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الع�شاء ال�سنوي لطلبة ك�سروان والمتن ال�شمالي في «القومي»

متى ُتعطى الأولوية لت�سريع
ا�ستخراج نفط لبنان وغازه!
} حسن حردان
ال يختلف اثنان على أهمية اإلس��راع في تلزيم
ال��ش��رك��ات ل��ت��ب��دأ ع��م��ل��ي��ات اس��ت��خ��راج ن��ف��ط لبنان
وغ���ازه ف��ي البحر وال��ب��ر .فلبنان ال��ي��وم ف��ي أمس
الحاجة إل��ى م���وارد مالية لمعالجة العجز الكبير
في الموازنة ال��ذي ق��ارب األربعة مليارات دوالر،
والناتج من فوائد الدين العام الذي بلغ عتبة الـ 64
مليار دوالر ،وبالتالي للتخلص من عبء هذا الدين
المرهق لالقتصاد والمجتمع على السواء .ولبنان
في حاجة ماسة إلى تأمين م��وارد لتحقيق العدالة
االجتماعية ،كما هو في حاجة إلى ضخ األموال في
شرايين االقتصاد للنهوض بالقطاعات اإلنتاجية
من زراع��ة وصناعة ،وتوفير ف��رص عمل جديدة
تح ّد من البطالة المتزايدة.
ل��ه��ذه األس���ب���اب ك��لّ��ه��ا وغ��ي��ره��ا ي��ج��ب أن يحتل
استخراج النفط وال��غ��از سلم أول��وي��ات الحكومة،
وم���ع ذل���ك ال أح���د ي��ع��رف ل��م��اذا ي��ؤج��ل ال��ب��ت بهذا
الموضوع من قبل مجلس ال���وزراء ،علما ً أنه كان
مثار سجال وصراع حادين في الحكومة السابقة
وإلحاح من الوزير جبران باسيل إلصدار مراسيم
تلزيم الشركات.
ب��ال��ب��ح��ث ع���ن األس���ب���اب وراء ع����دم إي��ل�اء هذا
ال��م��وض��وع األه��م��ي��ة ال�ل�ازم���ة ،ت��ت��ب��ي��ن ج��م��ل��ة من
عوامل:
العامل األول :إن البدء باستخراج النفط والغاز
يشكل مصلحة لبنانية خالصة ال تصب في مصلحة
«إس��رائ��ي��ل» وم��ن ورائ��ه��ا أميركا ،فهما ت��ري��دان أن
يبقى لبنان غارقا ً في الديون وفوائدها ،غير قادر
على النهوض باقتصاده طالما أن هناك مقاومة
تقلق الكيان الصهيوني.
العامل الثاني :في حال تمكن لبنان من البدء في
استخراج ثروته النفطية والحصول على العائدات
الكبيرة سوف يحرم العدو الصهيوني من فرصة
اس��ت��ف��راده ب��األس��واق ال��خ��ارج��ي��ة ،وس��ي��ؤدي إلى
س ّد المنافذ أمام أطماع العدو في ثروات لبنان من
خالل خلق نزاع حول الحدود البحرية بين لبنان
وفلسطين المحتلة وعرقلة جهود لبنان البدء في
ورشة استخراج ثروته.
ال��ع��ام��ل ال��ث��ال��ث :إن اس��ت��خ��راج ال��ن��ف��ط والغاز
وح��ص��ول ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ع��ائ��دات��ه س���وف يمكنه من
التحرر من عبء الديون وفوائدها وتوفير الفرصة
السانحة له لتحقيق استقالله االقتصادي بعيدا ً عن
االرتهان والتبعية لشروط صندوق النقد الدولي،

