقة
توسع اإلرهاب
التي فرضتها وقائع
ّ

وممارساته على دول أساسيةُ ،تلزمنا
أن ُنعيد تصويب ال��ص��راع باتجاه
المستفيد األول من انقسامنا وحروبنا
«إسرائيل» ونظيرها المك ّمل لدورها،
اإلره��اب التكفيري ،ويفرض أن نك ّرر
الدعوة الى إعادة الدول العربية تنظيم
عالقاتها مع إيران على قاعدة حسن
الجوار ،وفتح قنوات الحوار المسؤول
ل��ل��وص��ول إل���ى ت��ف��اه��م��ات تحسم
المعركة ض ّد اإلرهاب من جهة ،و ُتعيد
تنظيم الجبهة ف��ي مواجهة العدو
الصهيوني ،الذي سنبقى كلبنانيين
ملتزمين بمقاومتنا وجيشنا وشعبنا
خيار المواجهة معه حماي ًة وتحصينا ً
لسيادتنا وحريتنا».
وختم« :على مستوانا الداخلي
ومن منبر اإلم��ام ال��ذي آمن بالوحدة
اإلسالمية ،نشدّد على ضرورة تحصين
وحدتنا على هذا الصعيد ،ومدّها على
المستوى الوطني ،والعمل الجا ّد نحو
جعل الحوار فرصة للخروج من مأزق
انتخاب رئيس للجمهورية وإع��ادة
إطالق عمل المؤسسات السياسية».
ث ّم تحدّث ال ُمفتي قبالن ،الذي رأى

«أنّ األزهر وال ّنجف وقم ،وك ّل المراكز
الدينية ،م��س� ُؤول��ة بك ّل إمكاناتِها
وطا َقاتِها عن إع��ادة تظهير اإلسالم،
وتوحيد الخطاب ،وبناء ال ّثقة ،ومَنع
التكفير ،ومواجهة مَوجَ ات التط ّرف
الفكري والديني ،ألنّ الله تعالى يقول:
َسطا ً ِّل َت ُكو ُنوا ْ
(( َو َك َذ ِل َك جَ َعلْ َنا ُك ْم أ ُ َّم ًة و َ
�اس)) ،شهداء على
ُش� َه�دَاء عَ لَى ال � َّن� ِ
ال َّناس ،وليس َت َب َعا ً لل َّناس أو لعب ًة
ِب َي ِد ال َّناس».
واعتبر «أنَّ ما يجري في سورية
واليمن والعراق وليبيا وغيرها ،أ َّكد
أنَّ األ ُ َّم���ة أ ُ َم���م ،وأنَّ العرب تح َّولت
َت َب َعا ً للتبعيَّات ،لدرجة أنّ «إسرائيل»
تح َّولت جزءا ً مِن محور «نحر العرب
لل َع َرب» .وما أك َث َر العرب يوم تتح َّول
الفتنة إلى مشروع خصومة وم َذا ِبح
ودمار أوطان» .وقال« :وأخيراً ،حين
أراد اإلمام الخميني للعرب ألاّ تختلف
أو تتنازع أم َرهَ ا قال« :ح ّرروا القدس،
وأعيدوا فلسطين» ،وحِ ْي َن أرا َد لهذه
األ َّمة وحد َتهَا ،قال« :عودوا إلى القرآن
وس َّنة َن ِبيِّكم» ،وح َّتى ال تختلف األ َّم ُة
ُ
فيما بينها ق��ال« :األم��ة أم��ة بتراثها
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الصحيح ،وإلاّ م ّزقتها األك��اذي��ب»،
وعن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
قال« :هي بلد العرب والمسلمين وك ّل
المستضعفين ،لهم وليست ضدّهم،
ولن تكون يوما ً ما تبعا ً للصهاينة أو
األميركان».
وأل��ق��ى كلمة البطريرك ال��راع��ي
األب كميل مبارك ،فقال :في مثل هذه
المناسبة الكريمة يسترجع المتأ ّمل في
شؤون هذا العالم ومساره ،وبخاصة
في هذه األيام العجاف التي تهدد فيه
طبول الحرب أب��واب السالم ،ك ّل ما
قاله وما علّمه آية الله الخميني قدّس
الله ذكره ،أل ّنه من نخبة الرجال الذين
رأوا أنّ العقل ،إذا ما استق ّل في تدبيره
عن تعاليم الديانات قد يتوه عن الحق
ويغرق في الباطل ،وخطره أ ّنه يعتقد
دائما ً أ ّنه على حق ،من هنا دعوة آية
الله الخميني إلى تنوير العقل بالقيَم
الروحية كي ما يُسهم إسهاما ً فاعالً
وب ّنا ًء في تدبير شؤون الناس والسهر
على خيرهم العام ،الذي إن كان سليما ً
سلم المجتمع واستقامت النظم».
وخ��ت��م« :ب��اس��م ص��اح��ب الغبطة
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك إنطاكية وس��ائ��ر المشرق
وص��اح��ب السيادة المطران بولس
مطر رئيس أساقفة ب��ي��روت ،أحيّي
القيّمين على هذا االحتفال التكريمي
المميّز ،وأستمطر عليهم وعلى جميع
الحاضرين بركات الله ومحبّته من
اآلن وإلى األبد».
بدوره أ ّكد الشيخ قاسم في كلمته،
أنّ «اإلمام الخميني كان أ ّول من دعا
إل��ى الوحدة في العالم اإلسالمي»،
وأض����اف« :اإلم����ام الخميني وضع
ح��دودا ً للتبعية ولالستكبار ،وإيران
هي اليوم بلد حر وتأتي الدول إليها
لتفاوضها وتعمل معها» ،ولفتَ إلى
أنّ «اإلم���ام الخميني نقل المعادلة
م��ن «إس��رائ��ي��ل» واألس��رل��ة إل��ى خط
المقاومة».
وأضاف« :في وجود اإلمام الخميني
تح ّرك الناس ض ّد األنظمة المستبدّة،
وت��ح� ّرك الناس على ام��ت��داد عالمنا
العربي واإلس�لام��ي» ،موضحا ً أنّ
«اإلمام الخميني قدّم االسالم برؤيته
الصحيحة ،وإذا رأيتم اليوم فضائح
«داعش» والمنحرفين باسم اإلسالم،
فإ ّنه من بركة نور اإلمام الخميني».
وأعلن قاسم أ ّنه «انتهينا من خطر
اإلم��ارات التكفيرية في لبنان بفضل
معادلة الجيش والشعب والمقاومة»،
وأض��اف« :ل��وال وجودنا في سورية
لكانت الجماعات التكفيرية تتواجد
في كل لبنان» ،وأشار إلى أنّ «إسرائيل
ليست مع أحد والجماعات التكفيرية
وب���ال ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ،وواج��ب��ن��ا أن
نتنصل» ،ولفتَ إلى أ ّنه
نتصدّى ال أن
ّ
«علينا االستفادة من االستقرار الحالي
في لبنان لكي نتقدّم إلى األمام».
وألقى الشيخ ماهر حمود كلمة،
ج���اء ف��ي��ه��ا« :ل��ي��س ه��ن��اك م��ن خطر
على مذهب أه��ل السنة والجماعة
كما تزعمون ،وليس هناك من خطر
على مذهب كافة المسلمين ،الخطر
على مذهب أهل السنة هو منكم أيها
التكفيريّون وأيّها المذهبيّون وأيها
الملوك والبتروليون ،أنتم تش ّوهون
إسالم محمد ،وتش ّوهون إسالم عمر
ب��ن ال��خ��ط��اب ،ك��ل ه���ؤالء ل��و وج��دوا
في زماننا هذا لكانوا خمينيين ،ولن
يكونوا إلاّ على ه��ذا الطريق ،وكفى
أوهاما ً ومؤامرات».
وختم« :اليوم يوم المستضعفين
ويوم الوحدة اإلسالمية ،وال عد ّو لنا
إلاّ العدو «اإلسرائيلي» ،والبوصلة
األساس والهدف هي فلسطين».

