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على المنبر

قائد اجليش:
أمن الوطن 

واملواطن
ال أم��ن بالتراضي، وال تهاون 
مع املخلني باألمن، والضالعني في 
التجسس اإلسرائيلي، واملرتبطني 
بخاليا اإلرهاب املتعدد في قنواته 
وطقوسه  وش��ي��ك��ات��ه  وش��ب��ك��ات��ه 
ألن  واخلفية،  املعلنة  وشعاراته 
العكس في ذلك، يعني املصاحلة 
فئة  مع  واملسامحة،  واملصافحة 
وطنها،  ت��خ��ون  ومضللة،  ض��ال��ة 
وت��ت��ع��ام��ل م���ع ال����ع����دو، وتقوم 
وتدعو  والتخريب،  باالغتياالت 
إلى الفتنة، األمر الذي يستوجب 
احلسم واجل���زم ف��ي االقتصاص 
العاجل من هذه الفئة، بتقويض 
جذورها،  واستئصال  مخابئها، 
تتمدد  ال  ك��ي  اتباعها،  ومالحقة 

من جديد.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، يحقق 
األمنية عمليات  والقوى  اجليش 
ن��وع��ي��ة وم��ت��الح��ق��ة ف��ي اكتشاف 
امل����زي����د م����ن ش���ب���ك���ات امل���وس���اد 
اإلرهابية،  وخالياه  اإلسرائيلي 
وإل��ق��اء القبض على ال��ع��دي��د من 
رموز ومنفذي جرائمها املستفحلة 
ف�����ي ب���ش���اع���ت���ه���ا ودم���وي���ت���ه���ا، 
إلى  واحالتهم  معهم  والتحقيق 
حملاكمتهم،  امل��خ��ت��ص،  ال��ق��ض��اء 
وإنزال اقسى العقوبات وأشدها 

بحقهم.
إذ، دل��ت ال��ش��واه��د واألح���داث 
في اوقات سابقة وراهنة، غير ان 
التساهل والتعاون مع هذه الفئة، 
وال��ت��ه��وي��ن م��ن آث���ار وتداعيات 
جرائمها، قد أدى إلى منحها فرصًا 
وم��ن��اس��ب��ات وم��ن��اخ��ات، سنحت 
ل��ه��ا، ب��اس��ت��ئ��ن��اف ه���ذه اجلرائم 
ال��ت��ي ط���اول���ت ال��ب��ش��ر واحلجر 
التمييز بني  م��ن دون  وال��ش��ج��ر، 
طائفة وطائفة، ومذهب ومذهب، 
ال  العمالء  ألن  ومنطقة،  ومنطقة 

مذهب وال طائفة وال مذهب لهم.
م�����ن ه����ن����ا، حت����ّت����م االح����ك����ام 
والشرائع  الوضعية،  والقوانني 
العمالء  م��واج��ه��ة  ال��س��م��اوي��ة، 
اسباب  دون  م���ن  وم��ح��اس��ب��ت��ه��م 
تخفيفية تشكل غطاء لهم، بحيث 
تستند ه��ذه املواجهة وف��ي وقت 
واح��د إل��ى ق��وة القانون وقانون 
ال���ق���وة، ب��ع��ي��دًا ع��ن اي���ة فذلكات 
املنطق،  قوة  واعتبارات، تخالف 
ومنطق القوة في هذا الشأن، ألنها 
االسرائيلي  اخلطر  مع  مواجهة 
اجلمهورية  رئيس  وصفه  ال��ذي 
باخلطر  سليمان  ميشال  العماد 
اللبناني  ال��ك��ي��ان  ع��ل��ى  األك���ب���ر 
العيش  ف��ي  اللبنانية  والصيغة 
امل��ش��ت��رك، ووح�����دة امل��ص��ي��ر بني 

اللبنانيني كافة.
الوطني،  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  م���ن 
العسكرية  ال����ق����وى  ت����واص����ل 
واألمنية إلى جانب األمن املقاوم 
بالعمليات املتقدمة: علميًا وتقنيًا 
اكتشاف  تكثيف  ف��ي  ون��وع��ي��ًا، 
ومالحقة وتوقيف عمالء املوساد، 
وم��ق��اض��ات��ه��م، ح��ي��ث ت��ن��ال هذه 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��دي��ر ال��ك��ب��ي��ر من 
يتحصن  ال��ذي  اللبناني  الشعب 
بوطنية القوى العسكرية واألمنية 

ويحصنها بوحدته الوطنية.
وف��ي ه��ذا امل��ن��ح��ى، دع��ا قائد 
اجل��ي��ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي، 
ال���ع���س���ك���ري���ني إل�����ى امل����زي����د من 
اجل��ه��وزي��ة ف��ي ال��ت��ص��دي للعدو 
ميوضع  ال������ذي  اإلس���رائ���ي���ل���ي 
ال��ع��م��الء ك��خ��ط أم���ام���ي ل���ه على 
وف��ي بعض  احل��دود اجلنوبية، 
ال��داخ��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي، وم��ؤك��دًا ان 
واملقاومة،  وال��ش��ع��ب  اجل��ي��ش 
ي��واج��ه��ون ع�����دوًا واح������دًا، هو 
إسرائيل، وان اجليش والشعب 
ي���ل���ف���ظ���ان ض����ع����اف ال���ن���ف���وس 
يجعالن  ال���ذي���ن  ل���دى  واإلرادة 

اخليانة »وجهة نظر«.
إل������ى ذل�������ك، ن�������ّوه ال���ع���م���اد 
ق���ه���وج���ي ب�������دور أم����ن����ي آخ���ر 
ل��ل��ج��ي��ش ه��و ف��ي احل��ف��اظ على 
خالل  وحريتهم  املواطنني  أمن 
للمجلس  مم��ث��ل��ي��ه��م  ان���ت���خ���اب 
اية  عن  بعيدًا  اجلديد  النيابي 
ض��غ��وط��ات ومم��ارس��ات تعرقل 
للعملية  ال��دمي��ق��راط��ي  امل��س��ار 
وقوف  ف��ي  وك��ذل��ك  االنتخابية، 
مسافة  على  العسكرية  ال��ق��وى 
املتنافسني،  جميع  م��ن  واح��دة 
الوطن،  كل  ألن اجليش هو من 
محل  ه��ذا  وك��ان  كله،  وللشعب 
ت��ق��دي��ر وم���وض���وع م��ت��اب��ع��ة من 
واالجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
االنتخابية  للعملية  امل��راق��ب��ة 