عبا�س :لن�شر ثقافة المقاومة والممانعة في وجه الأخطار ك ّلها

أداة ال��غ��رب إلخ��ض��اع ال����دول وف����رض الوصاية
عليها.
العامل ال��راب��ع :إن استغالل ال��ث��روات النفطية
سيح ّرر لبنان من أزماته االقتصادية واالجتماعية
ويؤدي إلى تحقيق التطور االقتصادي واالستقرار
االجتماعي ،وبالتالي تحصين ال��وض��ع الداخلي
وتحرره من االبتزاز الغربي والقوى الموالية له.
ف��ي اس��ت��خ��دام س�لاح ال��م��س��اع��دات المالية وسيلة
للتحريض ضد المقاومة وتغذية االنقسام وإثارة
الفتنة في مواجهتها.
ال��ع��ام��ل ال��خ��ام��س :إن ق���وى  14آذار ت��ري��د أن
تستثمر ه��ذه ال��ث��روات وف��ق ال��ش��روط التي تخدم
الشركات الغربية واستطرادا ً سياسات الغرب من
ناحية ،ومحاولة ان��ت��زاع دور أساسي في عملية
التلزيم واالستثمار لتعزيز نفوذها الداخلي ونسب
اإلنجاز في هذا الموضوع إليها وليس إلى فريق 8
آذار من ناحية ثانية.
ولذلك عطلت ط��وال الفترة الماضية الشروع في
تلزيم الشركات النفطية ،ومارست ضغوطا ً استثنائية
على الرئيس نجيب ميقاتي لعدم عقد جلسة طارئة
إلقرار المراسيم التطبيقية ونجحت في ذلك وحرمت
قوى  8آذار فرصة تحقيق هذا اإلنجاز الوطني الذي
ستعم نتائجه اإليجابية جميع اللبنانيين.
ان��ط�لاق��ا ً م��ن ذل����ك ،ال��م��ط��ل��وب ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ممارسة
الضغط السياسي والشعبي على الحكومة إلقرار
المراسيم وإس��ق��اط الحجة التي ي��ت��ذرع بها فريق
« 14آذار» لعرقلة إق��رار سلسلة الرتب والرواتب
بزعم عدم توافر مصادر تمويل لها ،وهي موجودة
في مزاريب الفساد وأرب��اح المصارف الطائلة من
س��ن��دات ال��خ��زي��ن��ة واألم��ل�اك ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي تشكل
مصالح أساسية لتحالف قوى المال المتحكمة في
باالقتصاد والمراكز المالية وتحرم الخزينة عائداتها
الضريبية المهمة منذ سنوات طويلة ،تحت عنوان
«الجنة الضريبية» التي تح ّولت إل��ى جحيم يثقل
كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود من خالل فرض
الضرائب غير المباشرة .وه��ذا يستدعي بالتأكيد
أن يتصدر ش��ع��ار تسريع إص���دار مراسيم النفط
والغاز تحركات هيئة التنسيق النقابية ،إلى جانب
ال��ش��ع��ارات األخ���رى ال��م��رف��وع��ة لتحصيل األم���وال
المطلوبة لتمويل السلسلة من أرب��اح الرأسماليين
واالحتكاريين الذين يتنعمون بالثروة المح ّرمة على
معظم اللبنانيين الذين اكتووا بنار الغالء والتضخم
والضرائب التي تفرغ جيوبهم قبل نهاية الشهر.
hassan.hardan56@yahoo.com

�صالح يُه ّنئ جبريل
بذكرى انطالقة «القيادة العامة»
وجه أمين عام مؤتمر األح��زاب العربية قاسم صالح
برقية إل��ى األمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة» المناضل أحمد جبريل ،ه ّنأه
وقيادة الجبهة وكوادرها وعناصرها ومناصريها بالذكرى
التاسعة واألربعين النطالقتها.
وأشار صالح في البرقية إلى أنّ الثوابت النضالية التي
تأسست عليها الجبهة شكلت على مدى العقود الخمسة
ّ
الماضية ،قاعدة صلبة للتالقي الوطني الفلسطيني سعيا ً
إلى تحصين الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد القرار

الفلسطيني في مواجهة االحتالل الصهيوني.
وأكد صالح أنّ الجبهة كانت وال تزال تشكل ضمانة
العمل الكفاحي المسلح حتى تحرير ك ّل األرض واستعادة
الحقوق الوطنية السليبة ،وف��ي مقدمها القدس وحق
العودة ،داعيا ً في هذه المناسبة ،الفصائل الفلسطينية
كافة ،إلى العمل على توحيد الرؤى والجهود بما يخدم
فلسطين ومصالح شعبها بعيدا ً عن أط��ر المفاوضات
العبثية مع العدو ،وهي التي ثبت أنها لن تعيد لشعبنا
الفلسطيني حقوقه وأرضه.

