4

السنة اخلامسة  /السبت 26 /نيسان  / 2014العــدد 1471
Fifth year / Saturday / 26 April 2014 / Issue No. 1471

حمليات �سيا�سية

لقاء ت�ضامني مع �إعالم ّيي «المنار» ال�شهداء في �صيدا

طرحت �ضرورة اقتالع الإرهاب من �أوكاره

«عبوة» في بعلبك ت�صيب عام ًال و�أربعة �صواريخ على الهرمل

من القصف الصاروخي على الهرمل

العامل المصاب مظلوم في المستشفى

طرح انفجار«عبوة» بعلبك في مصلحة المياه،
جملة من التساؤالت انطالقا ً من عاملين :أولهما
توقف مسلسل السيارات المفخخة والعبوات
الناسفة ،وثانيهما إمكان عودة ذاك المسلسل الذي
أ ّرق المواطنين ،خصوصا ً أن تلك العبوة جاءت
وسط الخطة األمنية وبعد فترة وجيزة على البدء
بتنفيذها في البقاع .خطة لم تفلت من التهديد
والوعيد وقصف صواريخ اإلرهاب التكفيري على
مناطق عدة في البقاع .وبين فشل آلة التكفير
اإلرهابي في سورية وسقوط اإلرهابيين المدوي
أم��ام ضربات الجيش ال��س��وري ،ك��ان ال ب�� ّد من
التنفيس في لبنان ،فكانت السيارات المفخخة
والعبوات الناسفة ،وما رافقها من صواريخ ،كلها
أصابت اآلمنين في ديارهم ومناطقهم ،وكل ذلك
والخطة األمنية في بدايتها ،ما يجعل «اقتالع»
اإلرهاب أمرا ً ضروريا ً ووطنياً ،بل ودهم أوكارهم
«المعروفة» ال االكتفاء ببعض «اإلنجازات» بين
توقيف مطلوب هنا وضبط سيارة هناك.

انفجار عبوة

وفي أثناء قيام العامل في مصلحة مياه بعلبك
محمد علي مظلوم بجولته اليومية على محطة
الضخ في محلة الوجوج في جرود نحلة ـ بعلبك،
وتفقده منسوب المياه في المحطة ،وكعادته
لحظة فتحه باب المحطة ،انفجرت فيه عبوة
ناسفة أصيب بنتيجتها ،ما أدى إلى بتر ساقه
على الفور ،وت��م نقله إل��ى مستشفى دار األمل
الجامعي.
ووفق مصادر أمنية وخبراء المتفجرات الذين
عاينوا المكان تبيّن أن العبوة «وضعت بطريقة
محكمة ومتقنة ومعقدة» ،وأضافت المصادر
لـ«البناء»« ،أن العبوة وضعت في مكان أسفل
مدخل باب المحطة ومموه جدا ً يصعُ ب كشفها
ومجهّز تفجيرها لحظة فتح الباب مباشر ًة».
وعلى الفور تج ّمع عدد من العمال في المصلحة
متضامنين مع زميلهم ومستنكرين الحادث،
داعين السلطات إلى التحقيق فيه ،خصوصا ً أن
العامل كان يقوم بعمله اليومي.
وف��ي سياق ليس ببعيد عن عبوة بعلبك،
فقد استهدفت أربعة صواريخ أطلقتها جماعات
تكفيرية إرهابية باتجاه الهرمل البقاعية،
حيث سقط ثالثة صواريخ قرب ثكنة الجيش
اللبناني ،فيما سقط الرابع قرب مركز الصليب
األحمر اللبناني ،حيث نتج منها إصابة مواطنة

ع ّمال مياه بعلبك خالل استنكارهم للتفجير
من التابعية السيرالنكية وآخ��ر لبناني من آل
الرشعيني ،إصابتهما متوسطة.

