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حمليات �سيا�سية

عوائل الأ�سرى والوفود الم�شاركة في المنتدى العربي والدولي جالوا في الجنوب اللبناني

نداء بيروت �أعلن من الخيام :ت�أكيد وحدة �أ�سرى الحرية وتجديد معركة
الت�ضامن معهم وت�شديد على �أن تحريرهم ال يتح ّقق �إال بالمقاومة

من اليمين كالرك ومندوبة شؤون األسرى الفلسطينيين وسكاف وحب الله واليونس خالل إعالن النداء

الوفود أمام أضرحة الشهداء في قانا
نظم المنتدى القومي العربي لنصرة األسرى
والمعتقلين في سجون االحتالل جولة إلى
الجنوب اللبناني.
ش��ارك في الجولة وزي��ر العدل األميركي
السابق رمزي كالرك وهيئات دولية وعربية
م��داف��ع��ة ع��ن قضايا األس���رى ف��ي السجون
«اإلسرائيلية» ،وعائلة عميد األس��رى يحيى
سكاف ،ورئيس لجنة دعم األسرى السوريين
علي اليونس وأسرى محررين.
وك��ان في استقبال الوفود مسؤول الملف
الفلسطيني ف��ي ح��زب الله النائب السابق
حسن حب الله ،وعضو المجلس السياسي
في حزب الله الشيخ عطالله حمود ،ورئيس
الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين السيد
أحمد طالب.
توجه الوفود إلى أضرحة شهداء مجزرة
قانا التي ارتكبها العدو «اإلسرائيلي» بحق
األهالي األب��ري��اء أثناء حربه الغاشمة على
لبنان عام  ،1996وكان في استقبالهم رئيس
البلدية الدكتور صالح سالمي ووفد من حزب
الله ،رحبوا بهم على أرض الجنوب.
وبعدها توجهوا إلى بوابة فاطمة في بلدة
كفركال قبالة نقطة المراقبة «اإلسرائيلية»
واستمعوا إلى شرح عن أبرز المحطات التي
مرت بها هذه المنطقة من االحتالل إلى التحرير
وعمليات المقاومة ليلقوا بعدها نظرة على
األراضي الفلسطينية.
ثم توجهت الوفود بعدها إلى معتقل الخيام،
ومن ثم نظمت لهم جولة داخل المعتقل جرى
خاللها شرح من قبل عدد من األسرى المحررين
عن المعاناة الجسدية والنفسية ،التي كانوا
يعانون منها أثناء االعتقال.

حب الله

وألقى حسن حب الله كلمة أك��د فيها «أن

نداء بيروت

 ...وأمام معتقل الخيام
القوة هي الخيار الوحيد التي تحرر األسرى،
واألرض وتجعل العدو في حيرة إذا فكر أن
يعتدي أو أن يغتصب األرض» ،مشيرا ً إلى أن
«للقوة عناصر عدة منها اعتماد الخيار المسلح
أي المقاومة ،واعتماد الوحدة التي هي خيار
مكمل للمقاومة» ،الفتا ً إل��ى أن «م��ا شهدناه
حديثا ً في فلسطين من العمل على المصالحة
الفلسطينية ـ الفلسطينية أثلج قلوبنا وأفرحنا
وأف���رح قلوب ال��ع��رب والمسلمين ،ف��ي وقت
أزعج العدو «اإلسرائيلي» الذي لم يستطع أن
يخفي ذلك وعبرت تصريحاته عن ذلك بشكل
واضح».
وأك��د جمال سكاف شقيق األس��ي��ر يحيى
سكاف «أن تحرير األسرى واجب على كل حر
وشريف في أمتنا ألنهم أس��روا لكي نعيش

بعزة وكرامة».
وحيا المقاومة وعلى رأسها السيد حسن
نصر الله وأه��ل الجنوب «الذين ح��رروا هذه
األرض من خالل دم��اء الشهداء الذكية التي
روت أرض الوطن» ،معتبرا ً «أن المقاومة هي
السبيل الوحيد لتحرير األس��رى من سجون
ال��ع��دو الصهيوني» .وشكر سكاف الوفود
التي أتت إلى لبنان لتشارك بالمؤتمر الداعم
لألسرى .مؤكدا ً «أن الشعب اللبناني ومقاومته
سيبقون إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى
تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها».
وألقى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
الدكتور عمر عبد الله كلمة طمأن فيها الجميع
ب��أن «المقاومة في فلسطين بألف خير ولن
تترك األسرى».

