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يف خضم االنشغال الرسمي والشعبي باالزمات املتالحقة واملرتاكمة والتي وصلت اىل حد ال يحتمل، اصبحت محافظات لبنان 
من شاملها اىل جنوبها ومن ساحلها اىل جبلها وصوال اىل بقاعها، عطىش للفتة اهتامم ورعاية وفتح باب لالمل من مسؤول 

رسمي يذكرها بانها ما زالت موجودة يف سلم االهتاممات

جال في البقاع قلب الوطن وباعث نهضته 
اللواء إبراهيم: إلقرار سريع لقانون العفو العام 

وإلغاء تصنيف البقاع منطقة عسكرّية

العام  لالمن  العام  املدير  مبادرة  كانت  هنا  من 
اصداء  يوميا  تصله  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء 
الصمود  مقومات  ادىن  وفقدان  واالنني  االالم 
البناء البقاع، فقرر ان ييمم وجهه ووجهته هذه 
املنطقة العزيزة عىل قلبه فقصدها يف جولة تركت 
عىل محطات اربعة حيث اكد من بريتال ان "ال 
مرشوع انقاذيا يف لبنان سيكتب له الحياة والنجاح 
اذا مل يرتكز عىل اولوية االستثامر عىل طاقات ابناء 
البقاع وبريتال وقدراتهم يف هذا االنهاض والدور، 
االقتصادية".  لبنان  رئة  البقاع  من  نجعل  وان 
سكة  عىل  العام  العفو  قانون  "وضع  اىل  ودعا 
االقرار الرسيع، واىل حني انجازه ال بد من تعجيل 
املحاكامت مبا يرفع املظلومية عن كثريين، بعضهم 
ابرياء، وبعضهم امىض مدة العقوبة املفرتضة من 

دون محاكمة".  
استهل اللواء ابراهيم جولته البقاعية من بريتال 
بعلبك  ملثقفي  الحواري  "املنرب  لدعوة  تلبية 
البلدية  الهرمل"، واقيم له حفل استقبال يف دار 
الهرمل"  "بعلبك  تكتل  رئيس  حضور  يف  بريتال 

النائب حسني الحاج حسن وفاعليات املنطقة.
"لبلدة  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
ولبنان،  البقاع  سامء  يف  املضيئة  النجمة  بريتال، 
والتي عقدت قران حبها للوطن عىل مهر عزيز 
خوايب  يف  حفظته  الشهداء،  دماء  هو  وغزير 
خارطة  منه  لتتشكل  الديار  به  وسيجت  الدهر 
الوطن، لربيتال التي ما بدلت يف التضحية والفداء 
تبديال، قدمت الشهيد تلو الشهيد، منذ ما قبل 
الكبري وصوال  لبنان  اعالن دولة  اىل  الكيان  نشأة 
الصهيوين  العدو  قهرت  التي  الفداء  ملحمة  اىل 
ومثله العدو التكفريي. مل تستكرث ومل ترتاجع او 
تتهاون، فقرنت القول بالفعل، لرتصع تاج عزها 

الحياة والنجاح اذا مل يرتكز عىل اولوية االستثامر 
عىل طاقات ابناء البقاع وبريتال وقدراتهم يف هذا 
قيامة  ان ال  القول  اغايل يف  االنهاض والدور، وال 
السياسات  بعض  عن  التخيل  دون  من  للبنان 
مسار  وبدء  املنطقة،  هذه  تجاه  اتبعت  التي 
القرون  يف  سمي  الذي  البقاع  ان  عنوانه  جديد 
السابقة اهراءات روما، يجب ان نجعله رئة لبنان 
وجعل  االولويات،  تركيز  خالل  من  االقتصادية 
الزاراعة  هذه املنطقة متسك عن جدارة باولوية 
مقرونة باولوية التصنيع الزراعي، ألن ال اقتصاد 
سينمو، وال ازمة ستعالج من دون اعطاء االولوية 
للزراعة الحديثة والصناعة املتطورة، والبقاع هو 

