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تخريج كوادر ثقافية لحركة «�أمل»

ممثل بري� :أي رئي�س للبالد من �إنتاج محلي
هو �أف�ضل ممن يدعي �أنه قوي وي�ستقوي بالخارج
خ��رج��ت ح��رك��ة أم���ل الناجحين
في دورات ال��ك��ادر الثقافي والنهج
في الحركة في ثانوية حسن قصير
 طريق المطار الجديدة ،برعايةرئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً
برئيس الهيئة التنفيذية محمد نصر
الله ،وحضور وزير األشغال العامة
والنقل غازي زعيتر ،رئيس المكتب
السياسي جميل ح��اي��ك وأع��ض��اء
المكتب السياسي ،أعضاء الهيئة
التنفيذية ،رؤساء ومسؤولي األقاليم
والمحاضرين ف��ي هيئة ال��ك��وادر،
مديرة ثانوية حسن قصير رحمة
الحاج والهيئة التعليمية وحشد من
العلماء والمشايخ والشخصيات
اإلجتماعية واألكاديمية والتربوية
واألهالي.
وألقى نصر الله باسم الرئيس
بري أكد فيها« :أن المسؤولية كبيرة

ج��دا ً بحجم الرسالة التي تحملها
حركة «أم���ل» وال��ت��ي خطها أمامنا
القائد السيد موسى الصدر .فهذه
ال��ح��رك��ة ليست ح��رك��ة ط��ائ��ف��ة وال
منطقة وال فئة ،إنما حركة اللبنانيين
نحو األفضل ،ونرفض الواقع الذي
نحن فيه وعلينا أن نطور أعمالنا
وجهادنا لتحقيق المزيد من األهداف
دائ��م�ا ً وأب���داً ،فكيف إذا ك��ان الحال
كحال وطننا اليوم ،هذا الحال المؤلم
والمؤسف أمام األخطار التي تتهددنا
جميعا وتتهدد الوطن التي نصنفها
بنوعين خارجي وداخلي».
وأضاف« :أما األخطار الخارجية
فتنقسم الى قسمين :قسم أساسي
ويتعلق بالعدو «اإلسرائيلي» وهو
الخطر الدائم والمستمر الى أن يقضي
الله أمرا كان مفعوال ً بإزالة هذا العدو
اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً أنه «علينا جميعا ً

«العمل الإ�سالمي»:
لعدم تفويت الحوار
دع��ت جبهة العمل اإلسالمي خ�لال اجتماعها ال��دوري أم��س برئاسة
منسقها العام الشيخ زهير الجعيد وحضور النائب كامل الرفاعي وأعضاء
مجلس القيادة والعلماء «القوى واألحزاب والتيارات السياسية كافة إلى
عدم تفويت فرصة الحوار والتالقي والتعاون التي بدأت مالمحها تلوح في
األفق».
وتمنت «وصول مسعى الرئيس نبيه بري وغيره من القيادات الوطنية
إلى الخواتيم السعيدة التي ينتظرها اللبنانيون اليوم بفارغ الصبر،
خصوصا ً في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق
والتفاهم ،وكذلك في ما يتعلق بإقرار قانون انتخابي جديد عادل ومتوازن،
يعيد الحيوية والديمومة للعملية اإلنتخابية ،بعيدا ً من سياسة المحاصصة
وسياسة المحادل وحيتان المال ،ويكون مدخالً طبيعيا ً لإلنصاف والعدل
وإعطاء كل ذي حق حقه ونصيبه في التمثيل النيابي ،خصوصا ً الطوائف
والقوى السياسية المستبعدة واألقليات التي نالها سابقا ً لألسف الشديد
الغرم ال الغنم».

الداوود :ليكن شامالً

وتمنى األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداوود في تصريح« :أن ال يكون الحوار موسمياً ،وأال يتخذ طابعا ً
طائفيا ً أو فئوياً ،بل حوارا ً وطنيا ً شامالً ،أما الخالف السياسي فمشروع
ضمن األسس الديموقراطية ،وعلى خدمة الوطن والمواطنين».