وك��ان ق��د أُذي���ع ن��داء ب��ي��روت لدعم أس��رى
الحرية في سجون االحتالل الصهيوني في
معتقل الخيام لرمزية المعتقل بالنسبة إلى
األس��رى والمعتقلين ،وت�لاه الدكتور هاني
سليمان.
وأك��د ال��ن��داء «أن هيئات دع��م األس��رى في
سجون االحتالل «اإلسرائيلي» إذ تحيي فيهم
ذلك الصمود التاريخي ال��ذي يعطي دروس��ا ً
في الصمود والكبرياء ،تعاهدهم أن تبقى
قضيتهم حاضرة في الوجدان كما في الفعل
اليومي النضالي حتى تحريرهم وعودتهم إلى
أحضان األهل وربوع الوطن الذي ولدوا فيه
وضحوا من أجله».
وأض��اف ال��ن��داء «إن اإلح��ص��اءات الدقيقة
للحركة األسيرة في فلسطين تؤكد أن ما ال
يقل عن مليون فلسطيني قد ذاق من األسر
واالضطهاد ،ما يجعل ذاك��رة كل واح��د منهم
مليئة بالمحطات الحزينة من جهة ،ومدعاة
فخر واعتزاز من جهة أخرى».
وحيال هذا الواقع األليم دعا النداء «هيئات
وم��ن��ظ��م��ات المجتمع ال��م��دن��ي وخ��ص��وص��ا ً
منظمات حقوق اإلنسان في الوطن العربي،
ألن تكون على مستوى الصدقية والجدية من
أجل التضامن مع أشقائهم األسرى واألسيرات
الفلسطينيين».
وذكر النداء «أن المنتدى الدولي والعربي
العالمي لهيئات دع��م أس��رى الحرية وال��ذي
شارك فيه  450مشاركا ً ومشاركة من  30دولة
عربية وأجنبية ،حرص أن يعلن هذا النداء
من معتقل الخيام لتأكيد وحدة أسرى الحرية
في سجون االحتالل وتجديد لمعركة التضامن
مع هؤالء األبطال ،الذين يدركون أن تحريرهم
كما تحرير وطنهم ال يتحقق إالّ بالمقاومة».