ضبط سيارات مسروقة

وف���ي س��ي��اق ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة والمتابعة
الميدانية ،فقد عرضت عناصر فصيلة قوى
األمن الداخلي في عرسال  8سيارات وبيك آب
(رباعية الدفع) مسروقة تمت مصادرتها من
عرسال ،بينها سيارة صاحب الحزام الناسف
ال��ذي أوق��ف أم��س ف��ي البلدة ،وه��ي م��ن نوع
شفروليه سوداء ،تم سحبها من «مرأب الجمال»
حيث عرضت السيارات إلى أحد مراكز مخابرات
الجيش الستكمال التحقيق.
وكان الالفت في سيارة الشفروليه ملصق على
مقودها عنوان المغسل ومركز تشحيم السيارة
في يبرود السورية وهي حديثة الصناعة في
العامين الماضيين بحسب م��ا أف��اد صاحب
المرأب.
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
 شعبة العالقات العامة البالغ في بيان لها :أنه«في إنجاز جديد لها ألقت فصيلة درك عرسال
في وحدة الدرك اإلقليمي من توقيف األردني م.
ع .الذي دخل خلسة إلى البلدة قادما ً من مدينة
يبرود.
وضبطت الفصيلة المذكورة أيضا ً بتاريخي
 23و  2014/4/24تسع سيارات في خراج
البلدة ،بعضها مسروق وأخرى من دون قيود،
وهي:

بيك آب (جي أم سي) لون باج.
جيب (إسيزو) لون كحلي.
بيك آب (شفروليه) لون زيتي.
بيك آب (تويوتا) لون أحمر وبداخله /750/
طلقة من عيار  7.62ملم صالحة لالستعمال.
جيب ب( .أم ) x5لون فضي.
جيب (ميتسوبيشي باجيرو) لون شمباني.
جيب (شيروكي) لون فضي.
بيك أب GMلون زيتي.
بيك أب )شيفروليه( لون اسود.
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ج���اري���ة ب���إش���راف ال��ق��ض��اء
المختص».

توقيف أردني ولبناني و 3سوريين

كما أعلنت فصيلة درك عرسال ،أنها «ألقت
القبض على األردن��ي محمد خير ج.ع .مواليد
 ،1971لدخوله خلسة إلى األراضي اللبنانية،
قادما ً من يبرود .وتم توقيفه في سجن رأس
بعلبك ،والتحقيق ج��ار ب��إش��راف القضاء
المختص».
من ناحية ثانية ،تمكنت فصيلة عرسال من
توقيف ثالثة أشخاص من التابعية السورية
كانوا يستقلون جيب «تويوتا» من دون لوحات
وه��م محمود ع( .مواليد  )1987وش��ادي ك.
(مواليد  )1982وأحمد ح( .مواليد  )1982وذلك
بعد أن اقتحموا عند التاسعة من مساء أمس
منزل حسين ح .في بلدة عرسال ،وكان محمود
يحمل حزاما ً ناسفاً ،قاموا بتهديد سكان المنزل.

حفل تكريم للجي�ش في را�شيا
رف�ض ًا ال�ستهدافه والتطاول عليه
راشيا ـ «البناء»
مقاطعة واستهداف وتشويه لدور
المؤسسة العسكرية ،يقودها نواب
راشيا المنتمون إلى تيار المستقبل
وق��وى  14آذار زي��اد ال��ق��ادري ،جمال
ال��ج��راح ،انطوان سعد ،روبير غانم
وأمين وهبي ،فيما اإلرهاب التكفيري
يصيب من تلك المؤسسة مقتالً ،والتي
تستهدف سياسيا ً من قبل البعض
بالتزامن مع استهداف التكفيريين
واإلرهابيين لها.

فاعليات البقاع الغربي خالل حفل التكريم

(أحمد موسى)

ركن عن مديرية المخابرات ،والعميد
الركن طوني شاوول عن قيادة الجيش،
والمقدم سمير ح��رب عن مخابرات
راشيا ،وحشد من الضباط واألمنيين
والرسميين تقدمهم قائمقام راشيا
نبيل المصري ،محمد الكردي ممثالً
رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبالن
قبالن ،رئيس اتحاد بلديات البحيرة
على رأس وف��د م��ن رؤس���اء بلديات
قضائي البقاع الغربي وراشيا الذين
فاقوا األربعين رئيس بلدية ومختار،
وحشد من مشايخ راشيا وقضائها.