ان نعمل على مواجهة ه��ذا الخطر
م��ن خ�لال ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي أنشأها
اإلمام موسى الصدر الذي حدد آلية
المواجهة لهذا العدو».
وقال« :أما الخطر الخارجي اآلخر
ال��ذي ينتظرنا وهو األخطر ،الخطر
الفكري والثقافي في فكر أمتنا وأنتج
الفكر التكفيري وال���ذي أص��ب��ح له
اآلن سالح على األرض يعتدي على
الشعوب في قتل كل من يعارضه
ويتماهى بذلك مع السلوك الصهيوني
الذي يحتكر اآلخر ويستغل كل ما هو
آخ��ر ويسيء ال��ى الجميع» .وشدد
على ان أمامنا «كلبنانيين ،أمامنا
أن ن��واج��ه ه��ذا الخطر ونتنبه له
ونتعاطى معه بمسؤولية عالية».
وتطرق إلى االستحقاق الرئاسي
مشددا ً على ضرورة العمل «من أجل
إنتاج رئاسة الجمهورية في أسرع
وقت ممكن ،وإيجاد رئيس للجمهورية
من إنتاج لبناني ،إذ أي رئيس للبالد
من إنتاج محلي ومهما كان حجمه
وقدراته مع وحدة وطنية ،هو أفضل
بكثير م��ن رئ��ي��س ي��دع��ي أن��ه قوي
ويستقوي بالخارج».
وأك��د أن «ث��ورة ال��وزي��ر وائ��ل ابو
فاعور جزء من محاربة هذا الفساد
الذي نراه وبغض النظر عن كل اآلثار
السلبية والمخاوف والمحطات التي
رافقت اإلجراءات التي قام بها الوزير
ابو فاعور وإمكان اإلستمرار في تطبيق
هذه اإلجراءات التي يشكر عليها وزير
الصحة ال��ذي نكأ هذا الجرح وآثار
ه��ذه القضية» ،وأم���ل «ب���أن تحذو
كل ال��وزارات حذو الوزير أبو فاعور
في وزاراتهم وإداراتهم حفاظا ً على
مصالح الناس وسالمتهم» ،الفتا ً
إلى «أن الرئيس بري كان سبّاقا ً في
هذا األمر عندما عقد مؤتمرا ً مخصصا ً
إلنقاذ نهر الليطاني من المفاسد التي
ورثها اللبنانيون».
وكان قد تحدث باسم المتخرجين
علي حسن ح��رق��وص ت�لاه رئيس
معهد ال��ك��وادر علي ك��وران��ي .وختم
اإلحتفال بتوزيع ال��ش��ه��ادات على
الكوادر الناجحين.

اتحاد طلبة �سورية في �أ�ستراليا
يت�ضامن مع الوطن والجي�ش

مخزومي عر�ض الأو�ضاع
مع �سفيرة اليونان

مخزومي مع السفيرة اليونانية
أعلن «منتدى الحوار الوطني» في بيان أن رئيسه فؤاد مخزومي ،التقى
السفيرة اليونانية كاترين بورا في دارته  -بيت البحر ،وتناول معها األوضاع
في لبنان والمنطقة.
وأك��د مخزومي إثر اللقاء «أهمية توطيد العالقات بين لبنان واليونان
والبلدان المتوسطية عموماً» ،آمالً «بأن تشهد المنطقة إنفراجات ،وأن تنعكس
إيجابا ً على لبنان مشاريع التسويات السياسية اإلقليمية ،في ظل الجهود
التي يبذلها المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا إلرساء تهدئة في سورية،
تمهيدا ً إلحياء المسار السياسي على خط الملف السوري ،إضافة إلى المؤشرات
المرتقبة للمفاوضات بين إيران ومجموعة  ،1+5بما يفتح آفاقا ً سياسية جديدة
في المنطقة ويحررها من ضغط العنف واإلرهاب».

توقفت هيئة التنسيق لـ«لقاء االح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية» في اجتماعها الدوري أمس عند «مصادقة الحكومة الصهيونية على
مشروع تحويل «إسرائيل» إلى «دولة يهودية».
ورأت في بيان أن «هذا القرار الذي يكرس السياسة الصهيونية العنصرية ضد
الشعب الفلسطيني انما يستهدف استكمال تهويد كامل أرض فلسطين وتحويل
الفلسطينيين أصحاب األرض الحقيقيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية وإنكار
حقهم في أرضهم والعودة اليها».
وأكدت أن «هذا القرار الخطير يأتي في سياق الهجوم االستيطاني التهويدي
الذي يشمل القدس المحتلة في ظل الصمت الدولي والرسمي العربي ازاء الجرائم
الصهيونية المتواصلة ،وهو يؤكد سقوط كل األوهام حول المفاوضات والتوصل
إلى تسويات مع العدو الصهيوني الذي ال يفهم إال لغة المقاومة الشعبية المسلحة
والتمسك بالحقوق والحفاظ على عروبة فلسطين».
ونوهت الهيئة «بمقاومة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة
واألراضي المحتلة عام  ،»1948ودعت الى «أوسع التفاف وطني فلسطيني وعربي
حول هذه المقاومة إلسقاط هذا المشروع الصهيوني العنصري االستيطاني
والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في أرضه والعودة اليها».