. نية للبنا ا
محّمد سلمان

طالب نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
اإلم��ام الشيخ عبد األمير قبالن، اجلميع بعدم التعصب 
للباطل وال��ش��ر، ودع��اه��م ال��ى االبتعاد ع��ن التشنجات، 
والتعصب للحق واالبتعاد عن املنكرات، داعيًا اللبنانيني 
ان يرتقوا بوطنهم من خالل احملافظة عليه، وان ينظروا 

الى األمور بواقعية وبعد نظر.
ورأى الشيخ ق��ب��الن ف��ي درس���ه ال��ي��وم��ي ام���س، في 
بكشف  املطالب  األخير  جنبالط  وليد  النائب  تصريح 
بها  نطق  خير  »نفحة  ورفيقيه،  اإلم��ام  تغييب  قضية 
هذا الزعيم نسجلها على صفحات قلوبنا، وخصوصا 
العرب  ونطالب  ليبيا،  ف��ي  ستعقد  العربية  القمة  ان 
ان ي��س��اوون��ن��ا ب��أش��خ��اص��ه��م، ف��اإلم��ام م��وس��ى الصدر 
يجوز  وال  وعربية،  وإسالمية  وطنية  ب��ارزة  شخصية 
ايها  ان تبقى قضية تغييبه في حلقة مفرغة، وعليكم 
العرب ان تنطقوا باحلق ولو على أنفسكم وتبتعدوا 
ملعرفة  سريعة  العربية  املطالبة  ولتكن  ال��ب��اط��ل،  ع��ن 

كل  لذلك نشكر  الصدر ورفيقيه،  األم��ام موسى  مصير 
إنسان يعمل لكشف مصيرهم ونطالب اجلميع بالعمل 
املتواصل واجل��اد لكشف مصير هذا اإلم��ام الرائد في 

عاملنا«.
كثيرة  اإلن��س��ان  يعيشها  ال��ت��ي  امل��ن��ك��رات  »ان  ورأى 
وعلينا ان نتبع السلوك السوي واملستقيم، فالدنيا حافلة 
نفكر  ان  منا  واملطلوب  واأله���واء،  باملشاكل واملصاعب 
ونتحرك من خالل اإلرادة املستقيمة والعزمية الصحيحة 
دون ارتياب وشك وتلكؤ، وعلى كل منا ان يدرك مصيره 
وعاقبته فيكون عامال للخير حتى يكون املصير إلى خير، 
فال يقع في املنزلقات التي تباعد بني اإلنسان واحلقيقة«.

واكد الشيخ قبالن »ان بالدنا تختار األفضل واألتقى 
واألطهر وليس هنالك أي معنى للتوارث واختيار األفضل 
واألصلح أمر ضروري، وعلينا ان نحفظ أنفسنا بالبعد 
عن احلرام واملعاصي، فما نشاهده من ظلم واحتالل وبعد 

عن احلقيقة منشؤه عدم االلتزام الديني واألخالقي«.

الحظ العالمة السّيد محّمد حسني فضل الله ان التيار 
اإلسالمي في لبنان لم يبرز كتيار مستقل بل كان خلف 
اآلخرين، مشيرًا إلى اننا لم نلحظ حضورًا متماسكًا لهذا 
التيار في املشهد السياسي اللبناني العام، وأش��ار إلى 
اننا رصدنا ذلك في املواقع اإلسالمية السنّية والشيعية، 
مشددًا على ض��رورة القيام بسعي جاد حلماية الوحدة 
الوطنية وحتصني الوحدة اإلسالمية التي متثل خيارًا 

يتقدم على أي خيار.
اس��ت��ق��ب��ل ال��ع��الم��ة ف��ض��ل ال��ل��ه وف�����دًا م���ن اجلماعة 
اإلس��الم��ي��ة، ض��م نائب األم��ني ال��ع��ام للجماعة، إبراهيم 
بابتي، حيث ج��رى عرٌض  الله  املصري، والدكتور عبد 
ل���أوض���اع اإلس���الم���ي���ة ال���ع���ام���ة، وخ���ص���وص���ًا الوضع 
معاملها  وطمس  القدس  تهويد  وم��ح��اوالت  الفلسطيني 
اللبناني  اإلسالمية والعربية، كما جرى تقومي للوضع 
وأداء اإلسالميني في مرحلة ما قبل االنتخابات ومرحلة 
االن��ت��خ��اب��ات، وان��ع��ك��اس��ات ذل��ك على ال��وض��ع اللبناني 

واإلسالمي العام.
وع���رض ف��ض��ل ال��ل��ه أله��م��ي��ة ل��ب��ن��ان فيما ه��ي مسألة 
التعايش اإلسالمي - املسيحي، وأهميته على مستوى 

تأصيل الوحدة اإلسالمية.
أن��ن��ا م��ع السعي على ك��ل املستويات لتوحيد  وأك���د 
الصفوف لبنانيًا، ولتحصني الوحدة الوطنية، ولكننا في 
الوقت نفسه نعتبر أن الوحدة اإلسالمية متثل اخليار 
الذي ال يتقدم عليه أي خيار، ولذلك فإن السعي ينبغي 
أن ينطلق من هنا وهناك حلماية هذه الوحدة، وعلينا 
االستفادة من كل جتاربنا، لنرتفع فوق املجامالت، ولنبدأ 