النائب قا�سم ها�شم في م�ؤتمر �صحافي في الوزاني

بعد ك�شف ع�صابة تتاجر بال�سالح

الخط الأزرق ال معنى له وهو خط ان�سحاب
ويحق لأ�صحاب المنتزهات تنظيف النهر

�إجراءات �أمنية للجي�ش مقابل �شبعا
ل�ضبط التهريب من بيت جن ال�سورية

مرجعيون ـ رانيا العشي
ق��ال عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب الدكتور قاسم هاشم إن «الخط
األزرق ال معنى له وهو خط انسحاب
ويمر بعد الضفة الشرقية لمجرى
نهر ال��وزان��ي وك��ل ادع����اءات العدو
«اإلسرائيلي» كاذبة وباطلة».
كالم النائب هاشم جاء خالل مؤتمر
صحافي ع��ق��ده ف��ي منتجع حصن
ال��وزان��ي ال��م��ح��اذي للخط األزرق،
إذ أك��د أن «ه��ذه األرض وه��ذا النهر
منطقة لبنانية ومن حق اللبنانيين
الدخول إلى هذه المنطقة واستثمارها
واس��ت��غ�لال��ه��ا ،وه����ذا األم����ر يتعلق
بالسيادة الوطنية».
وأض����اف« :م��ه��م��ا ح���اول ال��ع��دو،
فإنه ال بد لهذا الحق من أن يصل إلى
أصحابه ،ولبنان استطاع من خالل
إرادته الوطنية المقاومة عامي 2000
و ،2006أن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ه��ذه
األرض ،وعلى هذه المياه وأن يستغل
ج��زءا ً من حقه في هذه المياه ،فذلك
بفضل التضحيات والموقف الوطني
وإرادة المقاومة».
وأكد هاشم بأن «الخط األزرق ،ال
معنى له وهو خط انسحاب وال عالقة
له بنهر الوزاني ،وهو يمر بعد الضفة
الشرقية لمجرى الوزاني ،وهذه المياه
وه��ذا النهر منطقة معروفة تاريخيا ً
منذ أن نشأ ه��ذا الوطن ،وه��ي أرض
لبنانية ومياه لبنانية وكل إدعاءات
ال��ع��دو اإلسرائيلي ك��اذب��ة وباطلة،

هاشم متحدّثا ً في المؤتمر الصحافي
واسمها مياه نهر الوزاني ومياه نهر
الحاصباني ،وتصب في عقارات في
األنهر العربية» .مؤكدا ً أن «ما يطل
علينا في المقابل هي ليست أرض��ا ً
لهذا العدو ،هي أرض عربية محتلة
من قبله ،أرض الجوالن ومزارع شبعا
وتطل على فلسطين».
وش����دد ه��اش��م ع��ل��ى أن ه��ن��اك
«اتصاالت تجريها السلطات المعنية
وقيادة الجيش مع ق��وات اليونيفيل
التي نحترمها ،وإعطاء مهلة محددة،
ألننا ال يمكن أن نخضع لهذه التهديدات
اإلسرائيلية» ،مشيرا ً إلى أنه «ال بد من
إجراء تنظيف للنهر شاء العدو أم أبى
بأي وسيلة كانت ،س��واء عبر قيادة
الجيش أو ما يقوم به أهلنا في هذه

مهرجان للجبهة ال�شعبية  -القيادة العامة
في البرج ال�شمالي بذكرى انطالقتها
نظمت الجبهة الشعبية  -القيادة العامة مهرجانا ً في مخيّم البرج الشمالي
تحت شعار « 49عاما ً من النضال والمقاومة» ،لمناسبة الذكرى التاسعة
واألربعين النطالقتها بمشاركة ممثلي األحزاب الوطنية واإلسالمية اللبنانية
والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية واألهلية واالتحادات التربوية والصحية
والنسائية.
وألقى كلمة الجبهة عضو اللجنة المركزية أبو وائل عصام رحب فيها بالحضور
ودعا إلنهاء «االنقسام الداخلي وتوحيد الموقف الفلسطيني على أرضية حماية
برنامج المقاومة» ،مؤكدا ً«ضرورة الحفاظ على أمن المخيمات والجوار» ،ومعتبرا ً
«أن األمن في المخيمات جزء من األمن الوطني اللبناني وأن المبادرة الفلسطينية
جاءت لتؤكد عمق العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني».
وألقى كلمة األحزاب والقوى اللبنانية عضو قيادة حركة «أمل» في جبل عامل
صدر داوود مشددا ً على»ضرورة التمسك بالمقاومة والجهاد حتى استعادة كامل
الحقوق والمقدسات» ،وبارك توقيع اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين في غزة.

المنطقة ،أو أصحاب هذه المنتزهات
وسنكون إلى جانبهم».
من جهتها ،أشارت إحدى أصحاب
المنتزه حصن الوزاني السيدة زهرا
العبدالله ،إلى أنه «على رغم تهديدات
االحتالل ،فإن الناس تتوافد علينا من
كل المناطق اللبنانية ،متخذين قرارا ً
بضخ الحياة من ضفاف نهر الوزاني
الذي يعتبر ركنا ًوطنيا ًومَعلما ًسياحيا ً
على رغم كل االدعاءات اإلسرائيلية».

