






  يف عيد اجلي�ش الثالث وال�سبعني، تبقى املوؤ�س�سة الع�سكرية احل�سن املنيع للبنان، الوطن ال�سّيد، الثابت يف 

اإقدام.  من  اآفاٌق  و�سماوؤه  بطولة،  زنوٌد من  قوي، معافى، حدوده  بوطن  اللبنانّيني  اإميان  ي�ستند  اإليها  والعامل.  حميطه 

كيف ال، وقد �سانت املوؤ�س�سة الع�سكرية لبنان يف مواجهة التحّديات وطبعت اللبنانيني بروح الكرامة والعنفوان. فمن 

ت�سحياتها ينهل وطننا ذخراً للتغلّب على ال�سعاب، وهي كثرية، ولالنت�سار على املخاطر، وهي ج�ساٌم، من مواجهة العدو 

االإ�رسائيلي اإىل قطع دابر االإرهاب وما بينهما.

واليوم، اإذ ينطلق �سباط دورة "فجر اجلرود" من مقاعد الدرا�سة والتدريب اإىل رحاب الوطن، تبقى املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

اإالّ  اإجنازاتها  وما  بها.  اللبنانّيني  تعلّق  ر�سوخ  كما  بلبنان،  اإميانها  الوطني، �سلبة يف  االنتماء  قيم  الأ�سالة  اجلامعة 

للتالقي والت�سامن. ويف منط اعتمادها على قدراتها، ر�سالة افتخار مبا حتققه، اأّياً كان كبرياً. 

كلمة فخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال عون



ففي عظمة الت�سحية يف �سبيل لبنان ذروة التحدي مرة بعد مرة. وكلّما نذر اأبناء اجلي�ش اللبناين، �سباطاً واأفراداً، اأنف�سهم 

للذود عن اأر�سنا، ارتقوا بلبنان و�سعبه اإىل مراتب عليا من االنت�سار على من يرتّب�ش بنا �رسّاً، موؤّكدين الوفاء للوطن، 

وطن التنوع والفرادة يف اآن. 

اإن روح ال�سجاعة، املفعمة يف كّل من انت�سب اإىل هذه املدر�سة الوطنية، ت�سّكل اأمثولة بها يكرب كثريون، ومن ت�سحياتها 

ودماء �سهدائها ينهلون ذخراً اأكرب لتحقيق االإجنازات الوطنية اجلامعة.

وما افتخار اجلي�ش اللبناين اإال مبا يحّققه على ا�سم لبنان، ففيه اإتقان التحدي، الذي به ي�ستحق كل التقدير والتهنئة، 

وهو احلامل ر�سالة "ال�رسف والت�سحية والوفاء" اأمانة اأزلية نقية ي�سلمها جيالً بعد جيل ليكمل الدرب اإىل العلى.

 اإيّن، واللبنانيني معي، واثقون اأن يف مراكمة هذا االإرث الذي حتمله املوؤ�س�سة الع�سكرية، كفاية عطاء ُيثمر م�ستقبالً من 

قوة، منه ن�ستزيد للبنان بقاًء له جذور وهوية وح�سور.





كلمة معايل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�رساف

اليوم، يقف اللبنانيون جميعاً ليوؤدوا التحية اإىل اأهل ال�رسف والت�سحية والوفاء.  

اليوم، يقف اجلميع ن�ساًء ورجاالً واأطفاالً و�سيوخاً اإجالالً وتقديراً للبطوالت التي �سّطرها جنود اجلي�ش اللبناين.

اليوم، لن نن�سى اأبداً اأولئك الذين حفروا اأ�سماءهم على لوحة من جمد بدم ال�سهادة.

ويف كل يوم، ننحني اأمام اجلهود التي يبذلها جي�سنا للحفاظ على االأمن واال�ستقرار على امتداد م�ساحة الوطن.

اإىل فخامة رئي�ش اجلمهورية  اأتوجه باملعايدة  الكرامة والعزة والعنفوان،  رائحته برائحة  الذي متتزج  اليوم،  يف هذا 

العماد مي�سال عون ربان ال�سفينة، واإىل قيادة اجلي�ش احلكيمة واإىل جميع �سباط ورتباء واأفراد اجلي�ش اللبناين، 

واإىل عائالتهم وعائالت ال�سهداء الذين قدموا حياتهم من اأجل اأن يحيا الوطن واأن نعي�ش باأمان و�سالم.





كلمة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون

      ثالثة و�سبعون عاماً واجلي�ش ي�سّطر �سفحات م�رسقة يف تاريخ الوطن، حافلة بدالالتها القوية ومعانيها العميقة. 