مبسيرة توحيد اإلسالميني ثم توحيد الساحة اإلسالمية، 
ولنخرج من متاهات االنقسام والتمزق إلى فضاء الوحدة 

والتوحد.
بعد اللقاء قال املصري: تشرفت بزيارة سماحة السيد 
اإلسالمية  الدينية  املرجعيات  أب���رز  أح��د  ك��ون��ه  بصفة 
والفكرية ليس على املستوى لبنان وحده بل على مستوى 
العالم اإلسالمي أيضًا، لذلك نغتنم أي فرصة من أجل 
اجللوس إلى سماحته وط��رح األم��ور والنقاش حولها، 
سواء فيما يتعلق بالساحة اإلسالمية في لبنان أو على 
منتجة ومجدية،  ك��ان��ت اجللسة  وق��د  ال��ع��ال��م.  مستوى 
ونأمل أن يتابع السيد أداءه الطيب في إط��ار ما يخدم 

الساحة اإلسالمية اللبنانية.
من جهة ثانية، أبدى العالمة فضل الله خشيته من ان 
تكون اإلدارة األميركية قد اوكلت إلى بعض الدول العربية 
عن  ابتعادهم  ان  بحجة  الفلسطينيني  ت��روي��ض  مهمة 

التسوية اجلديدة سيجعلهم يدفعون اثمانًا مضاعفة.
اية  ف��ي داخلها  وأّك���د ان أميركا - اإلدارة ال تعيش 
حالة عطف جت��اه الفلسطينيني، ولكنها حت��اول تلمس 
طريق تدخل من خالله إلى املشاعر العربية والوجدان 
إنتاج  يعيد  ول��ك��ي تنسج حت��رك��ًا سياسيًا  اإلس��الم��ي، 

مشروعها في املنطقة.
وأش��ار إل��ى ع��دم وج��ود اف��ق يحمل تبدالت وحتوالت 
عميقة في السياسة األميركية حيث ال ت��زال التزاماتها 
إلسرائيل على حالها ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتلو امل��زي��د من 
االشعار على اآلذان العربية املستمعة واأليدي املصفقة 

واألفواه الهاتفة.

لشهدائنا  اخللود  »شعلة 
نصب  أول  ه���و  األب����ط����ال« 
في  للشهداء  أق��ي��م  ت��ذك��اري 
منطقة عني الرمانة، وتكرميًا 
التي  احلرب  لذكرى ضحايا 
إن��دل��ع��ت ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ي 13 
نصب  سيقام   1975 نيسان 
ق��ي��د اإلن���ش���اء مب���ب���ادرة من 
وسط  ل��ل��غ��د  ذاك����رة  جمعية 
العشرات  وه���ن���اك  ب���ي���روت 
ب����ل امل����ئ����ات م����ن األن���ص���اب 
وال����ش����واه����د وال����ل����وح����ات 
في  تنتشر  التي  التذكارية 
سيرة  ترسم  لبنان  أص��ق��اع 
وحروبه  ون��اس��ه  البلد  ه��ذا 
ال���ف���اص���ل���ة بني  واحل��������دود 

جماعاته.
وحت���ت ع���ن���وان »احل���رب 
وشواهدها«  أن��ص��اب��ه��ا  ف��ي 

نظمته  ال��ذي  ال��ص��ور  معرض  ك��ان 
وإفتتحه  واألبحاث«  للتوثيق  »أمم 
اإلس��ب��ان��ي خوان  ال��س��ف��ي��ر  أم���س 
حارة  الهنغار  ف��ي  غافو  ك��ارل��وس 
قائد اجليش  حريك بحضور ممثل 
علي  العقيد  قهوجي  ج��ان  العماد 
السفارات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  ن���اص���ر 
ورجال  والفلسطينية  الرومانية 

دين وحشد من املهتمني.
يكون  ان  ي���ع���دو  ال  امل����ع����رض 
مجموعة مختارة من صور أنصاب 
اإلنشاء  ب��ق��ي��د  ووص���ف  وش���واه���د 
لعمل  عريضة  خطوط  مبثابة  ألنه 
الصور  م���ن  ب��امل��زي��د  س��ي��س��ت��ك��م��ل 
املناطق  من  العديد  في  وسينتقل 

حتدث  اإلفتتاح  وأث��ن��اء  اللبنانية 
أننا  م��ع��ت��ب��رًا  اإلس��ب��ان��ي  ال��س��ف��ي��ر 
اليوم ننظر إلى املاضي لكي نتمكن 
ون��ب��ن��ي عليه  ف��ه��م احل���اض���ر  م���ن 
إسبانيا  أن  إل��ى  ولفت  جديد.  من 
ك��ل��ب��ن��ان ع���رف���ت جت���رب���ة احل����رب 
ومرت  والدمار  واإلنقسام  األهلية 
مستقبل  لبناء  إنتقالية  مبرحلة 
مشرق مضيفًا أن الذكريات السيئة 
واملؤثرة ميكنها أن تولد من جديد 
في مثل هذه النشاطات ولكن هدف 
ه��ذا امل��ع��رض إط���الق ح���وار حول 
مزودة  للبنان  التاريخية  ال��ذاك��رة 
ال��ت��ف��اه��م وال��ت��س��ام��ح لكل  ب��ح��ّس 

طرف إجتاه اآلخر.
وشواهدها  أنصابها  في  احلرب 

هو متابعة ملا بدأته أمم من مشاريع 
أخرى مثل »لم يعودوا« »الضاحية«.. 
وهو دعوة مجددة إلى املشاركة في 
ورشة الذاكرة اللبنانية وهو برعاية 
الوكالة اإلسبانية للتعاون التنموي 

الدولي.
وي���ض���م م���ج���م���وع���ة م����ن ص���ور 
أثناء  س��ق��ط��وا  ش���ه���داء  ألن���ص���اب 
وغيرها  األهلية  اللبنانية  احل��رب 
كنصب شهداء قانا - نصب تخليد 
 - اللبناني  اجليش  شهداء  ذك��رى 