املرتكز يف هذا املضامر".
والقى رئيس بلدية بريتال عيل طليس كلمة قال 
البلدات  من  غريهم  "كام  البلدة  اهايل  ان  فيها 
العادلة  الدولة  قيامة  اىل  يتطلعون  املجاورة، 
والقادرة عىل بسط خدماتها السيام االمن واملياه 
والكهرباء والعفو العام وفرص العمل". وتحدث 
الحواري"،  "املنرب  باسم  اسامعيل  احمد  محمد 
فقال: "نرحب برجل الفضل وااليثار ذي القدرات 
الجلية يف بلده والعامل، نرحب بك يف بقاعك وبني 
بامثالك  يفخر  وطننا  البار،  لبنان  ابن  يا  اهلك 
الذين يجسدون صورته الحضارية ويرتكون بصمة 

عز واباء اينام ارتحلوا وحلوا". 
ابراهيم  للواء  استقباال  الطيبة  بلدة  واعدت 
القى  حيث  البلدية،  دار  يف  الثانية  محطته  يف 
اشاد  ترحيبية  كلمة  الخوري  اييل  البلدية  رئيس 
فيها مبزاياه ومناقبيته، الذي رد بكلمة اكد فيها 
للعامل، يجب علينا ان  "لبنان منوذج حضاري  ان 
نحافظ عليه، ليبقى مركز اشعاع يف العامل". وقال: 
"ثبات املسيحيني يف االرض هو االساس، منذ زمن 
وتتكلم  شيعي  انت  يل  وقال  البابا  قداسة  زرت 
معي بانه من الرضوري ان يبقى املسيحيون يف 
الرشق النهم اساس الرشق، فانت تتكلم معي عن 
ثبات املسيحيني فام الذي دفعك اىل هذا الطلب؟ 
فقلت له لنحافظ عىل وجود لبنان. لبنان قائم عىل 
التعايش والرصاع الذي تجدونه طائفيا هو  هذا 
ملتبس، فالذي يستخدم هذا السالح ليك يقوي 
زعامته ويثبت مكانته هو مجرم يف حق الوطن 
ايا يكن. نحن هكذا تربينا وهذه مدرستنا التي 
نعتز بها ونفتخر، فلتكن ارادتكم ان تبقوا يف هذه 

البقاء،  عىل  يجربكم  من  هناك  وليس  االرض 

الذين  االبناء  وخرية  واالعالم  بالشهداء  ومجدها 
العلم واملعرفة كام يف  برعوا وتفوقوا يف ساعات 

ساحات الرشف".
البلدات  اكرث  من  هي  بريتال  ألن  "ليس  وتابع: 
التي قدمت الشهداء نجد انفسنا عىل الدوام يف 
انشداد اليها، امنا النها كام كل مدن وبلدات وقرى 
ألن  ثقال،  يزداد  الدولة  عنق  يف  َدْين  لها  البقاع 
احدا مل يف بالَدْين بعد كام يجب، وهو نتيجة 
كل  اهامل  من  طوال  وعقود  سنوات  تراكامت 
العهود والحكومات املتعاقبة منذ االستقالل، وكأن 
املنطقة مبحافظتيها )البقاع وبعلبك الهرمل( خارج 

اللواء ابراهيم: ال مشروع 
انقاذيا سيكتب له النجاح من 

دون طاقات البقاع

استقباله امام بلدية الطيبة.طفلة تقدم باقة زهور للواء ابراهيم لدى وصوله اىل بلدية بريتال.

تقديم النائب ملحم الحجريي ورئيس بلدية عرسال باسل الحجريي درع تقدير للواء باسم اهايل عرسال.يف بريتال يلقي كلمته.

نشاطات
داود رمال

aborami20@hotmail.com

حدود الوطن، بينام هي يف قلب الوطن الذي ال 
ينبض وال يحيا من دونها".

واعلن ان "ال مرشوع انقاذيا يف لبنان سيكتب له 
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فالقناعة هي االساس، وايدينا وقلوبنا مفتوحة 
للجميع، لنساعد بعض يك نبقى عىل هذه االرض، 
فنحن جميعا تحت القانون، انتم مستهدفون ليربر 
الكيان الصهيوين يهودية وجوده وهذا هو سبب 
املسلمني  استهداف  يستطيعون  ال  االستهداف،. 
كونهم اكرب عددا، بينام املسيحيني هم اقل عددا، 
ويعتربون ان من االسهل استهدافهم، ولكن نحن 
لن نسمح بهذا اليشء طاملا قلبنا ينبض، لن نرىض 
وكام  لبنان  قوة  رس  هو  فوجودكم  اليشء،  بهذا 
االف  لنقدم  جاهزون  ونحن  طائفة،  اي  وجود 
كنا  فكام  التعايش.  هذا  عىل  حفاظا  الشهداء 
نحن  االرض،  هذه  لحامية  الجرود  يف  جاهزين 
وجودنا  عىل  للحفاظ  نفسه  باالندفاع  جاهزون 