العريان

صاحب ال��دع��وة التكريمية زي��اد
العريان ق��ال« :أن نك ّرم المؤسسة
العسكرية ،الجيش اللبناني ،هو
ت��ك��ري��م لنضاله وتضحياته أم��ام
الهجمة التكفيرية اإلره��اب��ي��ة التي
تطاول الجميع وتصيب كل مفصل
من مفاصل الوطن ،وأن استئصالها
واجب وطني وقومي ،علينا جميعا ً أن
نحتضن الجيش اللبناني في دفاعه
عن الوطن والدولة والشعب» .وأكد
العريان «أن راشيا ليس غريبا ً عليها
أن تحتضن وتك ّرم الجيش اللبناني،
وهي التي حضنت رجاالت االستقالل
الذين ضحوا من أجل الوطن».

�أخبار �أمنية
{ أفاد موقع «النشرة» من طرابلس أن ام��رأة سقطت
من شرفة منزلها قرب السنترال في ساحة التل وأصيبت
بجروح غير خطرة وتم نقلها إلى المستشفى للمعالجة.
وتعمل األجهزة المختصة على التحقيق بسبب السقوط
لمعرفة إذا كان انتحارا ً أو جريمة.
{ أفادت قوى األمن الداخلي أنه «ت ّم توقيف  67مطلوبا ً
بتاريخ  2014/4/24بجرائم سرقة ،دخول البالد خلسة،
مخدرات ،خطف ،احتيال».
{ في طرابلس وقع إشكال بين القوى األمنية وعدد
من األهالي في منطقة الفوار في زغرتا على خلفية

طرابلس

وفي طرابلس أوقف الجيش المطلوب ناصر
الرز في التبانة،
فيما نفذ أهالي الموقوف مصطفى اللطش
اعتصاما ً في شارع سورية استنكارا ً لتأجيل
محاكمة ابنهم مرتين ،وعمد والده إلى إحراق
نفسه وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
وقد توجه أهالي اللطش بعدها إلى دوار نهر
أبو علي محاولين قطع الطريق لكن الجيش
منعهم ،ما أدى إلى وقوع إشكال بين الجانبين.

مذكرة وجاهية
واستكمال استجواب عباس

إل���ى ذل����ك ،اس��ت��ج��وب ق��اض��ي التحقيق
العسكري عماد الزين أمس ،السوري الموقوف
ر.ي .وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في جرم
االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام
بأعمال إره��اب��ي��ة وتجنيد أش��خ��اص للقيام
بعمليات انتحارية بأحزمة مفخخة .وسيتابع
القاضي الزين استجوابه في  29الجاري.
وختم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين
تحقيقاته في ملف الموقوف جمال دفتردار،
بعدما استكمل أمس استجواب القيادي في
كتائب «عبدالله عزام» الموقوف نعيم عباس
في ج��رم االنتماء إل��ى تنظيم إرهابي مسلح
بهدف القيام بأعمال إرهابية ،وأح��ال الملف
إلى النيابة العامة العسكرية إلبداء المطالعة
في األساس.

دروي�ش ا�ستقبل وفد ًا من �أ�ساقفة �ألمانيا
وبحث معه �أو�ضاع النازحين ال�سوريين

و�سط مقاطعة نواب الم�ستقبل و«� 14آذار»

للمرة الثانية ُتك ّرم راشيا الجيش
اللبناني وس���ط مقاطعة لنوابها
وتشويش على المؤسسة العسكرية
واستهدافها ورف��ض ل��وج��وده��ا من
قبلهم ،تكريم جاء ر ّدا ً ورفضا ً للتطاول
على المؤسسة واس��ت��ه��داف��ه��ا بعد
اإلن��ج��ازات التي حققتها في خططها
األمنية على مستوى ساحة الوطن،
وآخرها في البقاع .حيث جرى التكريم
في دارة زياد شبلي العريان في راشيا،
ال��ذي أق��ام لضباط قيادة البقاع في
الجيش غ��دا ًء تكريميا ً حضره :عميد