ذكرى جنود حفظ السالم.
من   29 لغاية  امل��ع��رض  يستمر 

الشهر اجلاري.
باسمة دنش

قبالن يطالب اجلميع بعدم التع�صب للباطل

والنظر اىل الأمور بواقعية للحفاظ على الوطن

�سليمان وبري وبهية احلريري �سجبوا االعتداء على �سيارة كرميته

�صعد: الطائفية واملذهبية واملال ال�صيا�صي حتكمت بالنتخابات

ف�سل اهلل عر�ض االأو�ساع مع اجلماعة االإ�سالمية

حماولت لرتوي�ض الفل�صطينيني ل�صالح الت�صوية

�صفري اإ�صبانيا افتتح معر�ض 

»احلرب يف اأن�صابها و�صواهدها«

املفتي قبالن يدعو القيادات الروحية

اإىل جمع الأفرقاء وعدم الإنحياز

�سيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

الشعبي  التنظيم  »رئيس  واص��ل 
أسامة  الدكتور  النائب  ال��ن��اص��ري« 
س��ع��د إس��ت��ق��ب��ال ال��وف��ود ال��ت��ي أّمت 
»منار«  كرميته  بنجاة  مهنئة  مكتبه 
وم��راف��ق��ه م��ن ح��ادث��ة اإلع��ت��داء على 
سيارتها، وسط مساٍع للتهدئة بذلها 
مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم 
على  للتأكيد  زاره  ال���ذي  س��وس��ان، 
االلتزام بثوابت املدينة ورفع الغطاء 

عن أي مسبب للتوتر.
وتلقى النائب سعد اتصاالت من: 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ميشال 
سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه 
ب���ري، رئ��ي��س »ال��ل��ق��اء الدميقراطي« 
النائب وليد جنبالط، أثنوا خاللها 
ع��ل��ى ج���ه���وده ف���ي ت��ه��دئ��ة األم����ور 
داخ���ل مدينة ص��ي��دا، ومت��ن��وا عليه 
اإلستمرار في بذلها من أجل احلفاظ 
على اإلس��ت��ق��رار وال��ه��دوء، وهنأوه 
اإلعتداء  بسالمة كرميته من حادثة 

التي تعرضت لها سيارتها. 
ك��م��ا ت��ل��ق��ت عقيلة ال��ن��ائ��ب سعد 
»امي���ان« ات��ص��ااًل م��ن وزي���رة التربية 
والتعليم بهية احلريري هنأتها على 
س��الم��ة ك��رمي��ت��ه��ا، ش��اج��ب��ة أي عمل 

يخل باألمن.
وإس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب س��ع��د، أربعة 
الفلسطينية  ال��ف��ص��ائ��ل  م��ن  وف����ود 
وهي من: حركة »فتح« برئاسة عضو 
املجلس الوطني الفلسطيني فتحي 
ال����ع����ردات، »م��ن��ظ��م��ة التحرير  أب���و 
الشعبية  »اجل��ب��ه��ة  الفلسطينية«، 
القوى  و»حت��ال��ف  فلسطني«  لتحرير 

الفلسطينية«.
وحت�������دث ال����ن����ائ����ب س���ع���د »ع���ن 
وإنعكاساتها،  اإلن��ت��خ��اب��ات  نتائج 
الذين  بالناخبني  إع���ت���زازه  ف��أب��دى 
الوطني  البرنامج  لصالح  إقترعوا 
ال���دمي���ق���راط���ي ف����ي ص���ي���دا وخلط 

معروف«.

واملذهبية  الطائفية  »أن  وإعتبر 
وال����ت����دخ����الت اخل����ارج����ي����ة وامل�����ال 
السياسي هي التي حتكمت بالعملية 
حتدثت  تقارير  وهناك  اإلنتخابية، 
مليون  مليار و200  مبلغ  إنفاق  عن 
لبنان،  ف��ي  اإلن��ت��خ��اب��ات  دوالر على 
وه��و ضعف املبلغ ال��ذي أنفق على 
أميركا،  ف��ي  الرئاسية  اإلن��ت��خ��اب��ات 
و»ت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل« ق���د أن��ف��ق على 
يزيد عن  م��ا  ف��ي صيدا  اإلنتخابات 

40 مليون دوالر إضافة إلى تغطية 
تكاليف حوالى 7 آالف مغترب جرى 

إحضارهم لإلنتخاب في صيدا«.
وت��ط��رق ال��ى ال��وض��ع األم��ن��ي في 
صيدا، وأب��دى »حرصه الشديد على 
ع��دم اإلجن����رار إل��ى ردود فعل على 
املسلحة...  العصابات  إستفزازات 
وح��رص��ه ع��ل��ى أم���ن م��دي��ن��ة صيدا، 
في  حصل  ال���ذي  العبث  أن  معتبرا 
األي����ام امل��اض��ي��ة غ��ي��ر ب����ريء، ودعا 

األج��ه��زة األم��ن��ي��ة وال��ق��ض��اء للقيام 
بدورهم لقطع دابر الفتنة التي تعمل 

إسرائيل وعمالؤها إلشعالها«. 
وان��ت��ق��د »ق��ان��ون ال��س��ت��ني الذي 
س����اه����م ف�����ي ط����غ����ي����ان اخل����ط����اب 
واملناطقي  وامل��ذه��ب��ي  ال��ط��ائ��ف��ي 
اإلنتخابية،  احل����م����الت  خ�����الل 
يتوجهون  الطوائف  زع��م��اء  فيما 
م��ا بينهم  ف��ي  إج���راء تسوية  إل��ى 
ل��ت��ق��اس��م ال��س��ل��ط��ة، ف���ي ح���ني أن 
على  وامل��ذه��ب��ي  الطائفي  الشحن 
ال��ص��ع��ي��د ال��ق��اع��دي ق��د ف��ع��ل فعله 
أي  في  العواقب  بأسوأ  يهدد  مما 
حلول  إي��ج��اد  فكيف ميكن  حل��ظ��ة، 
ال��ت��ي يعاني  ال��ك��ب��رى  ل��ل��م��ش��اك��ل 
لبنان في مثل هذه األجواء،  منها 
س����واء ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق باإلصالح 
اإلستراتيجية  أو  ال���س���ي���اس���ي، 
اإلقتصادية  األزم��ة  أو  الدفاعية، 