وثباتنا يف هذه االرض، ونحن يعني نحن وانتم".
قرآن  نسختي  ابراهيم  اللواء  اىل  الخوري  وقدم 
الواحد  بالعيش  التمسك  عىل  للداللة  وانجيل 
ثم  ومسلمني.  مسيحيني  اللبنانيني  بني  املشرتك 

كانت جولة يف بلدة الطيبة.
نظم  حيث  بعلبك  مدينة  يف  الثالثة  املحطة   
يف  لقاء  الهرمل"  بعلبك  ملثقفي  الحواري  "املنرب 
وينال صلح  الحاج حسن  النائبني حسني  حضور 
عباس  الشيخ  واملفتي  درويش  عصام  واملطران 
زغيب ومفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر 
الرفاعي ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ورؤساء 
بلديات واتحادات بلدية ومخاتري وقيادات حزبية 

وشخصيات. 
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "بعلبك هي 
ابعد من مدينة، واكرث من رمز، واهم من مقصد 
دائم. بعلبك التي تجمعنا اليوم، هي مدينة العامل 
وقلب الحضارات. والنها كذلك، يجب ان تحاط 
بالعناية والرعاية لتكون يف كامل بهائها وجاملها 

ونقائها ونهضتها".
وتابع: "مل تبخل بعلبك يوما يف صون لبنان والدفاع 
الوطن  امام  عرب  واليها  استقالله،  وتثبيت  عنه 
واملقاومة السيد موىس الصدر ليضع فيها املداميك 
االوىل للحفاظ عىل لبنان وطنا نهائيا لكل ابنائه، 
موحدين، يعيشون معا يف اروع صورة عن لبنان 
وفكره  بعقله  العامل  فتح  الذي  بانسانه  الغني 

وصربه الذي ال يضاهيه صرب".
"لبعلبك، مدينة الشمس والحضارات،  واعترب ان 
دينا يف عنق كل واحد منا، وتحديدا يف عنق من 
الكبري اىل  لبنان  توىل املسؤولية منذ اعالن دولة 

يومنا الحارض. عندما نتحدث عن بعلبك نعني كل 
البقاع. من هنا، ليس مقبوال، بعد انشاء محافظة 
بعلبك الهرمل، ان نبقى نفتقد للبناء الذي يليق 
بهذه املحافظة الشاسعة، القادرة عىل استيعاب 
متكن  التي  واملديريات  والدوائر  املكاتب  كل 
ابناء املحافظة من انجاز كل املعامالت يف مركز 
املحافظة". واكد  "وجوب تبني الحكومة لخطة 
امنائية شاملة، تبدأ من االرشاد الزراعي اىل االنتاج، 
وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفري مياه الري 
النظيفة واالسمدة واملبيدات، وصوال اىل ترصيف 
التصنيع  عرب  واما  التصدير  عرب  اما  املحصول 
الزراعي الذي صار حاجة ملحة ملا يوفره من فرص 

عمل وايرادات مالية مهمة".

ورأى ان "ال امن وال سياسة وال استقرار من دون 
خطط  وضع  يجب  االمنية  الخطط  وقبل  امناء. 
للتنفيذ  قابلة  تكون  البقاع،  منطقة  لكل  امنائية 
رهينة  او  ورق  عىل  حربا  تبقى  ان  ال  الرسيع، 
ايضا جرأة يف وضع  يتطلب  االمر  االدراج. وهذا 
قانون العفو العام عىل سكة االقرار الرسيع، واىل 
حني انجازه ال بد من ترسيع املحاكامت مبا يرفع 
ابرياء، وبعضهم  املظلومية عن كثريين، بعضهم 
امىض مدة العقوبة املفرتضة من دون محاكمة. 
ويف هذا السياق، ال بد من التذكري بأن قانون العفو 
العام، اذا اقـر، ويجب ان يقر، لن يكون مخصصا 
ملنطقة البقاع امنا يشمل كل لبنان، ويستفيد منه 

كل من تنطبق عليه رشوط العفو".