العدو يخرق الخط األزرق

وكانت أقدمت دورية راجلة تابعة
للجيش اإلسرائيلي قوامها  7عناصر،
على خرق الخط األزرق عند الساعة
 11:30م��ن ص��ب��اح أول م��ن أمس
الخميس ،في منطقة حوال -مرجعيون
مقابل مركز العبّاد لمسافة  20مترا ً
داخل األراض��ي اللبنانية ،بحسب ما
أفادت قيادة الجيش التي أعلنت «على
األثر ،أن وحداتها المنتشرة في المنطقة
اتخذت اإلجراءات الدفاعية المناسبة
في مواجهة الدورية المعادية ،التي
عادت وانسحبت عند الساعة 11,50
باتجاه األراض���ي المحتلة .وتجري
متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات
األمم المتحدة الموقتة في لبنان».
كما خرقت طائرة استطالع تابعة
للعدو «اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية
من فوق بلدة رميش ،ونفذت طيرانا ً
دائ��ري��ا ً ف��وق مناطق ري���اق ،بعلبك،
الهرمل ،وسير الضنية ،ثم غ��ادرت
األج����واء ص��ب��اح أم��س عند الساعة
 10,45من فوق بلدة علما الشعب.
بحسب ما أعلن بيان صادر عن قيادة
الجيش.

أكدت مصادر أمنية لوكالة األنباء»المركزية» انه «في أعقاب قيام جهاز أمن
الدولة بتوقيف عصابة لبنانية وسورية مؤلفة من  4أفراد تتاجر بالسالح بين
لبنان وسورية عبر العرقوب وجبل الشيخ ،وصوال ً إلى بلدة بيت جن السورية،
أقام الجيش اللبناني حاجزا ً في وادي جنعم مقابل شبعا ،ونقطة مراقبة فضالً عن
ممرين للنزوح السوري إلى العرقوب ،األول من وادي عين السوداء شمال شبعا،
والثاني من وادي عين الجوز شرق شبعا ،ويعمل على تنظيم النزوح وفقا ً للقانون،
ويسهّل وصول النازحين ويعمل على إحصاء أعدادهم وتوزيعهم على بلدات
العرقوب وشبعا ومنع دخول المسلحين من لبنان إلى سورية أو العكس».
وكشفت مصادر أمنية «أن العصابة كانت تبتاع السالح وتخ ّزنه في الناعمة،
وتقوم بنقله سيرا ً على األقدام إلى بيت جنّ السورية عبر جبل الشيخ ،ومصدر هذا
السالح مخيم عين الحلوة وتجار لبنانيون في السوق السوداء ،ويجري توقيفهم
واحدا ً تلو اآلخر» .وأشارت إلى أن «سعر قطعة السالح من نوع كالشنيكوف
بيعت بـ  100دوالر وهو أقل من ثمنه الحقيقي  5مرات».
واعتبرت مصادر في بلدية العرقوب أن «شبعا تحولت إلى «عرسال ثانية»
من حيث أعداد النازحين السوريين إليها ،إال أنها نفت وجود سالح في أيدي
النازحين» ،مشيرة إلى أن القوى األمنية «تقوم دور ّيا ً بتفقد تج ّمعات النازحين
والتأكد من عدم حيازتهم أسلحة».
وقالت« :إن عدد النازحين السوريين إلى شبعا والعرقوب فاق الـ  17ألف نازح
والنزوح ما زال مستمرا ً حتى اليوم ،حيث وصل  15نازحا ً من بيت جن إلى شبعا
وهي تحت سيطرة الجيش الحر» ،مشيرة إلى أن «الجرحى السوريين يصلون
باستمرار» .غير أن النائب قاسم هاشم أكد «أن مسؤولية األجهزة والقوى األمنية
أن تراقب الجبال واألودية والممرات التي تفصل بين شبعا وبيت جن السورية
ومنع استخدامها لتهريب السالح» .وقال« :إن بلدية شبعا ومخاتيرها وفاعلياتها
أجمعوا خالل لقاءات عدة عقدوها على أن التعاطي مع النازحين السوريين هو في
حدود العالقة األخوية واإلنسانية ،وأن الفاعليات في شبعا أبلغت النازحين عدم
السماح بتحويل شبعا مقرا ً أو ممرا ً لألزمة السورية أمنيا ً أو سياسياً».
وقلل من المخاوف حول أن شبعا ستتحول إلى عرسال ثانية ،مشيرا ً إلى
أن «العوامل الجغرافية والمسافة بين شبعا وبيت جن السورية ،ال تسمح
بنقل السالح ،أما األف��راد السوريون الداخلون فمن مسؤولية األجهزة األمنية
مراقبة أوضاعهم» ،مشيرا ً إلى أن «األمور ممسوكة من الناحية األمنية في شبعا
والعرقوب ،وهنا ال يوجد متواطئون أو متعاملون مع ما يسمى المعارضة
السورية على غرار ما يجري في عرسال».