جانب من الحضور
أقامت مديرية الطلبة الجامعيين في كسروان والمتن الشمالي
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،حفل عشائها السنوي،
وذلك في مطعم «شم النسيم» ـ المنصورية ،حضره نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،والع ُمد :صبحي ياغي ،عبد الباسط عباس،
فارس سعد ،ميسون قربان ،قيصر عبيد ،د .لور أبي خليل ،عضو
المجلس األعلى النائب السابق غسان األشقر ،المندوب السياسي
في جبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،المندوب السياسي في
جبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،وعدد من المسؤولين
المركزيين والمنفذين العامين وأعضاء في المجلس القومي،
وممثلون عن التيار الوطني الحر ،وتيار المرده ،وحشد من الطلبة
القوميين والمواطنين.
ع ّرفت الحفل مذيعة المديرية ف��داء الزين ،ث ّم ألقت مديرة
المديرية رنا ش ّماس كلمة أ ّكدت في مستهلّها أنّ الحركة القومية
النهضوية التي أطلقها الزعيم أنطون سعاده هي حركة صراع
التفسخ والجهل والموت والعصبيات
من أجل إنقاذ بالدنا من
ّ
الهدّامة .مشيرة إلى أنّ سعاده خاطب أجياال ً لم تكن قد ولِدت
بعدُ ،موق ًِظا فيها الوعي وحقيقة االنتماء ،وراهن على األجيال
الجديدة لبناء مستقبل مشرق ألمة حرة واحدة.
ولفتت ش ّماس إلى أنّ مسؤوليات مديرية الطلبة الجامعيين في
كسروان والمتن الشمالي ،مسؤوليات مضاعفة ،خصوصا ً لجهة

عباس
دفع عموم الطلبة في جامعات المنطقة نحو مزيد من التفاعل
واالنصهار والوحدة .مشيرة إلى أنّ هناك تنسيقا ً وتعاونا ً بهذا
الخصوص مع طلبة التيار الوطني الحر وتيار المرده.
أساسي في معركة مواجهة
وقالت :إنّ دور الطلبة القوميين
ّ
والتعصب واإلرهاب ،ليس في كسروان والمتن الشمالي
الجهل
ّ
فحسب ،بل على امتداد مساحة األمة.
وألقى عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس كلمة قال
فيها« :في اللحظة التي آمنتم فيها بقضية تساوي وجودكم،
وبأنكم أبناء الحياة ،وبأنّ المجتمع معرفة والمعرفة قوة ،في تلك
اللحظة صار لمقعدكم الدراسي معنى آخر ،لم يعبأ به أحد م ّمن
تناوبوا على إدارة األزمات التربوية في لبنان.
أن تكونوا طالبا ً قوميين اجتماعيين ،يعني أن تحملوا رسالة

�شما�س :دور الطلبة
ّ
القوميين �أ�سا�سي في
معركةمواجهة الجهل
والتع�صب والإرهاب
ّ

عميد الخارجية في «القومي»
يزور �سفير نيجيريا
زار عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر سفارة
نيجيريا في بيروت ،والتقى السفير آموس أولوولي آيدوو ،وبحث معه عددا ً من
الموضوعات ،ال سيما منها أوضاع الجالية في نيجيريا ،وأهمية تعزيز السلطات
النيجيرية إلجراءاتها في سبيل وقف التعديات وأعمال الخطف التي تطال أبناء
جاليتنا ،وبذل ك ّل الجهود من أجل إطالق المخطوفين هناك.
كما جرى التط ّرق إلى موضوع اإلره��اب ،فكان تأكيد مشترك على ضرورة
محاربة اإلرهاب ،بك ّل أشكاله وأدواته ،ألنه يش ّكل خطرا ً يتهدّد الشعوب والدول
قاطبة.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل ،وتعزيز العالقات المشتركة.