واردف: "يجب ان يقرن هذا القانون بقرار معنوي 
اراه مهام جدا، اذ ليس مقبوال ابقاء البقاع منطقة 
كل  بينام  القانون،  عن  خارجة  وكانها  عسكرية 
يجب   ، كهذا  قرار  يشملها  ال  االخرى  املناطق 
الذهاب رسيعا اىل الغاء القرار الذي يصنف البقاع 
منطقة عسكرية، ألن ذلك يساعد نفسيا وعمليا 
عىل الدخول يف عملية تصفري كل املشاكل بروح 
من التعاون واستنادا اىل منطق العقل وليس اىل 

اي امر آخر".
 وردا عىل ما ورد يف بعض الكلامت يف موضوعي 
جوازات السفر وتداعيات النزوح السوري، اكد 
السفر  جوازات  يف  "النقص  ان  ابراهيم  اللواء 
متوز  فمنذ  االعتامدات.  فتح  بتأخري  عالقه  له 

اعتامدات  بفتح  املديرية  تطالب   2011 عام 
تأخر  وقد  للبنانيني،  سفر  جوازات  لتحصيل 
مؤخرا  يتم  ان  قبل  كاملة،  سنة  االعتامد  فتح 
باملديرية  ارتأينا  نحن  لذا  االعتامد.  هذا  فتح 
تأكيدنا  مع  الجوازات،  اعطاء  يف  نقنن  ان 
لبناين له حق الحصول عىل جواز  عىل ان كل 
نقسم  جعلتنا  التي  هي  الحاجة  لكن  السفر، 
السفر  جوازات  الحصول عىل  طلبات  مقدمي 
الخارج، هؤالء هم  املقيمني يف  اىل فئات، فئة 
اىل  سنويا  الدوالرات  مليارات  يحولون  الذين 
لبنان، ال يجوز ان نقطع عنهم جوازات السفر 
واالقامة وفرص العمل، فال يعودوا قادرين عىل 
رفد لبنان بهذا الكم من التحويالت املالية التي 

يحتاجها، وفئة املرىض الذين هم يف حاجة اىل 
يتابعون  الذين  والطالب  الخارج،  يف  العالج 

تعليمهم يف الخارج".
واوضح انه "اعتبارا من اوائل شهر ترشين الثاين 
جوازات  لبنان  تسليم  امللتزمة  الرشكة  ستبدأ 
السفر، وصوال اىل مليون جواز خالل مدة تراوح 
ما بني 5 اىل 6 اشهر، مع االشارة اىل ان لدينا يف 
مل  سفر  جواز  الف   22 حواىل  املديرية  خزائن 
يتسلمها اصحابها، وهناك %70 من الذين انجزوا 
يتهافت  اللبناين  يستخدموها.  السفر مل  جوازات 
استعامله.  يريد  ال  انه  مع  سفر  جواز  النجاز 
وهناك دعاوى يف شورى الدولة ضد االمن العام 
ونحن  اخرين،  لبنانيني  لبنانيني عىل  يفضل  النه 
ننتظر نتيجة الحكم. اذا حكم القضاء بتسليم كل 
اللبنانيني جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدأ 
بالتسليم، وخالل شهر ال يبقى لدينا وال جواز يف 
املستودع. تفضيل اشخاص عىل اشخاص اخرين 
هو من اجل تلبية حاجات املحتاج فعال اىل جواز 

السفر".
وتطرق اىل موضوع النازحني السوريني، فقال: "كنا 
مبوجبها  واعدنا  للنزوح،  سابقا  خطة  وضعنا  قد 
العودة:  من  نوعان  هناك  كان  السوريني.  االف 
عودة طوعية منظمة، وعودة غري منظمة، اىل ان 
تكليفنا  وبعد  الخطة.  فتجمدت  الكورونا،  اتت 
صدد  يف  ونحن  السابقة،  بالخطة  العمل  اعدنا 
ان  اما  السوريني.  تنظيم عودات طوعية لالخوة 
يقال باننا سنطرد النازحني بالقوة، فال اعتقد ان 
من قال ذلك يقصده، امنا هو موقف سيايس قد 
بامكانية  االن  حتى  املقتنعة  غري  الدول  يساعد 