واإلجتماعية«.
املعارضة،  »أداء  ان��ت��ق��د  ك��م��ا 
موضوعي  غ��ي��اب  جل��ه��ة  سيما  وال 
ومعاجلة  ال���س���ي���اس���ي  اإلص�������الح 
األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية عن 

برامجها«.
بالقضية  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  وف�����ي    
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، أك����د »ع���ل���ى دعمها 
بإستعادة  الفلسطينيني  حق  وعلى 
حقوقهم الوطنية، وفي طليعتها حق 

العودة«.
وش���دد »ع��ل��ى ض����رورة التنبه ملا 
مشاريع  م��ن  املقبلة  املرحلة  حتمله 
ومنها تصفية القضية الفلسطينية، 
ال��ع��م��ل على  األط����راف  فعلى جميع 
نكون  ال  لكي  املخيمات  أم��ن  حماية 

أمام منوذج لنهر بارد جديد«.
ف��ي غضون ذل��ك، واص��ل اجليش 
املشددة  األمنية  اج��راءات��ه  اللبناني 
داخ���ل م��دي��ن��ة ص��ي��دا وس���ط تدابير 
ات��خ��ذت��ه��ا وح�����دات م���ن ق���وى األمن 
الداخلي حلفظ األمن والقاء القبض 

على املخلني باألمن.

النائب سعد يتقبل املهنئني بسالمة كرميته »منار«

دورية لقوى األمن الداخلي في صيدا )تصوير: محمد نضر(

ب����دأت ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة لإلعالم 
أم��س اجتماعاتها في إطار  العربي 
مقر  ف��ي  والثمانني  الرابعة  ال���دورة 
وقد  القاهرة،  في  العربية  اجلامعة 
مثل لبنان املدير العام لوزارة اإلعالم 
ال��دك��ت��ور ح��س��ان ف��ل��ح��ة ومستشار 
وزير اإلعالم توفيق ينيه، وقد تضمن 
جدول األعمال ستة عشر بندا أبرزها: 
بحث موضوع رئاسة اللجنة الدائمة 
ل��إلع��الم ال��ع��رب��ي وم��ت��اب��ع��ة اخلطة 
اجل��دي��دة للتحرك اإلع��الم��ي العربي 

في اخلارج، فضال عن الدعم اإلعالمي 
الدول  ودع���م  الفلسطينية  للقضية 
العربية إعالميا مثل لبنان وسوريا 
والسودان واليمن، أما بشأن احملور 
الفكري في الدورة احلالية فقد حثت 
تطوير  على  العربية  ال��دول  اللجنة 
تشريعاتها في مجال حقوق امللكية 
ال��ف��ك��ري��ة ف��ي اإلع����الم وال��ب��ح��ث في 
تشكيل جلنة دائمة للملكية الفكرية 

تعمل في إطار اجلامعة العربية.
وفي مداخلة للدكتور فلحة اعتبر 

من  يعتبر  ه��ذا  "اجتماعنا  أن  فيها 
أهم االجتماعات التي تبحث أمورا 
اجلوهرية  بالقضايا  تعنى  إعالمية 
العربي،  ع���امل���ن���ا  ف����ي  األس���اس���ي���ة 
وي��ش��ك��ل أس���اس���ا م��ه��م��ا ف���ي سياق 
العمل املستمر لتعزيز بنيان اإلعالم 
العربي وال��ذي قطع وبحق خطوات 
جبارة وبارزة، ال سيما على مستوى 
من  وتعزيزه  املشترك  العمل  تفعيل 
منطلق أهمية ه��ذا اإلع��الم وتأثيره 
بعد طول تردد، حيث أصبح رائدا في 
ال��رأي العام العربي وصوغ  تكوين 
أبرز توجهات مجتمعنا بألوان طيفه 
علينا  يفرض  وتنوعه مما  املتعددة 
ال���وص���ول إل���ى م��س��ت��وى م��ت��ق��دم في 
املعرفة واإلعالم  امتالك تكنولوجيا 
وحسن استخدامها كي نكون شركاء 
ف��ي العالم ال���ذي تقع حت��ت سيطرة 
دوله تزويد هذه الوسائل وإمدادها 
املتطورة،  التكنولوجيا  بعناصر 
وه����ذا ي��ش��ك��ل م��دخ��ال أس��اس��ي��ا يقع 
التي  العربية  ال���دول  ضمن س��ي��ادة 
ي��ج��ب أن ت��ع��زز إم��ك��ان��ات��ه��ا املالية 

واملادية في هذا اإلطار ".
ودع����ا إل���ى "ت��ف��ع��ي��ل دور اللجنة 
العليا لإلعالم اإللكتروني ملا يتواله 
ه��ذا اإلع���الم م��ن دور كبير يتعاظم 
ي��وم��ي��ا ح��ت��ى غ����دا ج����زءا أساسيًا 
فاعال  ومكونا  اليومية  حياتنا  ف��ي 
ف��ي اجت��اه��ات ال����رأي ال��ع��ام بسبب 
واملهتمني  املشتغلني  ح��ج��م  زي����ادة 
ب����ه. ب���اإلض���اف���ة إل����ى ج���دي���ة دوره 
أيضا  علينا  يحتم  مم��ا  املستقبلي 
تعزيز التنسيق والتفاعل في مجالي 
االت��ص��ال واإلع����الم ال��ل��ذي��ن أصبحا 
ت���وأم���ني ف��اع��ل��ني ف���ي ع��ال��م املعرفة 
والوصول إلى املعلومات، وقد نصل 
بني  التكامل  م��ن  مرحلة  إل��ى  قريبا 
اإلع���الم واالت���ص���االت ال���ذي أضحى 
أم����را ض���روري���ا وأك���ث���ر ت��أث��ي��را في 
حتقيق أه���داف احمل��ت��وى، مبوازاة 
ذلك يجب السعي لزيادة االستثمار 
في صناعة احملتوى الرقمي العربي" 
مؤكدا "دع��م مرشح جمهورية مصر 
لالستمرار  بسيوني،  أم��ني  العربية 
لإلعالم  الدائمة  اللجنة  رئ��اس��ة  ف��ي 
العربي والتي سيتخذ قرار بشأنها 
للمجلس  امل���ق���ب���ل  االج���ت���م���اع  ف����ي 
ال���ذي سيعقد في  ال����وزاري العربي 
أي���ل���ول م���ن ال���ع���ام احل���ال���ي ف���ي مقر 