بدعوة قتل ن�صر اهلل ولي�س لعمالتهما

الحكم ً
غيابيا بالإعدام على لحد وطا�شجيان

أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي المؤلفة من الرئيس األول رلى
جدايل والمستشارين الياس الحاج عساف وهدى الحاج حكما ً غيابيا ً باإلعدام
على العميل للعدو الصهيوني أنطوان لحد ورفيقه جورج طاشجيان الملقب
بـ»طاجو» .وذلك إلقدام األخير في عرمتى بتاريخ  ،1993-3-3وعن سابق
تصور وتصميم ،على قتل حسن جواد نصرالله بإطالق النار عليه من سالح
حربي غير مرخص ،في حين ُحكم الثاني بالجناية المنصوص عنها بالمادة
 219/549عقوبات إلصداره األمر بقتل نصرالله.
تجدر اإلشارة إلى أن جواد أحمد نصرالله ،والد حسن ،كان قد اتخذ صفة
االدعاء الشخصي في هذه القضية ،وتمثل في المحاكمة بوكيله األستاذ ابراهيم
عواضة.
وما يثير االستغراب أن العميالن لحد و طاشجيان لم يحاكما لمسؤوليتهما
عن ارتكاب جرائم العمالة للعدو الصهيوني ،وتنفيذ المجازر واالعتداءات
والممارسات التعسفية بحق المواطنين اللبنانيين ،طوال سنوات االحتالل
الصهيوني للشريط الحدودي .والتي تستدعي أن تصدر بحقهما العديد من
أحكام اإلعدام.

حميةّ :
تر�شح الأ�سد ي�ؤكد �سقوط المخطط الت�آمري
والت�أ�سي�س للم�ستقبل هو في الم�سار الديمقراطي
رأى مدير ال��دائ��رة اإلعالمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
العميد معن حمية أنّ ترشح الدكتور
بشار األس��د لرئاسة الجمهورية،
مؤشر على أنّ الدولة السورية التي
قاومت الحرب الكونية التي ش ّنت
عليها ،تمسك بزمام األمور .فالرئيس
األسد خاض حربا ً ال هوادة فيها ض ّد
اإلرهاب والتطرف والقوى الغربية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��داع��م��ة
ّ
وترشحه يؤكد
لإلرهاب والتطرف،
أنّ مخطط إسقاط الدولة السورية
أصبح من الماضي .وه��ذه رسالة
للغرب وللعالم بأسره ،بأنّ سورية
ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ودوره����ا
بالصمود ،وهي تستع ّد اآلن للدخول
في مرحلة جديدة قد تأخذ بعض
ال��وق��ت ،وه��ي مرحلة إع���ادة األم��ن
وتثبيت االستقرار.
واعتبر حمية في حديث إلى قناة
«ات��ج��اه» اإلخ��ب��اري��ة م��ع اإلعالمية
زي��ن��ب ال���ب���رج���اوي أنّ ش��ع��ارات
الحرية والديمقراطية التي ُرفعت
منذ بداية الحرب على سورية ،هي
شعارات زائفة الهدف منها تغطية
أعمال اإلج��رام واإلره���اب ،في حين
أنّ ال��رئ��ي��س األس���د وض��ع برنامج
إصالحات متكامالً ،شرعت القيادة
ال��س��وري��ة ف��ي ت��ن��ف��ي��ذه م��ن خ�لال
حوار واسع نتج عنه دستور جديد
ت��ك�� ّرس باستفتاء شعبي ،وكذلك
قوانين جديدة لالنتخابات واإلعالم
واألحزاب.
أض���اف :إنّ م��س��ار االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ه��و م��س��ار دي��م��ق��راط��ي،
فلينخرط من يريد االنخراط في هذه
اللعبة الديمقراطية ،وليفز من يفز
في هذه االنتخابات .ونحن نرى أنّ
إصرار الدولة السورية على إتمام هذا
االستحقاق في موعده ،تأكيد على
إرادة تثبيت دعائم سيادة الدولة،
ورسالة للغرب بلغته ،حيث تقول
سورية للغرب هذه هي الديمقراطية
ونحن نترجمها بإجراء االنتخابات
في موعدها.
وق���ال ح��م��ي��ة :إنّ االن��ت��خ��اب��ات
ستؤسس لمستقبل واعد ،وستكون
ّ