شماس
سعاده التي تدعو إلى احترام العقل في اإلنسان ،وإلى إلغاء
الطائفية والمذهبية والعرقية ،وإل��ى احترام اآلخ��ر ،وإل��ى فكر
يلتزم قضية المجتمع ويدافع عن حقوق اإلنسان كي ال يبقى الفكر
وظيفة فارغة من ك ّل إبداع».
وأضاف :إنّ سعاده أخرج الفكر إلى رحاب الضوء ،وهو من
أوائل الدعاة إلى الحداثة والعصرية والتطور.
ماسة إل��ى ب��ذل جهود مكثفة في ه��ذه المرحلة
إنّ الحاجة ّ
الصعبة من تاريخ األمة لنشر ثقافة المقاومة والممانعة في وجه
األخطار واألم��راض كلّها ،التي تعيق تقدّم حركتكم على امتداد
ساحات األمة ،من هنا من لبنان إلى فلسطين المحتلة ،مرورا ً
ب��األردن والعراق ،وص��وال ً إلى الشام التي تواجه اليوم أبشع
إرهاب عرفه التاريخ الحديث».
وأكد عباس أننا ال ندع اليأس يدخل إلى نفوسنا ،بل سنبقى
مدافعين ومناضلين من أجل إسقاط المؤامرات والدسائس كلّها،
التي تحاك ض ّد أمتنا ،متمنطقين بسالح اإليمان بعدالة قضيتنا،
مدافعين بك ّل عزيمة صادقة عن وحدة األمة وتقدّمها ورقيّها.
وختم عباس مثنيا ً على ال���دور النهضوي ال��ذي تقوم به
المديرية ،كون الطلبة نقطة االرتكاز في العمل القومي االجتماعي،
وقال« :أنتم أقوياء ...ولقد وعد سعاده أن يسير باألقوياء إلى
النصر ،وأنتم مالقون أعظم انتصار ألعظم صبر في التاريخ».

طلبة الالذقية يزورون �أ�ضرحة ال�شهداء
بمناسبة عيد الشهداء ،ق��ام وف��د من منفذية الطلبة
الجامعيين ـ ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،بزيارة إلى مقبرة الشهداء في الالذقية ،وض ّم
الوفد المنفذ العام ديب بو صنايع وأعضاء هيئة المنفذية
وعدد من المسؤولين وفصيل من نسور الزوبعة.
بعد وض��ع إكليل من الزهر على النصب التذكاري
وتأدية التحية الحزبية للشهداء ،د ّون بو صنايع كلم ًة في
ِ
سج ّل الزيارات حيّا فيها الشهداء وتضحياتهم ،مؤكدا ً أنهم
طالئع انتصاراتنا الكبرى.

رحلة مديرية
اآلداب والرياضة

إل��ى ذل��ك ،نظمت مديرية اآلداب والرياضة التابعة
لمنفذية طلبة الالذقية الجامعيين في الحزب السوري
القومي االجتماعي رحلة لمجموعة من الطلبة القوميين
والمواطنين ،تخللتها حلقات حوارية إذاعية وتثقيفية.
وشارك في الرحلة مدير المديرية نظام مخول وأعضاء
هيئة المديرية.