اجلامعة العربية في القاهرة".

اللجنة الدائمة لالإعالم العربي

بداأت اجتماعاتها يف القاهرة

العماد قهوجي أثناء لقائه رئيس وزراء الكويت
في نبأ من الكويت، أن قائد اجليش العماد جان قهوجي التقى رئيس 
الصباح،  اجلابر  األحمد  احملمد  ناصر  الشيخ  الكويتي  ال��وزراء  مجلس 
في  لبنان ودعم جيشه  إلى جانب  الثابت  الكويت  دولة  أكد وقوف  الذي 
الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى  كما  الوطنية،  مهماته  تنفيذ 
- وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، الذي أكد بدوره على 
والرغبة  الشقيقني،  واجليشني  البلدية  جتمع  التي  التاريخية  الروابط 

األصعدة. على مختلف  بتوطيدها 
للجيش  العامة  األرك��ان  هيئة  رئيس  أيضًا  قهوجي  العماد  والتقى 
تفعيل  سبل  في  البحث  وتناول  األمير،  أحمد  فهد  الطيار  الركن  الفريق 
ال��ت��ع��اون ال��ع��س��ك��ري ب��ني اجل��ي��ش��ني وخ��ص��وص��ًا ف��ي م��ج��االت التدريب 

اللوجستية.
وش��ك��ر ال��ع��م��اد قهوجي دول���ة ال��ك��وي��ت ق��ي��ادة وش��ع��ب��ًا وج��ي��ش��ًا، على 
وإسهامها  قضاياه،  كل  في  لبنان  لنصرة  املشهودة  التاريخية  مواقفها 

الدائم في تعزيز قدرات جيشه.

قهوجي التقى رئي�ض الوزراء الكويتي 

ووزير الدفاع ورئي�ض الأركان

إحياء الذكرى 
السنوية الثانية 

إلستشهاد مشيمش 
في كفرصير

أق���ام���ت ب��ل��دي��ة ك��ف��رص��ي��ر - 
السنوية  ال��ذك��رى  في  النبطية 
الثانية إلستشهاد املعاون أول 
الشهيد  اللبناني  اجليش  ف��ي 
عامني  وم���رور  مشيمش  أمي��ن 
على معارك نهر البارد، احتفاال 
بحضور  البلدة  حسينية  ف��ي 
العماد  اجليش  قائد  عن  ممثل 
الركن  ال��ع��ق��ي��د  ق��ه��وج��ي  ج���ان 
عام  مدير  ن��ادر وممثل  ج��ورج 
الياس  ال��ع��م��ي��د  ال���دول���ة  أم����ن 
أحمد  أول  امل�����الزم  ك��ع��ي��ك��ات��ي 
شعبان ورئيس مكتب مخابرات 
العقيد  النبطية  ف��ي  اجل��ي��ش 
الشهيد  ورف��اق  شعبان  محمد 

وعائلته وأهالي البلدة.
الوطني  النشيد  م��ع  ب��داي��ة 
كفرصير  بلدية  رئيس  ألقى  ثم 
فيها  ن��وه  كلمة  مشيمش  علي 
ب��ال��ت��ض��ح��ي��ات وامل����آث����ر التي 
دفاعه عن  في  الشهيد  جسدها 

الوطن.
الركن  العقيد  ألقى  بعدها 
ج���ورج ن���ادر ك��ل��م��ة ن��ي��اب��ة عن 
ق���ائ���د اجل���ي���ش اك����د ف��ي��ه��ا أن 
ي��ك��ون رسالة  ل��ب��ن��ان أن  ق���در 
عبر  ل���إلن���س���ان���ي���ة  ح����ض����ارة 
ماضيه وحاضره وقدر جيشه 
أن يكون احلارس األمني لهذه 
باجلهد  ي��ص��ون��ه��ا  ال���رس���ال���ة 
وال��ت��ع��ب وض��ري��ب��ة ال���دم وهذا 
م��ا حصل منذ سنتني ف��ي نهر 
ال��ب��ارد حيث ام��ت��دت ي��د الغدر 
واإلره�����اب إل���ى ج��س��م الوطن 
م���ن وح���دت���ه وسيادته  ل��ل��ن��ي��ل 
وك���رام���ة اب��ن��ائ��ه ل��ك��ن اجليش 
إل��ى تلبية نداء  كعادته س��ارع 
بالتفاف  م���دع���وم���ًا  ال���واج���ب 
إلى جانبه  الذي وقف  الشعب 
واملجرمني  القتلة  مواجهة  في 
ال��غ��رب��اء ع��ن ن��س��ي��ج املجتمع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي إل����ى أن حت��ق��ق له 