واإذا كان االأول من اآب هو اليوم الذي نحتفل فيه مبنا�سبة عيد اجلي�ش، بحيث جتتمع قلوب اللبنانيني قاطبًة على التقدير 

اأيام الع�سكريني هو منا�سبة لاللتزام الوطني ال�سادق  املتجدد والثقة العالية باملوؤ�س�سة الع�سكرية، فاإّن كل يوم من 

والت�سحية بال ح�ساب، حفاظاً على اأمن املواطنني و�سالمتهم.

لقد حملت ال�سنوات املا�سية العديد من التغرّيات واالأحداث واملحطات، لكّن حقيقة المعة برزت فلم ينل منها تعاقب 

االأيام وال خطورة التحديات، هي حقيقة اأّن لبنان، ذلك الوطن اال�ستثنائي بكل ما للكلمة من معنى، ينه�ش بعد كّل حمنة، 

ويتجاوز كل جتربة يخو�سها، فيخرج اأقوى واأ�سلب، ومي�سي اأبناوؤه اأكرث ثقًة واإمياناً بوطنهم.

يف عيد جي�سنا، جندد االعتزاز باإرثنا امل�رسّف، م�ستذكرين دماء ال�سهداء واجلرحى التي �ستبقى اأمانة يف اأعناقنا، ونوؤكد 

اأننا �سنظل حماة للبنان ور�سالته االإن�سانية اجلامعة، يف وجه العدو االإ�رسائيلي واخلطر االإرهابي.

واإىل اأبناء وطننا العزيز، عهد منا يف يوم عيدنا، اأن يكون اأمنهم عنواناً وهدفاً ن�سعه ن�سب اأعيننا على مرّ االأيام.



اأمر اليوم

اأيها الع�سكريون
ياأتي العيد الثالث وال�سبعون للجي�ض هذا العام مكلَّاًل بالإجنازات التي �ُسطرت يف دحر الإرهابيني، والنجاح يف تقوي�ض حركتهم وتوقيف 

العديد منهم، عرب العمليات ال�ستباقية والأمنية.
ويف حني مت حتقيق نتائج اإيجابية هامة من خالل الإجراءات املتخذة ل�سبط حركة التهريب عرب عدد من املعابر غري ال�رشعية، فاإن القرار 

وا�سح با�ستكمال العمل وبوترية ت�ساعدية، وزيادة الإجراءات التي تقت�سيها املهام املوكلة اإىل اجلي�ض، يف �سبيل دعم الأمن وال�ستقرار.
اأيها الع�سكريون

ت�سهد املنطقة العربّية عدة اأزمات م�ستع�سية ونزاعات دامية، يف ظّل حتّولت كربى مرتقبة، �سيكون لها دون �سّك انعكا�ساتها على بلدنا. 
لذا اأدعوكم اإىل مزيٍد من اليقظة للحفاظ على جهوزّيتكم الكاملة، و�سمان وحدة الوطن و�سالمة اأرا�سيه و�سلمه الأهلي.

اأ�سبح مباأمن، فالعدو الإ�رشائيلي هو امل�ستفيد الأول  اأنه  اإطالقًا  واإذا كان لبنان قد حقق ن�رشاً حا�سمًا على الإرهاب، فاإن ذلك ل يعني 
من الإرهاب يف املنطقة، وعينه على اأر�سنا وثرواتنا الطبيعية، وهو لن يوفر فر�سة اإل و�سيحاول من خاللها حتقيق اأطماعه، لكّن لبنان 
القوي بجي�سه املح�سن ب�سعبه، �سيدافع عن حقه يف اأر�سه وكيانه وثرواته، و�سيت�سدى لأية حماولة مل�ّسها اأو النتقا�ض منها مهما غلت 

الت�سحيات.
اإّن عقيدة اجلي�ض ثابتة وبو�سلته مل ولن تغري اجتاهها وهي �ستبقى م�سوبة باجتاه العدو الإ�رشائيلي وباجتاه الإرهاب الذي ل يخدم �سوى 

اإ�رشائيل وم�ساحلها واأهدافها.
اأيها الع�سكريون

دّقة  اآمنة وم�ستقّرة رغم  واحة  لبنان  والطماأنينة، وجعل  الرتياح  اأرخى ظالًل من  قد  بلدنا  به  ينعم  الذي  الداخلي  الأمني  ال�ستقرار  اإن 
الأو�ساع الإقت�سادية وال�سيا�سية التي منّر بها.

هذا الواقع ي�سعنا اأمام م�سوؤوليات كبرية انطالقًا من اأن الأمن والإ�ستقرار هو اأ�سا�ض كل ازدهار، لذلك ل بد من العمل الدوؤوب وبذل املزيد 
من اجلهود حلماية وطننا والإ�سهام يف نهو�سه وازدهاره.

اأيها الع�سكريون 
 كونوا على قدر الآمال التي منحكم اإياها �سعبكم، فاأمن لبنان اأمانة يف اأعناقكم.