ندد بمحاولة المحكمة ا�ستهداف الإعالم اللبناني

الأحزاب في البقاع الغربي :م�صلحة اللبنانيين
بانتخاب رئي�س توافقي يحمي المقاومة
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
عقدت االحزاب الوطنية والقومية
واإلس�لام��ي��ة اللبنانية اجتماعها
ال��دوري ،في مركز حزب االتحاد في
الخيارة في البقاع الغربي .وناقشت
خ�لال��ه ال��ت��ط��ورات وال��م��س��ت��ج��دات
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وأص����درت ف��ي نهاية
االجتماع بيانا ً أكدت فيه أن «مصلحة
اللبنانيين تكمن ف��ي اإلس����راع في
«انتخاب رئيس للجمهورية ،رئيس
توافقي ،يحمي اإلن��ج��ازات الوطنية
وفي مقدمها الحفاظ على المقاومة
وق��وت��ه��ا وإن���ج���ازات���ه���ا» .وي��ع��م��ل
ع��ل��ى وض���ع ح��د ل��ح��ال��ة «االن��ق��س��ام
واستمرارها ،وانكشاف البالد أمام
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية،
وأج��ه��زة االستخبارات الصهيونية
والغربية ،وصون األمن واالستقرار،
وتجنب ال��ب�لاد ال��م��زي��د م��ن مخاطر
االن���زالق نحو ال��غ��رق ف��ي الفوضى
واالض���ط���راب ،ال���ذي ي��وف��ر البيئة
المواتية للقوى التكفيرية لمواصلة
مسلسل التفجيرات واالغ��ت��ي��االت،
والقتل في كل المناطق اللبنانية».
وح�����ذرت «م���ن خ���ط���ورة االن��ت��ش��ار
المسلح لبعض المجموعات المتطرفة
ليالً ،واستهداف الجيش اللبناني».
ورأت أن «هذه المجموعات تستهدف
إشعال الفتنة بين اللبنانيين ،األمر
ال���ذي يستدعي م��ن ال��ق��وى األمنية
التحرك الحازم والسريع لوضع حد
لهذه التعديات الخطيرة على أمن
واستقرار اللبنانيين ،وإلقاء القبض
ع��ل��ى مرتكبيها ومحاكمتهم أم��ام
القضاء وإنزال العقاب بح ّقهم».
ون��دّد اللقاء بالقرارات االتهامية
التعسفية والجائرة والكيدية الصادرة
عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
بحق ج��ري��دة «األخ��ب��ار» وتلفزيون
«الجديد» ،مؤكدين على «التضامن
م��ع ال��ح��ري��ة اإلع�لام��ي��ة ،م��ن خ�لال
ال��ت��ض��ام��ن م��ع ج��ري��دة «األخ���ب���ار»
و»تلفزيون «ال��ج��دي��د» .واعتبر أن

«هذه الخطوة تسعى فيها المحكمة
اليوم إلى «استهداف اإلعالم اللبناني
ال��م��ق��اوم بعد أن فشلت على مدى
األعوام الماضية في التوصل لحقيقة
من اغتال الرئيس رفيق الحريري».
وأك��د من جديد «ع��دم قانونية هذه
المحكمة وع��دم شرعيتها ،لكونها
محكمة مسيّسة أنشئت في ظل حكومة
م��ب��ت��ورة وغ��ي��ر ش��رع��ي��ة ،م��ا يجعل
قراراتها غير قانونية في لبنان».

إلى ذلك ،ث ّمن اللقاء الجهود التي
ُتبذل في فلسطين المحتلة والجمع
والتالقي حول «المقاومة» ،مقاومة
االح��ت�لال اإلسرائيلي وع��دم تهويد
القدس والمسجد األقصى ،مؤكدين
ض���رورة «ال��دع��م م��ن أج��ل القضية
الفلسطينية وحقهم ف��ي المقاومة
ح��ت��ى ت��ح��ري��ر فلسطين م��ن رج��س
الصهاينة».