النصر التاريخي .
ال��ع��ق��ي��د الركن  ت���وج���ه  ث���م 
نادر باسم قائد اجليش بأحر 
الشهيد  ذوي  إل���ى  ال��ت��ع��ازي 
ورف��اق��ه وأب��ن��اء ب��ل��دت��ه. وبعد 
ع��رض ش��ري��ط وث��ائ��ق��ي خاص 
ع�����ن ح����ي����اة ال���ش���ه���ي���د أمي���ن 
معارك  ف��ي  وم��آث��ره  مشيمش 
احملتفلون  ت��وج��ه  ال��ب��ارد  نهر 
إلزاح����ة ال��س��ت��ار ع���ن النصب 
ال���ت���ذك���اري ال����ذي ش��ي��ده ذوو 
ال���ش���ه���ي���د ت���خ���ل���ي���دًا ل����ذك����راه 
تضحياته  ع���ل���ى  وش�����اه�����دًا 
م��ن أج���ل ال���وط���ن. وع��ل��ى وقع 
عزفتها  ج��ن��ائ��زي��ة  م��وس��ي��ق��ى 
التابعة  امل��وس��ي��ق��ي��ة  ال��ف��رق��ة 
ل��ل��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي مت إزاح���ة 
التذكاري  النصب  عن  الستار 
ووضع إكليل من الزهور باسم 

رفاق الشهيد.

»ال�صيعي« نعى عواد

ن��ع��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام 
الشيخ عبد األمير قبالن، رئيس 
اإلسالمية  اخل��ي��ري��ة  اجلمعية 
رئيس جلنة الوقف في علمات 
املرحوم احلاج علي عواد »ابو 
س��ام��ي«، ال���ذي ت��وف��ي ع��ن عمر 
ن��اه��ز 82 ع��ام��ا ق��ض��ى معظمه 
واملساهمة  العامة  اخلدمة  في 
ف��ي إق��ام��ة امل��ش��اري��ع اخليرية 

والرعاية والتربوية.
جترى مراسم تشييع الراحل 
ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن بعد 
اإلمام  اليوم في حسينية  ظهر 
احل��س��ني ب��ن علي )ع( - الرمل 
البراجنة،  ب����رج  ف���ي  ال��ع��ال��ي 
العراق  إل���ى  جثمانه  ينقل  ث��م 
ل��ي��وارى ف��ي ال��ث��رى ف��ي مدينة 

النجف األشرف.

أع��ل��ن املفتي اجل��ع��ف��ري امل��م��ت��از الشيخ أح��م��د قبالن 
دعمه وتأييده إلنتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري 
رئيسًا للمجلس لدورة جديدة نظرًا لدوره الوطني الفاعل 
وامل��وح��د جلميع األف��رق��اء اللبنانيني  والع��ت��ب��اره خانة 

للوحدة الوطنية.
واعتبر املفتي قبالن في تصريح له »أن قرار املشاركة 
في احلكومة يعود الى اتفاق األفرقاء السياسيني على 
كيفية إدارة ش��ؤون  البالد والعباد ومبا يؤمن مصلحة  

الوطن وأبنائه«.
وهنا قبالن الفائزين في االنتخابات النيابية، متمنيًا 
الثقة  وأع��ط��وه��م  انتخبوهم  للذين  يظهروا  أن  عليهم 
الناخبون ولو  واإلخ���الص وال��ص��دق، كما أخلص لهم 
باحلد األدنى والعمل اجلدي واملسؤول إلخراجهم مماهم 

فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية وبخاصة جلهة الهم  
املعيشي والبطالة والطبابة والتعليم.

وطالب املفتي قبالن األفرقاء السياسيني أن يتعاونوا 
إلنقاذ بلدهم واخ��راج��ه من الالاستقرار وم��ن الفوضى 
دولتهم  لبناء  املسؤولية  قاعدة  على  أيضًا  ويتعاونوا 
القوية ال��ق��ادرة التي حتكمها ال��ن��زاه��ة وال��ك��ف��اءة ال أن 

يتشاركوا في هدم وتدمير ما تبقى من بلدنا املعّذب.
األفرقاء وعدم  الروحية على »جمع  القيادات  وحض 
اإلنحياز جلهة من دون أخرى والسعي لدى اجلميع مبا 

يخدم اإلصالح والوطن والناس«.
وع��ل��ى صعيد آخ���ر، ه��ن��أ امل��ف��ت��ي ق��ب��الن اجلمهورية 
أحمدي  محمود  الرئيس  بانتخاب  اإليرانية  االسالمية 

جناد للمرة الثانية رئيسًا للجمهورية.

تفجري �صيارة نا�صطة 

للم�صتقبل يف لبايا

لبايا - نغم اأ�سعد:

البقاع  في  لبايا  بلدة  استفاقت 
ال��غ��رب��ي ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة إال 
ربعًا على دوي إنفجارر هائل تبني 
انه استهدف سيارة تابعة لناشطة 
في تيار املستقبل في البلدة. وعلى 
اجليش  من  عناصر  الفور حضرت 
االنفجار  م���وق���ع  ال����ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
أم���ن���ي���ًا ومنعت  ط���وق���ًا  وض���رب���ت 
كما حضرت  االقتراب،  من  اجلميع 
قوة من الشرطة العسكرية واألدلة 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ل���ى موقع  اجل���ن���ائ���ي���ة 

احلادث.
سيارة  أن   ال��ت��ف��اص��ي��ل  وف����ي 
تعود  ان���ف���ج���رت  ال����ت����ي  اجل����ي����ب 
ن����س����ري����ن عقل  ال������ى  م���ل���ك���ي���ت���ه���ا 
اللجنة  وم����س����ؤول����ة  ال���ن���اش���ط���ة 
املستقبل  لتيار  التابعة  النسائية 
في بلدة لبايا مسقط رأس املرشح 
الغربي  البقاع  دائرة  عن  املنتخب 
أم����ني وهبي،  ال���دك���ت���ور  ورش���ي���ا 
وكانت قد ركنت سيارتها كاملعتاد 

منزلها. أمام 
العسكرية  ال���ش���رط���ة   أن  ي��ذك��ر 
واألدل���ة اجلنائية تعمل منذ صباح 
أم���س ع��ل��ى رف���ع ال��ب��ص��م��ات للكشف 

على مالبسات احلادث.