(أحمد موسى)
وع��ل��ى األث���ر ق��ام��ت فصيلة درك عرسال
بمداهمة المنزل وتوقيف السوريين الثالثة
وتسليم الحزام الناسف إلى خبير متفجرات
في الجيش .ونقل الموقوفون الثالثة إلى مركز
فصيلة الدرك في عرسال الستكمال التحقيق
معهم.
من جهتها ،أعلنت قيادة الجيش في بيان أن
«مديرية المخابرات في منطقة البقاع أوقفت
المدعو مرهج محمد جعفر المنتمي إلى ما يسمى
بعصابة محمد دورة ،وهو مطلوب بمذكرات
توقيف ع��دة إلق��دام��ه بتاريخ 2014/1/9
باالشتراك مع آخرين على اع��ت��راض حافلة
سورية في منطقة تل األبيض-بعلبك وسلب
ركابها نحو  25مليون ليرة لبنانية ،وإقدامه
كذلك بتاريخ  2014/3/17مع آخرين على
إطالق النار باتجاه مواطنين في بلدة يونين.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء
المختص».

البقاع ـ أحمد موسى

صواريخ على الهرمل

�سعد :منحازون لإعالم يك�شف جرائم العدو
ويجابه الإرهاب

إزالة مخالفات.
{ أدى اصطدام سيارة فان لنقل الركاب وشاحنة «رافعة»
على طريق عام العبدة-برقايل إلى إصابة  6أشخاص من
ركاب الفان ،إضافة إلى سائقه الذي تم االستعانة بمنشار
حديدي كبير إلخراجه من مقعده.
وتولت سيارات اإلسعاف التابعة للصليب األحمر نقل
المصابين إلى عدد من مستشفيات المنطقة إصابة بعضهم
خطرة».
{أعلنتقوىاألمنالداخليعن«سقوطقتيلو 11جريحا ً
في  10حوادث بتاريخ أول من أمس .2014/4/24

المطران درويش وأساقفة ألمان

(أحمد موسى)

البقاع ـ «البناء»
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش في دار المطرانية في زحلة وفدا ً من أساقفة
ألمانيا ،ضم المطران لودفيغ شيك رئيس أساقفة مقاطعة بامبرغ،
وستيفان زيكورم مطران مقاطعة مونستر ،يرافقهما وفد من الكهنة
والعلمانيين.
وعرض الوفد مع سيادته أوضاع النازحين السوريين في البقاع بشكل
عام وفي زحلة بشكل خاص ،واستمع إلى شرح مفصل عن المساعدات
التي قدمتها المطرانية لغاية اليوم لنحو  800عائلة مسيحية مقيمة في
مدينة زحلة ،وقد أبدى الوفد تقديره الكبير للدور الريادي الذي لعبته
وتلعبه المطرانية في هذا المجال.
وقام درويش يرافقه الوفد األلماني بزيارة بعض العائالت السورية في
زحلة ،واطلعوا على أوضاعهم واستمعوا إلى حاجاتهم الملحة.

قوة �إ�سرائيل ّية اجتازت ال�سياج
مقابل الوزاني
اجتازت قوة للعدو «اإلسرائيلي» مؤلفة من  15جنديا ً السياج التقني
مقابل منتزهات الوزاني» ،وقامت بتمشيط المنطقة.
من ناحية ثانية ،قام أهالي بلدة بليدا الحدودية برشق دورية تابعة
للكتيبة اإلسبانية مؤلفة من  3آليات منتصف ليلة أول من أمس ،وذلك
احتجاجا ً على دخولها إلى األحياء الداخلية للبلدة ،وعلى الفور وصلت
إلى المكان دورية للجيش اللبناني وعملت على حل الموضوع ،وإخراج
الدورية اإلسبانية من البلدة ،وواكبتها دورية الجيش حتى وصولها إلى
موقعها في إبل السقي.