نقابة ال�صحافة كرمت � 14صحافي ًا
كرمت نقابة الصحافة في مقرها 14 ،صحافيا ً مر  50عاما ً على انتسابهم إلى
الجدول النقابي ،في حضور وزير اإلعالم رمزي جريج ممثالً رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،علي حمدان ممثالً
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الرئيس حسين الحسيني ،النائب السابق
حسين يتيم ،رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي روجيه نسناس ،المستشار
اإلعالمي السابق في رئاسة الجمهورية رفيق شالال وعلي فيصل ممثالً «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين».
وأعلن نقيب المحررين الياس عون أسماء المكرمين الذين وزعت عليهم
الدروع ،وهم :جان عبيد ،محسن دلول ،بسام فريحة ،عامر مشموشي ،محمد
حسين لمع ،عمر زي��دان ،حياة فريد طليع المصفي ،أمين سباعي ،سليمان
عاطف أمين سمره ،إبراهيم كمال سمعان ،رشيد عفيف سنو ،أوديت صدقة،
محمد توفيق مشموشي وسليم مكرزل.

عميد الخارجية وسفير نيجيريا

وضع األكاليل

�شكر :اال�ستحقاق الرئا�سي ال�سوري
�سي�شكل رد ًا قا�سي ًا على كل المت�آمرين
أشار األمين القطري لـ«حزب البعث العربي االشتراكي» في لبنان فايز
شكر إلى إن «الخطوة التي أقدمت عليها اإلدارة األميركية ،باعترافها بما يسمى
«االئتالف الوطني السوري» كممثل للشعب العربي السوري ،والتي جاءت قبل
وقت قصير من حصول االنتخابات الرئاسية في سورية ،وكأنها تعبير لرد فعل
يائس ،ودليل إضافي على الدور التآمري التخريبي الذي تقوم به هذه اإلدارة،
والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والعالقات الدولية».
ولفت شكر إلى أن «اإلدارة األميركية سعت منذ بدء العدوان على سورية وفي
محاوالت عدة من خالل الضغوط التي مارستها على العديد من الدول والمنظمات
اإلقليمية والدولية من أجل إسباغ صفة الشرعية على هذه العصابات اإلرهابية
التخريبية ،ولكن عجز هذه العصابات وتلطيها وراء المنظمات التكفيرية ،كشف
حجمها وقدراتها وعجزها عن تنفيذ المهام المنوطة بها».
مضيفا ً إن «هذه المحاولة الجديدة من قبل اإلدارة األميركية لن تكون حالها
أفضل ممن سبقها ،وهي تأتي اليوم بعد الهزائم الكبرى التي منيت بها هذه
العصابات في أكثر من منطقة».
ورأى أن «االستحقاق الرئاسي سيشكل ردا ً قاسيا ً على كل المتآمرين
وسيساهم في تقريب ساعة االنتصار وإعادة سورية عزيزة كريمة موحدة.

بلدية الغبيري احتفلت بعيد ال�شهداء

الخن�سا :المقاومون رفعواالر�ؤو�س
وحرروا الأر�ض
احتفلت بلدية الغبيري بعيد الشهداء ،حيث ق��ام رئيس وأعضاء المجلس
البلدي في حضور فاعليات وأق��ارب الشهيد عبد الكريم الخليل بوضع أكاليل
من الزهر أم��ام ال ُّنصب الخاص بالشهيد الواقع في الشارع ال��ذي يحمل اسمه.
وفي المناسبة ،ألقى رئيس البلدية الحاج محمد سعيد الخنسا كلمة جاء
فيها »:في ذك��راك الماضية أيها الشهيد أعل ّنا كقوى مقاومة عن استمرارنا في
المقاومة ألجل الحرية والكرامة والعزة بهدف الدفاع عن أمتنا ودح��ر المشروع
الصهيوني األميركي وأدواته في المنطقة».
أضاف مخاطبا ً روح الشهيد الخليل« :اطمئن في عليائك فإن أبطال المقاومة رفعوا
الرؤوس وحرروا األرض من رجس الصهاينة ،وواجهوا المشروع التكفيري بعزم
وصالبة وإيمان وأثبتوا للعالم أنهم أصحاب قضية على مستوى األمة».
وختم« :من جانب ضريح الشهيد عماد مغنية وروض��ة الشهداء األب��رار نؤكد
بأننا باقون على العهد في خط المقاومة وأن تبقى القدس قضيتنا المركزية».
إلى ذلك ،احتفلت الدامور بذكرى شهداء الصحافة في السادس من أيار أمام ال ّنصب
التذكاري الذي يخلد تسعة عشر صحافيا ً من العائالت الدامورية المختلفة ،في
حضور رئيس بلدية الدامور شارل غفري ،فيليب حتي ،المحامي جهاد جورج عقل،
الزميلة مارسيل حتي نديم ممثلة نقيب الصحافة ،الزميل سعيد غريب ممثالً نقيب
المحررين.