احتفال بتخريج رتباء في قوى الأمن
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ب�صبو�ص :المرحلة خطيرة
ومعركتنا مع الإرهاب طويلة
أ ّك���د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى األم��ن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص،
أنّ «معركتنا م��ع اإلره���اب طويلة
وم��ض��ن��ي��ة ،وه����ذا ُي��س��ت��ش� ّ
�ف من
المعطيات العسكرية الميدانية،
وال��م��واق��ف ال��س��ي��اس��ي��ة ال��دول��ي��ة
ال��م��ت��ع��ارض��ة ،وت��ب��اي��ن ال��م��واق��ف
المحليّة م ّما يدور حولنا من نزاعات
وصراعات ،وانعكاساتها السلبية
التي و ّزع��ت ال��دول والشعوب وفق
اصطفافات عرقيّة أو طائفيّة أو
مذهب ّية ،بعيدا ً كل البعد عن المعايير
اإلنسانية واألخالقية».
وفي كلمة له ،خالل حفل تخريج
ال��دف��ع��ة األول���ى م��ن دورة الرقباء
المتم ّرنين الذين تابعوا دورة تنشئة
مسلكيّة وعسكريّة ،في معهد قوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ف��ي ع��رم��ون ،لفتَ
بصبوص إلى أنّ «كل تلك المعطيات
والتح ّوالت ،على الرغم من تسارعها،
ُتشير إلى أنّ الحلول ليست بقريبة،
إ ّنما تسير وف��ق مجريات خطيرة،
تنذر بتفتيت دول المنطقة وتهجير
قاطنيها ،وتدمير بُناها التحتيّة،
وطمس تراثها وثقافتها المتوارثة».
وش��دّد على أنّ «ه��ذا يُملي على
جميع ال��ج��ه��ات المعنيّة ،دول� ّي��ة
وإقليميّة ووط��ن� ّي��ة ،وع��ي خطورة
ال��م��رح��ل��ة ،وال��س��ع��ي إل���ى تجنيب