مشهد الحضور في اللقاء التضامني في صيدا
أقيم في «مركز معروف سعد الثقافي» لقاء تضامني
تحت شعار «من صيدا المقاومة إلى محمد منتش وحمزة
الحاج حسن وحليم عل ّوه...تحية إلى الدم الذي قاوم في
الجنوب وأضاء ليل معلوال» ،بدعوة من إعالميّي صيدا،
بمشاركة فاعاليات سياسية ودينية وأهلية.
توالى على الكالم الصحافي محمد صالح ،أمين عام
التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ،األب سليمان
وهبة ممثالً المطران إلياس الحداد ،الشيخ ماهر حمود،
أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات ،رئيس بلدية صيدا
السابق عبد الرحمن البزري ،الشيخ صادق النابلسي،
عميد الصحافيين نزيه نقوزي باسم اإلعالميين .حيّوا
خالل كلماتهم شهداء «المنار» ،وأك��دوا «ال��دور الوطني
لإلعالم الملتزم بالقضايا القومية الوطنية».

سعد

وألقى سعد كلمة ع�� ّزى في مستهلها عائالت شهداء
فريق «المنار» «الذين أضاءت دماؤهم الظالم الذي حاول
اإلطباق على معلوال» .كما ع ّزى أسرة «المنار» والجسم
اإلعالمي عامة .متمنيا ً «الشفاء العاجل للجرحى من
أعضاء الفريق».
وقال« :من صيدا ألف تحية إلى أرواح الشهداء حمزة
الحاج حسن ،وحليم علوه ،ومحمد منتش .وألف تحية
إلى أرواح سائر شهداء الصحافة الذين قدموا حياتهم
فداء للحقيقة والحرية ،ودفاعا ً عن قضايا الشعب والوطن
واأل ّمة .وألف تحية لكم أيها الشهداء األحياء أيها اإلعالميون
األح��رار .يا من تتعرضون للمخاطر كل يوم أثناء تأدية
الواجب المهني ،ويا من تواجهون بكل شجاعة وتصميم
مافيات التسلط واالحتكار والفساد غير آبهين بجبروت
أصحاب السلطان ،وال بالقمع العاري وال المقونن».
أض��اف سعد« :نحن من الذين يؤمنون بأن لإلعالم
رسالة ودورا ً بالغ األهمية في مختلف المجاالت ،وبخاصة
على صعيد كشف الحقائق وبناء ال��رأي العام .لقد قدم
اإلعالميون التضحيات لكشف جرائم العدو وعمالئه،
ومنها مجازر قانا وصبرا وشاتيال وغيرها .كما قدموا
التضحيات لإلضاءة على انتصارات المقاومة على خطوط
النار .وها هو اإلعالم يكشف انتهاكات الصهاينة للصروح
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة ،كما
يكشف عن ممارسات التنكيل والقتل التي يرتكبها العدو
الصهيوني بحق اإلخوة الفلسطينيين».
وتابع« :نحن منحازون لهذا اإلع�لام .ال لإلعالم الذي

ير ّوج للتطبيع والتعاون مع العدو ،كما نحن منحازون
أيضا ً لإلعالم ال��ذي يساهم بالقلم والصوت والصورة
في مجابهة اإلره���اب الظالمي ،ال لإلعالم ال��ذي ي��ر ّوج
لإلرهابيين ،ويحاول أن يجعل منهم نجوما ً أصحاب فكر
وقضية».
وختم« :نحن مع اإلعالم الذي يعكس قضايا الناس،
كل الناس ،ويهتم بتحركات العمال والمعلمين والموظفين
والمه ّمشين والفقراء ،وبقضايا الشباب والنساء ،وبأوضاع
األح��ي��اء الشعبية والمخيمات ،ال اإلع�لام ال��ذي يقصر
اهتمامه على تحركات القادة والمسؤولين والمتمولين
وعلى لقاءاتهم ومآدبهم ،ونحن أيضا ً مع اإلع�لام الذي
يهتم بالثقافة الحقيقية والفن األصيل ،ال اإلعالم الذي ال
يركز اهتمامه إال على توقعات المنجمين ،والفن الهابط،
واألخبار الحميمة للفنانات والفنانين».