�شعارات الحرية والديمقراطية التي
ُرفعت منذ بداية الحرب على �سورية
هي �شعارات زائفة الهدف منها
تغطية �أعمال الإجرام والإرهاب
ب��داي��ة لنفض غبار مرحلة التآمر
على المنطقة بر ّمتها .فالقوى التي
تس ّمي نفسها معارضة ،ثبت أنها
قوى إرهابية ،وليس هناك معارضة
بالمعنى الحقيقي ،ولذلك سيمنح
السوريون أصواتهم للرئيس األسد،
رف��ض��ا ً ل�لإره��اب ال��ذي امتهن قطع
الرؤوس وأكل األكباد وقتل األطفال
والنساء ،وتدمير البنى التحتية.
وردا ً على س��ؤال حول االتهامات
والمزاعم التي تطلقها القوى التي
ت��س�� ّم��ي ن��ف��س��ه��ا م��ع��ارض��ة ،لفت
حمية إل���ى أنّ م��ن واج���ب ال��دول��ة
السورية محاربة اإلرهاب والتطرف
والمجرمين ،وه��ذه مسؤولية ك ّل
دولة ،لذلك فإنّ المجرمين والقتلة هم
المجموعات اإلرهابية المتطرفة ومن
يس ّمون أنفسهم معارضة ،وال��دول
التي تدعم اإلرهاب والمجرمين.
أض���اف حمية :إنّ م��ا ج��رى في
س��وري��ة استهدف إس��ق��اط ال��دول��ة

ال��س��وري��ة ،ألن��ه��ا دول���ة ممانعة،
حاضنة للمقاومة ،وتعيق المشروع
العربي للتطبيع م��ع «إس��رائ��ي��ل»
وت���ق���ف ض���� ّد ت��ص��ف��ي��ة ال��م��س��أل��ة
الفلسطينية ،وما زال هذا المشروع
في ثقافة المعارضين ،هم يقولون
إن��ه ال يجب أن ي��ك��ون ه��ن��اك بنى
لهذه الدولة ،لذلك هم يريدون دولة
فاشلة ،وال يزالون يحلمون بإسقاط
الدولة وإزاحة الرئيس ،وال يريدون
أن يفهموا أنّ هناك تحالفات إقليمية
وم��وازي��ن دول��ي��ة نشأت على وقع
األحداث السورية.
واعتبر حمية أنّ ما يس ّوقه «ائتالف
اس��ط��م��ب��ول» كله محكوم بغريزة
الحقد ،لذلك فإن التأسيس للمستقبل
هو في المسار الديمقراطي ،الذي
يقوده الرئيس بشار األس��د .ونحن
نعتقد أنّ استمرار الرهان على إسقاط
الدولة السورية هو استمرار للتغطية
على جرائم اإلرهابيين.