نعى رئيس اساقفة بيروت للموارنة 
امل���ط���ران ب��ول��س م��ط��ر ال���ى اللبنانيني 
وابرشية  امل��ارون��ي��ة  الكنيسة  واب���ن���اء 
بيروت، الرئيس السابق ألساقفة بيروت 
املطران خليل ابي نادر الذي توفي فجر 

أمس األحد.
وس���ي���ت���رأس ال���ب���ط���ري���رك امل���ارون���ي 
ال��ك��اردي��ن��ال ن��ص��ر ال��ل��ه ب��ط��رس صفير 
ال��راب��ع��ة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم االثنني 
مار  كاتدرائية  لراحة نفسه في  الصالة 

جرجس املارونية في وسط بيروت.
وفي هذا االطار، أعلن رؤساء مدارس 
احلكمة في بيروت وجديدة املنت وبعبدا 
الرمانة  وكليمنصو وعني سعادة وعني 
عن إقفال اب��واب امل��دارس اليوم األثنني 
في 15 احلالي ح��دادا على املطران ابي 

نادر.
نبذة

املطران  نبذة عن حياة  يلي  ما  وفي 
الراحل:

- من مواليد املتني في 1921/12/6
- تلقى دروسه اإلبتدائية في املتني.

- تلقى دروس���ه الالهوتية ف��ي سان 
س��ول��ب��ي��س: م��أذون��ي��ة ف��ي ال��اله��وت في 

اآلداب.
- سيم كاهنا في 1947/6/29 بوضع 
اغناطيوس  امل��ط��ران  الرحمة  املثلث  ي��د 

مبارك.
في  البكالوريا  قسم  ومدير  استاذ   -

مدرسة احلكمة- بيروت.
- ام��ني سر املطران مبارك ثم رئيس 

م���درس���ة احل��ك��م��ة ب���ي���روت واجل���دي���دة 
وخ��وري رعية مار الياس لغاية تعيينه 

مطرانا على بيروت سنة 1986.
- في 19 نيسان 1986 اعلن تعيينه 
م��ط��ران��ا ع��ل��ى ب���ي���روت وق��ب��ل السيامة 
االسقفية في بكركي أحد العنصرة في 18 
أيار 1986 بوضع يد غبطة البطريرك مار 
نصرالله بطرس صفير والسادة احبار 

الكنيسة املارونية.
األبرشية  ادارة  من  استقالته  ق��دم   -
ل��ب��ل��وغ��ه س���ن ال��ت��ق��اع��د وس���ل���م مقاليد 
بولس  امل��ط��ران  األبرشية خللفه سيادة 
م��ط��ر ال��س��ام��ي اإلح���ت���رام ن��ه��ار اجلمعة 
1996/12/6 وات��خ��ذ مقاما ل��ه ف��ي بيت 
الكهنة الكائن في محاذاة كنيسة القلب 
األقدس شارع سامي الصلح في بيروت.

املطران خليل أبي نادر

اأبي نادر ي�صّيع اليوم

تاأبني والدة العقيد اأبو خليل يف القليلة
�سور – جمال خليل:

أحيا آل أبو خليل ويونس وأهالي بلدتي احلنية والقليلة، ذكرى اسبوع والدة آمر مفرزة صيدا القضائية العقيد 
يوسف أبو خليل، بإحتفال تأبيني حاشد أقيم في النادي احلسيني لبلدة احلنية - قضاء صور.

تقدم املشاركني: النائب عبد املجيد صالح، ممثل النائب علي خريس »اسماعيل فاخوري«، وفد من املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي برئاسة قائد سرية درك النبطية العقيد علي هزمية، ضباط من اجليش اللبناني وقوى األمن 
الداخلي، ووفود من حركة »امل« و»حزب الله« واألحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، حشد من رؤساء 
البلديات وأعضاء املجالس البلدية واإلختيارية، فضاًل عن فاعليات إجتماعية، تربوية، ثقافية وحشد من أهالي املنطقة 

ومختلف املناطق اللبنانية.
بعد آيات من القرآن الكرمي وموعظة دينية للشيخ علي عبدالله مديحلي، ألقى املربي وجيه أبو خليل كلمة من وحي 

املناسبة شكر فيها باسم عائلة الفقيدة كل من واساهم.

قوى الأمن اأوقفت 46 مطلوبًا

متكنت قطعات قوى األم��ن الداخلي بتاريخ 2009/6/12 من توقيف 46 شخصًا إلرتكابهم أفعااًل جرمية على 
األراضي اللبنانية كافة، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة يأتي ذلك في إطار مهامها في مجال 

حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها.

خرق جوي اإ�صرائيلي 

جنوبًا

ص��در أم��س ع��ن ق��ي��ادة اجل��ي��ش - 
مديرية التوجيه البيان التالي:

قبل ظهر  من   9.10 الساعة  عند 
أم����س إخ��ت��رق��ت ط���ائ���رة إستطالع 
إسرائيلية معادية األجواء اللبنانية، 
م��ن ف��وق ال��ن��اق��ورة وإجت��ه��ت شمااًل 
ح��ي��ث ن��ّف��ذت ط��ي��ران��ًا دائ���ري���ًا فوق 
م��ن��اط��ق اجل���ن���وب، ث��م غ����ادرت عند 
الناقورة  ف���وق  م��ن   4.45 ال��س��اع��ة 

بإجتاه األراضي احملتلة.

اجلي�ض يفّجر ذخائر 

يف املغيتة

أعلنت ق��ي��ادة اجل��ي��ش - مديرية 
التوجيه ف��ي ب��ي��ان أم��س ان وحدة 
ذخائر  بتفجير  ستقوم  اجليش  من 
غ��ي��ر ص��������احل��ة ف���ي ح�����ق��ل تفجير 
املغ�يتة - ض��ه��ر البي�در ي���ومي 15 
الساعة  من  إعتبارًا  و2009/6/18 

8.00 وحتى إنتهاء املهمة.

النصب التذكاري

اللواء، 15 حزيران 2009، صفحة ٦