المنطقة ولبنان المخاطر المحدقة،
والتعامل بحكمة وتر ٍّو مع المتغيّرات
والمستجدّات السياسية واألمنية
المقبلة».
وأشار إلى «أ ّننا نجحنا في قوى
األمن في تجاوز الكث ِير من الصعوبات،
ومجابهة العديد من المخاطر التي
كانت تقف خلفها تنظيمات إجراميّة
منظمة ،وف ّككنا الكثير من الشبكات
التابعة لها ،وأحبطنا العديد من
المخططات ،وأوقفنا أع��دادا ً كبيرة
م��ن ك��ب��ار ال��م��ج��رم��ي��ن الضالعين
ف��ي ج��رائ��م م��خ��ت��ل��ف��ة ،ك��اإلره��اب
والمخدرات ،واإلتجار غير المشروع
باألسلحة ،واإلتجار بالبشر ،وجرائم
المعلوماتية وغيرها من الجرائم ،وقد
أنزلنا في صفوف المجرمين خسائر
كبيرة ،وفي المقابل قدّمنا عددا ً من
ال��ش��ه��داء والمصابين ف��ي معارك
وت��ح�دّي��ات ل��م نخترها ب��ل ُفرضت
علينا ،وقد ُرنا أن نبقى لها بالمرصاد
وعلى أهبة االستعداد للتصدّي لها
حيث تقتضي المواجهة».
وأوض����ح أنّ «دور ق���وى األم��ن
ال يقتصر على مجابهة الجريمة
بمختلف أشكالها وص��وره��ا ،إ ّنما
لهذه المؤسسة دور أساسي وفاعل
في تسيير الشؤون الحياتيّة اليوميّة
للمواطنين وتسهيلها ،كما ت��ؤدّي

جانب من االحتفال
دورا ً ج��وه��ري �ا ً ف��ي االستحقاقات
الوطنيّة الرئيسة ،والتي كان آخرها
االنتخابات البلدية واالختيارية حيث
قامت قوى األمن الداخلي وبمشاركة
فاعلة من الجيش اللبناني بمهام
توطيد األمن وحفظ النظام وحماية
مراكز االقتراع وتوفير الجو المالئم
لسير العملية االنتخابية ،والتي
ج��رت ف��ي أج���واء م��ن الديمقراطية
وحرية التعبير».
وأ ّك��د أنّ المديرية العامة لقوى
األم��ن «حريصة ك��ل ال��ح��رص على
تطبيق م��ب��دأ ال���ث���واب وال��ع��ق��اب،
فمقابل تكريمها للمتميّزين في أدائهم
والمبدعين في أعمالهم ،والمتفانين
في الخدمة ،فهي لن تتوانى أب��دا ً
والمقصرين
عن ُمحاسبة الفاسدين
ّ
وال ُمخلّين بواجبات الوظيفة ،وكل

من يسيء استغالل السلطة لمآرب
شخصية».
ب������دوره ،ل���ف���تَ رئ���ي���س شعبة
العالقات العامة العقيد جوزيف
مسلّم ،إلى أنّ «األم��ن صار ضرورة
ال���ض���رورات ،وأه��م� ّي��ت��ه ت��أت��ي بعد
الحاجة إلى الطعام والهواء ،ومعه
يكتسب كل شيء قيمته في الوجود،
حتى اإلنسان نفسه».
وأشار إلى أ ّنه «ال بدّ ،في هذا الزمن
الصعب ،من ط��رح األم��ن ورق��ة ثقة
جديدة بيد الناس ،بوليصة تأمين
ض � ّد أخطار المجتمع التي تهدّده
داخليا ً وخارجياَ ،وتعكس االستعداد
الكامل لقوى األمن الداخلي لتأمين
اإلمكانات البشرية والمادية لمواجهة
كل ما يخ ّل باألمن».
من جهة أخرى ،أفاد بيان للسفارة

األميركية أن مكتب إنفاذ القانون
ال��دول��ي ومكافحة ال��م��خ��درات في
السفارة التابع ل��وزارة الخارجية
األميركية ،تولى تدريب  260فردا ً
من قوى األمن الداخلي على مهارات
«حماية ال��ق��ادة» على م��دى األشهر
العشرة األخيرة.
وحضر أول من أمس قائد معهد
ق��وى األم��ن الداخلي العميد أحمد
الحجار ومديرة مكتب إنفاذ القانون
ال��دول��ي ومكافحة ال��م��خ��درات في
بيروت ديانا براون ،ومسؤولون من
ق��وى األم��ن الداخلي وم��ن السفارة
األميركية ،حفل تخريج أف��راد قوى
األمن الداخلي الذين حضروا الدورة
التاسعة واألخيرة من هذا التدريب
في أكاديمية قوى األمن الداخلي في
عرمون.