�صقر يدعي على  5لبنانيين و�سوري

اعتقال مطلوبين في البقاع وال�شمال وبيروت
و�إيقاف �سوريين في جرود عر�سال
فيما واصل الجيش اللبناني تع ّقب المطلوبين ومداهمة
األماكن التي لجأوا إليها واعتقال بعضهم ،قامت حواجزه
بترصد العناصر المسلحة والمشبوهة الفارة من سورية
وتسعى للدخول خلسة إلى لبنان وتمكن من القبض على
عدد جديد منهم ،استمر القضاء العسكري في ادعاءاته
على المشاركين في أح��داث طرابلس وإحالتهم على
التحقيق.

تعقب ومداهمات واعتقاالت

في إطار استكمال تنفيذ الخطة األمنية ،واصل الجيش
اللبناني مداهماته ف��ي العديد م��ن المناطق مالحقا ً
المطلوبين .ففي حي الشراونة ببعلبك ،نجح الجيش
في توقيف المطلوب ق.ف ،في وقت طوقت قوة من فوج
التدخل ،بمؤازرة مخابرات الجيش ،حي الشميس في بلدة
بريتال تمهيدا ً لدهم منازل عدد من المطلوبين هناك.
وفي جرود عرسال تمكن الجيش عند أحد حواجزه في
المنطقة من توقيف  8سوريين يحملون بطاقات مشبوهة،
إذ تم تسليمهم إل��ى فصيلة درك عرسال للتوسع في
التحقيق معهم.
وألقى الجيش القبض على مطلوب بمذكرات توقيف في
التبانة بطرابلس ،كان قد ألقى قنبلة ليل أول من أمس من
أجل إثارة البلبلة.
من ناحية ثانية ألقى مجهول قنبلة يدوية في شارع
الجهاد في باب التبانة ليل الخميس ،وأعقب ذلك سماع
طلقات أعيرة نارية .وعلى الفور ،توجهت دوري��ة من
الجيش إلى المكان ،وعملت على مطاردة مطلقي النيران.
وأوق��ف��ت ق��وة م��ن الجيش أول م��ن أم��س ف��ي منطقة

الضاحية الجنوبية ،ك�لاً من المدعوين :محمد مظلوم
وول��دي��ه علي وحسن ،إذ ضبط في منزل األخير عتاد
عسكري ،والمدعوين محمد سعيد وهبي وسالم أحمد
اسماعيل .وعثر داخل منزل وهبي على بعض الذخائر
والعتاد عسكري ،والمطلوب توقيفهم إلقدامهم بتواريخ
سابقة على إطالق النار .وأعلنت قيادة الجيش أن التحقيق
بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وأفادت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن مفرزة
استقصاء بيروت أوقفت م.ع فلسطيني في الرملة البيضاء
بجرم إطالق نار من سالح حربي وضبطت معه كمية من
حشيشة الكيف.

االدعاء على  5أشخاص

ادع���ى م��ف��وض الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على خمسة أشخاص من جبل محسن،
بينهم موقوف ،شاركوا في حوادث طرابلس ،بجرم تشكيل
مجموعة مسلحة وارتكاب الجنايات على الناس واألموال
والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها
وإط�لاق النار وإح��داث إض��رار وتخريب في الممتلكات
واألبنية.
كذلك ادعى القاضي صقر على السوري الموقوف محمود
كعيتي الذي ألقي القبض عليه في البقاع في جرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي مسلح ،بهدف القيام بأعمال إرهابية
وارتداء حزام ناسف ونقل سيارات وتفخيخها ،سندا ً إلى
مواد تنص عقوبتها القصوى على اإلعدام.
وأح���ال صقر المدعى عليهم إل��ى ق��اض��ي التحقيق
العسكري األول رياض أبو غيدا.