الطلبة خالل الرحلة

الن�صرة تخطف � 4سوريين من وادي الح�صن

الجي�ش يوقف �سيارة بداخلها �أ�سلحة وذخيرة
ويعتقل  4مطلوبين في ال�ضاحية الجنوبية
الحدث األمني تركز باألمس في منطقة البقاع حيث شهدت
المنطقة سلسلة أحداث أمنية من إطالق الجماعات اإلرهابية
صاروخا ً على عين الجوزة ،إلى إق��دام جبهة النصرة على
اختطاف أربعة سوريين ،وصوال ً إلى توقيف سيارة بداخلها
أسلحة وذخيرة واعتقال مطلوبين في الضاحية الجنوبية
لبيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية عن سقوط صاروخ على بلدة عين
الجوزة بين حورتعال وبريتال ،بالقرب من منزل سمير درويش،
مصدره السلسلة الشرقية .واقتصرت األضرار على الماديات.
وسبق ذل��ك إق��دام عناصر من جبهة النصرة يستقلون
سيارتين رباعيتي الدفع األول��ى من نوع بيك أب «توكوما»
بيضاء والثانية شيفروليه حمراء ،على مداهمة مخيم للنازحين
السوريين في منطقة وادي الحصن في جرود عرسال وخطفوا
أربعة سوريين من بلدة ق��ارة وه��م :الشقيقان عماد وأحمد
الغاوي ومحمد حسن الغاوي وف��ؤاد ياسين ،ونقلوهم إلى
منطقة يسيطر عليها المسلحون في الجانب السوري.
من ناحية ثانية ،أوقفت مخابرات الجيش اللبناني على
حاجز حربتا في البقاع الشمالي سيارة من نوع فولفو ،244
يستقلها حسين الحجيري ومعه هالل أمون من بلدة عرسال،

وعند تفتيش السيارة عثر في داخلها على سالح وذخيرة
وقذائف صاروخية.
في هذا الوقت ،نشبت اشتباكات بين مسلحين في منطقة
المصيدة في جرود عرسال أدت إلى سقوط جريحين من البلدة
هما :نايف عبد الله عوده الذي نقل إلى مستشفى دار األمل
الجامعي في دورس ،وآخر من آل أمون نقل إلى المستشفى
الميداني في عرسال.
وأف��ادت الوكالة الوطنية لإلعالم بأن «سبب االشتباكات
ابتزاز وخطف أشخاص لقاء بدل مالي .وتعمل القوى األمنية
ف��ي الجيش وق��وى األم��ن الداخلي على التحقيق وكشف
المالبسات».
إلى ذلك ،أعلنت قيادة الجيش في بيان لها أنه «في إطار
مالحقة المطلوبين للعدالة ،أوقفت قوة من الجيش فجر اليوم
(أم��س) في منطقة الضاحية الجنوبية ،كال من المدعوين:
حمزة رشيد زعيتر ،محمد وهبي رامز زين الدين ،عباس سميح
حجوال ،كرم رامز زين الدين وحسن جميل منون ،الرتكابهم في
أوقات سابقة جرائم إطالق نار وشهر أسلحة .وقد ضبط بحوزة
الموقوف األخير  4بنادق حربية ومسدس ورمانة يدوية وكمية
من الذخائر واألعتدة العسكرية».