اعادة النازحني اىل تغيري رأيهم". 
ورأى ان "ظروف اللبنانيني اصبحت اسوأ بكثري من 

ظروف االخوة السوريني".
قاسم  شفيق  بعلبك  بلديات  اتحاد  رئيس  ودعا 
شحادة اىل "ايجاد حل استثنايئ لطالب الجامعات 
الراغبني يف استكامل دراستهم وتخصصهم خارج 
سفر  جوازات  عىل  الحصول  من  ميكنهم  لبنان، 
عىل اعتاب العام الجامعي الجديد". واثار موضوع 
"النزوح السوري وتداعياته السلبية، ال بل الكارثية 
استبرشنا  وقد  املضيف،  البعلبيك  مجتمعنا  عىل 
خريا حني علمنا بتكليفكم يف معالجة هذا امللف 

والعمل العادة النازحني اىل ديارهم".
وتحدث رئيس "املنرب الحواري ملثقفي بعلبك 

كلمة النائب حسني الحاج حسن. 

والنائب ملحم الحجريي.

رئيس بلدية الطيبة يقدم للواء هدية تذكارية تجمع االنجيل املقدس والقرآن الكريم.

تقديم درع املنرب الحواري ملثقفي بعلبك الهرمل للواء ابراهيم يف بعلبك.
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الهرمل" احمد زغيب فقال: "يف ظل  الظروف 
القاهرة يجب ان تتكاتف جميع الجهود للخروج 
يا لواء  من االزمات، ومن هذا املنطلق ندعوكم 
املحوري،  الدور  هذا  تلعبوا  ان  والحوار،  الوطن 
من  اكرثها،  وما  جسام  تحديات  نواجه  الننا 
موضوع الرتسيم البحري الذي يرتكز عىل مقاومة 
باسلة ومفاوض نبيه ولواء حر نزيه، اىل مختلف 
تعقيدا  يزيدها  والتي  الخانقة  املعيشية  القضايا 

موضوع النزوح السوري".
والقى النائب حسني الحاج حسن كلمة قال فيها: 
"بداية يف مثل هذه االيام يف العام 1998 كانت 
معادلة الجيش والشعب املقاومة، شهداء الجبل 
مثل  ويف  اللبناين،  والجيش  املقاومة  من  الرفيع 
هذه االيام ايضا ذكريات عدة تتعلق بالطوائف 
املسيحية واالسالمية، لنؤكد ان لبنان كان وسيبقى 
بلدا لجميع ابنائه، مسيحيني ومسلمني، وعلينا ان 
ندافع عن هذه الصيغة، وليس عن النظام، صيغة 

العيش الواحد بني جميع اللبنانيني".
اوال  التنويه  من  بد  ال  اللواء،  "سعادة  وتابع: 
املستويات  جميع  عىل  وبشخصكم  بانجازاتكم 
تعداد  يف  احرج  ال  وحتى  ودوليا،  وعربيا  لبنانيا 
وانىس، سوف اقول من راهبات دير معلوال، اىل 
الكثريين  العراقي، وعودة  النفط  مساهمتكم يف 
مساهامتكم  اىل  الخارج،  يف  قرسا  اعتقلوا  ممن 
ومؤثر  ومشكور  وطني  ودوركم  لبنان،  داخل 

وسيستمر ان شاء الله".
وشكر القوى االمنية، الجيش واالمن العام واالمن 
الداخيل وامن الدولة والجامرك، "عىل جهودهم 
الجرمية  مستوى  ألن  العصيبة،  الفرتة  هذه  يف 
يف  وخصوصا  دعمهم  اىل  نحتاج  فنحن  ارتفع، 
الذين  فيها  اهلنا  لجميع  لنؤكد  الهرمل،  بعلبك 
االمني  الوضع  ان  املجرمني،  العتداءات  تعرضوا 
تحسن ولكن يحتاج ايضا اىل عمل وجهد خصوصا 
للذين يقتلون ويروجون املخدرات، الوضع االمني 

يعنينا ويعني جميع اللبنانيني".
ختاما، قدم زغيب درعا تقديرية اىل اللواء ابراهيم.

لقاء  يف  عرسال،  يف  واالخرية  الرابعة  محطته  يف 
مع اهايل البلدة وفاعلياتها يف قاعة املختار، قال 
اللواء ابراهيم: "من عرسال رسمت حدود العودة 
منها  البحر،  اىل  النهر  من  العربية  فلسطني  اىل 
عن  الدفاع  معركة  يف  االوائل  املقاومون  انطلق 
العربية  القومية  وروحه  وانتامئه،  بهويته  لبنان 

الرافضة لكل مشاريع االنهزام والتطبيع مع العدو 
االرسائييل املغتصب لفلسطني".