توقيفات بحوادث �سرقة
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة
«أن في  24نيسان الفائت ،دخل أحد
األش��خ��اص إل��ى محل لبيع هواتف
خلوية في محلة السبتية ،محاوال ً
نشل صاحب المحل إذ صودف وجود
شقيقه وه��و رت��ي��ب ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي ،وعندما حاوال توقيفه أقدم
على إطالق النار باتجاههما ،ما أدى
إلى إصابة الرتيب ،ثم ف ّر إلى جهة
مجهولة.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات
ال��م��ك��ث��ف��ة ،تمكنت ع��ن��اص��ر م��ف��رزة
استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك
اإلقليمي م��ن تحديد ه��وي��ة ومكان
إقامة الفاعل وتوقيفه في  29نيسان
الفائت في محلة السبتية ،ويدعى:
ع .ر( .مواليد عام  ،1991لبناني).
والتحقيق ج���ا ٍر ب��إش��راف القضاء
المختص».

فتح طريق المطار
بعد �إقفالها
قامت دوري���ة م��ن الجيش بفتح
طريق المطار بعد أن أق��دم عدد من
األطفال والنساء من آل المولى على
قطعها احتجاجا ً على نقل موقوفين
من سجن رومية إلى سجن آخر.

ك��ذل��ك ذك����رت ال��م��دي��ري��ة «ع��ن��د
الخامسة من فجر (أول من) أمس ،ورد
اتصال إلى رقم الطوارئ  112في غرفة
عمليات وح��دة شرطة بيروت ،يفيد
بوجود مجهول يشتبه بقيامه بسرقة
منزل في شارع حمد في محلة الطريق
ال��ج��دي��دة» .وع��ل��ى ال��ف��ور ،توجهت
دوري��ة من فصيلة الطريق الجديدة
إلى المحلة حيث تم ّكنت من توقيف:
خ  .م (مواليد عام  ،1990فلسطيني)
في الجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة
أحد المنازل .وضبطت في حوزته 3
أجهزة خلوية ومبلغ خمسمئة ألف
ليرة لبنانية ،وساعتي يد ومحفظتين
جلديتين .وتبين أن��ه مطلوب إلى

القضاء بموجب مذكرة توقيف و4
وثائق اتصال في جرائم إطالق نار.
وأثناء التحقيق معه اعترف بإقدامه
على سرقة م��ن��ازل ع���دّة ف��ي منطقة
الطريق ال��ج��دي��دة .والتحقيق ج��ا ٍر
بإشراف القضاء المختص.
وأوق��ف��ت مديرية أم��ن ال��دول��ة في
البقاع الغربي عصابة مؤلفة من 6
سوريين ،قاموا منذ  6أشهر بسرقات
ع���دّة ،بوساطة الكسر والخلع في
البقاع الغربي .كذلك تعرضوا لألهالي
ب��األذى ،ما أدى إل��ى حالة من الذعر
والخوف لدى المواطنين في البقاع
وسلمت معظم المسروقات
الغربيُ .
إلى أصحابها بعد التعرف إليها.

بلدية �صيدا با�شرت �إجراءاتها
ال�ستيعاب باعة عربات الخ�ضار
باشرت بلدية صيدا إجراءاتها التنظيمية الستيعاب باعة عربات وبسطات
الخضار في السوق المخصصة لبيع الخضار والفاكهة ،ضمن مواصفات حددتها
بعد دراسة وضع كل منهم.
وقامت فرق الطوارئ وبإشراف شرطة البلدية بقيادة المؤهل أول بالل الصياد
بنقل البسطات إلى داخل سوق الخضار في محلة شارع فخر الدين ،وتثبيتها
ضمن األمكنة المخصصة وفقا ً لإلجراءات التنظيمية.
وكان رئيس البلدية المهندس محمد السعودي أعلن أنه «سيتم استيعاب
أصحاب العربات والبسطات داخل السوقين المخصصتين لبيع الخضار والفاكهة
شرط أن تكون لكل بائع بسطة خضار واحدة فقط وذلك لتأمين معيشته».