الحداد

من جهته ،قال ممثل مطران صيدا ودي��ر القمر للروم
الكاثوليك إيلي بشارة الحداد أمين سر مطرانية صيدا
األب سليمان وهبه «م��رة تلو األخ��رى ُتستهدف الكلمة
و ُتغتال الصورة ،ويدفع تلفزيون المنار ضريبة الدم في
سبيل مهنة الصحافة ،وأن استشهاد حمزة ومحمد وعلي
في معلوال البلدة المسيحية التي م ّر بها القديسون الكبار،
انتهاك لحقوق الصحافة واإلعالم».

حمود

بدوره ،لفت إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود إلى
«أن في عام  ،1992وفي أول انتخابات نيابية بعد الحرب
األهلية ،كان الشعار من القرآن الكريم وما تسقط من
ورقة إال يعلمها ،صندوق االنتخاب في هذه اآلية الكريمة،
سيسألك الله عن صوتك ،ال تنتخب إال الصالح المؤمن وإال
فأنت خائن ،أما اليوم فمن الكذب أن يصبح جعجع المجرم
والقاتل مرشح بعض اإلسالميين».

البزري

ورأى الدكتور عبد الرحمن البزري أن مدينة صيدا هي
رمز حقيقي للمقاومة ،وقال« :باألمس ثبت مرة جديدة،
بأن ال عالقة لها بنوابها بعدما قاموا به ،ألن ما فعلوه ال
يمثل المدينة وال رأيها وال مزاجها» ،مشيدا ً بـ»تضحيات
اإلعالميين الذين لعبوا ال��دور األس��اس في نقل الكلمة
والصورة والحقيقة إلى الرأي العام».

لقاء في منزل �سكاف بمنا�سبة «يوم الأ�سير»

دعوة لأ�سر جنود �صهاينة لمبادلتهم بالأ�سرى
لمناسبة يوم األسير الفلسطيني
وال��ع��رب��ي أق��ي��م ل��ق��اء تضامني مع
األس��ي��ر ي��ح��ي��ى س��ك��اف واألس����رى
الفلسطينيين وال��ع��رب ف��ي منزل
األسير يحيى سكاف في بحنين_
المنية.
وأض��ي��ئ��ت  36شمعة على عدد
السنوات التي قضاها األسير يحيى
س��ك��اف ف���ي س��ج��ون ال���ع���دو وه��و
يتعرض ألبشع أن��واع القهر والظلم
والعزل على يد المجرمين المحتلين
الصهاينة ،الذين ما زال��وا يعتقلون
اآلالف من األس��رى وأط��ف��ال ونساء
وشيوخ ووزراء ونواب ،في مقدمهم
المناضل أح��م��د س��ع��دات وم���روان
البرغوتي وعميد األس���رى العرب
يحيى سكاف.
ودع���ت اللجنة إل���ى االس��ت��م��رار
بالنضال من أجل تحرير األسرى كافة،
والعمل من قبل المقاومة الفلسطينية
واللبنانية ألسر جنود إسرائيليين
لمبادلتهم بأسرانا األبطال ،وذ ّكرت
بمقولة سيد المقاومة السيد حسن

نصر الله «أن األم��ة التي تترك
أسراها في السجون هي أمة بال شرف
وبال كرامة.
وب����ارك����ت ال��ل��ج��ن��ة ل��ل��ش��ع��ب
الفلسطيني بالمصالحة التي جرت

� 40آلية �أميركية للجي�ش
ت��س��ل��م ال���ل���واء ال��ل��وج��س��ت��ي في
الجيش اللبناني ،عبر مرفأ بيروت،
 40آلية مدولبة من ن��وع هامفي،
ومستوعبا ً يحتوي كمية من الزيوت

الخاصة باآلليات ،في حضور عدد
م��ن ض��ب��اط الجيش وأع��ض��اء من
مكتب التعاون الدفاعي األميركي.
وت��أت��ي ه���ذه ال��دف��ع��ة ال��ج��دي��دة

بين حركتي فتح وحماس داعية إلى
توحيد الجهد ودعم خيار المقاومة
لطرد االحتالل ،ألنه الخيار الوحيد
ال��ذي ي��ردع العدوان ويحرر األرض
واألسرى.

ضمن إط���ار ب��رن��ام��ج المساعدات
األميركية المقررة للجيش اللبناني
وااللتزامات واالتفاقيات الموقعة
بين الجانبين.