الريزة يف 2018/7/30
  العماد جوزاف عون قائد اجلي�ش



برنامج االحتفال

التفا�سيلالتوقيت
انتهاء و�سول املدعوين8.25
و�سول علم اجلي�ض8.30
و�سول اللواء الركن رئي�ض الأركان8.35
و�سول العماد قائد اجلي�ض8.40
و�سول معايل وزير الدفاع الوطني8.45
و�سول دولة رئي�ض جمل�ض الوزراء8.50
و�سول دولة رئي�ض جمل�ض النواب8.55
و�سول فخامة رئي�ض اجلمهورية9.00

و�سع اإكليل من الزهر على الن�سب التذكاري ل�سهداء �سباط اجلي�ض 
ا�ستعرا�ض القوى

ت�سليم بريق الكلية احلربية
ت�سمية الدورة

قراءة املرا�سيم
ت�سليم ال�سيوف

ق�سم اليمني
كلمة فخامة رئي�ض اجلمهورية

عر�ض التحية
عر�ض ع�سكري مميز

املغادرة
اأخذ �سورة تذكارية



قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون اأثناء مرا�سم الت�رسيفات يف قيادة اجلي�شفخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال عون يزور كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان



قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون خالل حملة تربع بالدم ل�سالح ال�سليب االأحمر اللبناين



قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون خالل اإحدى اجلوالت امليدانية



قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يوؤكد على اأهمية دور املراأة يف املوؤ�س�سة الع�سكرية





تالمذة �سباط الكلية احلربية



ا�ستقبال التالمذة اجلدد يف الكلية احلربية



تعليق ال�سفرية لتالمذة ال�سنة االأوىل



مكان العثور على جثامني الع�سكريني ال�سهداء املختطفني يف جرود بلدة عر�سال



اأفواج احلدود الربية يف جرود ال�سل�سلة ال�رسقية



متارين تدريبية مكّثفة للوحدات املقاتلة يف األوية امل�ساة املوؤللة





عنا�رس مكافحة ال�سغب يف اأفواج التدخل





تفكيك العبوات واملتفجرات من قبل فوج الهند�سة





تذخري االأ�سلحة قبل تنفيذ املهمات



رمايات املدفعية الثقيلة



تدريبات مكثفة لعنا�رس اأفواج احلدود الربيةاملدرعات خالل التح�سري للمناورات القتالية



مترين اإنزال لتالمذة ال�سباط مقابل نهر ابراهيم



عنا�رس من الفوج املجوقل يرتجلون من املدرعة نوع براديل



اأحد القنا�سني خالل تنفيذ عملية مراقبة ومهمة قن�شاأثناء تنفيذ مهمة قتالية





عنا�رس من فوج املغاوير ينفذون مهمات قتالية وعمليات خا�سة يف الغابات



التدريب املكثف لدورة تن�سئة مغوار يف مدر�سة القوات اخلا�سة



مهمات قتالية خا�سة ل�رسايا القتال اجلبلي يف فوج املغاوير



تنفيذ اجلولة االأر�سية والهوائية يف مدر�سة القوات اخلا�سة



دورية م�سرتكة مع اليونيفيل يف منطقة جنوب الليطاين



اأداء الق�سم خالل تخريج دورة الع�سكريني االإناث



تعزيز دور املراأة وتدريب االإناث لتنفيذ املهمات القتالية



عنا�رس من �رسايا القتال اجلبلي يف فوج املغاوير



اخلدمات الطبية يف الطبابة الع�سكرية



طائرة ال�سوبر توكانو املقاتلة على علو منخف�ش



طّيارو ال�سوبر توكانو ي�ستعدون لالإقالع



تذخري ال�سوبر توكانو بال�سواريخ واملذنبات



قدرات قتالية ومناورة عالية لطائرات ال�سوبر توكانو



طائرة ال�سي�سنا جمهزة ب�سواريخ Hellfire  فوق مدينة بريوت



مروحية الغازيل الهجوميةمراقبة االأهداف من اجلو بوا�سطة الكامريات املتطورة



مروحية Puma  معّدلة وجمهزة بقواذف �سواريخ ومذنبات



HUEY من داخل حجرة الطّيار يف مروحية





متارين هبوط باحلبال من الطوافات يف فوج مغاوير البحر





من تدريبات فوج مغاوير البحر والعمليات القتالية اخلا�سة



اأحد الغطا�سني يف القوات البحرية



نقل قوات برية بوا�سطة مراكب االإنزالعملية تفتي�ش �سفينة م�سبوهة من قبل القوات البحرية





تدريبات مكّثفة ورمايات بالذخرية احلّية يف مدر�سة القوات اخلا�سة





تدريب دورة تن�سئة مغوار بحري يف فوج مغاوير البحر



جتهيز االأ�سلحة واملدافع يف القنا�ش طرابل�ش



مراقبة االأهداف وحتديدها يف عر�ش البحر





تنفيذ دوريات ومهمات ملراقبة وحماية املياه االإقليمية