العربية،  للقضية  انترصت  كام  "عرسال،  اضاف: 
خرية  وقدمت  للبنان،  لالنتصار  السباقة  كانت 
ابنائها من اجل الحفاظ عىل السيادة واالستقالل 
الذي حاول اسقاط  العدو االرسائييل  يف مواجهة 
لقنوه  الذين  الرجال  بالرجال  جوبه  لكنه  لبنان، 
دروسا متتالية يف الذود عن الوطن حيث ترخص 

الدماء".
وتابع: "مل ننظر اىل عرسال يوما اال مبنظار االعتدال، 
من  املنطلق  املتنور،  الديني  للفكر  موئل  فهي 
االسالم القرآين املنفتح عىل االخر، والنابذ لالنعزال 
عىل  مفطورون  ابناءها  وألن  والتباعد.  والتفرقة 
درب  كان  والحوار،  والتالقي  الواحد  العيش 
ملسريتها  انترصت  لكنها  ومؤملا،  طويال  جلجلتها 
املرشقة وملبادئها القامئة عىل االعتدال والوسطية، 
وستبقى مقلع العنفوان والصالبة، ولن تدع للرش 

ان يطرق بابها مجددا".
ومل  عزيزة  دماء  سالت  االرض  "عىل هذه  وقال: 
الخالص  االنتامء  كرست  النها  سدى،  تذهب 
التضحيات  الدولة ان تالقي  للوطن لبنان. وعىل 
وايالء  االمناء،  القامئة عىل  االنجازات  من  باملزيد 

عرسال اهتامما استثنائيا كونها تحتاج اىل الكثري 
عىل كل الصعد. ومن موقعي، وكام كنت دامئا، لن 
اوفر جهدا يف املساعدة عىل انجاز ما ميكن انجازه، 
عىل الرغم من الظروف القاهرة التي مير بها لبنان، 
وحالة عدم االستقرار عىل صعيد املنطقة والعامل".

اضاف: "االستحقاق االهم يف نظري هو انتم، من 
املحقة  الوقوف عىل همومكم ومطالبكم  خالل 
وفوق  املستطاع  وسابذل  حلها،  يف  للمساعدة 
املستطاع للدفع مبا فيه الخري لعرسال وكل البقاع".

ابراهيم  باللواء  الحجريي  ملحم  النائب  ورحب 
"نحيي  وقال:  الصفاء"،  البالغة  بوطنيته  "املتميز 
فيه روح الشجاعة واالقدام والتفاين والثقة التي 
دفعته القتحام الصعاب، فكان بحق صاحب قرار 
يف  اهله  بني  به  وسهال  فاهال  وموقف،  ومبادرة 
واجهوا  الذين  واملقاومني  الشهداء  بلدة  عرسال، 
وقاتلوا  لالحتالل،  وتصدوا  الصهيوين،  املرشوع 
مواجهة  يف  لبنان،  عروبة  عن  دفاعا  برشاسة 

التقسيم والغيتوات والكنتونات واالنعزال".
وطنيتان  مناسبتان  اليوم  "تستحرضنا  اضاف: 
املقاومة  جبهة  انطالقة  ذكرى  االوىل  كبريتان، 
الوطنية اللبنانية، والثانية االقرب انتصار لبنان عىل 
االرهاب يف معركة تحرير الجرود، حيث ابطلت 
معركة  لبنان  فيها  خاض  التي  العملية،  هذه 
ارسال  من  التهديد  مفاعيل  وحريته،  وجوده 
االنتحاريني، اىل السيارات املتفجرة،  باالضافة اىل 
ارتكاب املجازر، واقامة امارة وسلخ منطقة وطنية 

عن الوطن".
الحجريي  باسل  البلدية  ورئيس  الحجريي  وقدم 
درعا تقديرية اىل اللواء ابراهيم باسم اهايل البلدة. 
الزهراء"  "ثانوية  تكريم  ابراهيم  اللواء  رعى  ثم 
طالبها الناجحني يف الشهادتني الثانوية واملتوسطة 

يف بلدة السفري.

توزيع الشهادات عىل طالب ثانوية الزهراء الناجحني يف الشهادات الرسمية.

اللواء ابراهيم: ال قيامة 
للبنان من دون التخلي عن 
بعض السياسات املتبعة 

تجاه البقاع