ب�شور و«جبهة التحرير»:
لمواجهة الفتن المتنقلة

حمدان بعد لقائه ال�ص ّياد:
للتالحم بين القوى النا�صرية
من احتفال اتحاد طلبة سورية في أستراليا
تضامنا ً مع سورية وجيشها ضد االرهاب وبمناسبة
حرب تشرين والحركة التصحيحية ،أقام االتحاد الوطني
لطلبة سورية احتفاال ً في مدينة سيدني برعاية القنصل
الفخري لسورية في استراليا ماهر دباغ وحضور عدد
من الطلبة السوريين وأبناء الجالية السورية والعربية
في استراليا.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء
الجيش السوري والضحايا المدنيين األبرياء الذين
سقطوا على يد اإلرهابيين ،ثم تحدث دباغ عن سورية
ودوره��ا الريادي في العالم العربي ،و«كيف انتصرت
على اإلره��اب بسواعد أبطال الجيش السوري الذين
ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى سورية صامدة في وجه
االرهاب العالمي» .وطالب بالوحدة الوطنية للوقوف في
وجه الهجمة اإلرهابية العالمية وإنقاذ سورية ،لتعود
كما كانت تنعم باألمن واالستقرار والعزة والكرامة».
وأشاد بقيادة الرئيس الدكتور بشار األسد الذي يقود
المرحلة األهم في تاريخ سورية.
وتحدث الشيخ محمد بالل عن المؤامرة على سورية
وترحم على شهداء الجيش وخص الشهيد العالمة محمد
سعيد البوطي ،وقال« :إن سورية تعرضت وما زالت إلى
حرب قادها المجرمون والمفسدون والخارجون عن
الدين واالرهابيون».
واختصر األب دي��ف��د سميث رحلته ال��ى سورية

دريان التقى جمعية ال�صناعيين وتجار بيروت
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وفدا ً
من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل،
في حضور األمين العام لجمعية تجار طرابلس عامر
صافي ،وت ّم البحث في الشؤون االقتصادية والمعيشية.
كما التقى دريان وفدا ً من جمعية تجار بيروت برئاسة
نقوال شماس ،الذي قال بعد اللقاء« :كلنا مسؤولون عن
لبنان ومسؤولون عن الحفاظ على البلد ،تماما ً مثلما كنا
سويا ً مساهمين في استقالل لبنان» .وأض��اف« :اليوم
المهمة صعبة جداً ،إنما طبعا ً تبشر بالخير ونعتبر أنّ
عين االعتدال ستتغلب على مخرز التطرف في لبنان،
ونحن كجمعية تجار بيروت تماما ً مثلما سماحته هو رمز

لالعتدال المذهبي والديني والسياسي ،نحن أيضا ً عنوان
لالعتدال االقتصادي واالجتماعي ،وسنتعاون معه في
المستقبل ووضعنا كل إمكاناتنا كجمعية تجار بيروت
في خدمة هذا الصرح وفي خدمة لبنان ،والغيمة السوداء
ّ
ستفك عن سماء لبنان بوجود اشخاص من امثال سماحته
الذي سيحافظ على مستقبل هذا البلد».
والتقى مفتي الجمهورية أيضاً ،وفدا ً من أطفال مركز
سانت ج��ود ،ورأى دري��ان بعد اللقاء «أنّ مجتمعنا
اللبناني يجب أن ينظر إلى هؤالء األطفال وإلى غيرهم،
وأن يكون في دولتنا حال طوارئ مستعجلة وقوية لدعم
هذه المراكز».

اهتز أمن المخيمات الفلسطينية أمس بعد وقوع اشتباكات
بين مجموعتين تابعتين لحركة فتح في مخيم برج الراجنة
أوقعت قتيلة وجريحاً ،فيما شهد مخيم عين الحلوة إشكاال ً
مسلحا ً بين عنصر من «فتح» وآخر من «فتح اإلسالم».
فقد اندلعت اشتباكات صبح أمس في مخيم البرج بين
مجموعتي حكمت عكر ومحمد غضية وكالهما من «فتح»،
استخدمت خاللها االسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية،
ما ادى الى مقتل امرأة سورية نازحة ،وإصابة شقيق عكر
وآخرين .وسارع األهالي إلى اخراج أوالدهم من المدارس،
بعد قيام المجموعتين المختلفتين باستدعاء أنصارهما،
فيما دارت ات��ص��االت في المخيم من أج��ل انطالق مسيرة
شعبية ترفض االقتتال .وبعد الظهر ،عاد الهدوء تدريجيا ً الى
المخيم.
وكانت االشتباكات اندلعت على خلفية قيام مجموعة
غضية بإحراق دراجة نارية عائدة لعكر ،وتركزت في جورة
التراشحة حيث يقع منزل عكر ومنزل غضية.
وتعرضت سيارة تابعة لمستشفى حيفا في جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني إلطالق نار ،خالل االشتباكات في المخيم،
ألنها كانت تقل شخصا ً من آل عكر مصابا ً في رجله إلى
خارج المخيم ،لكن عائلته رفضت نقله للخارج ألنه مطلوب
بمذكرات توقيف.

وفي منطقة حطين في مخيم عين الحلوة من جهة درب
السيم ،وقع إشكال بين عبدالله ن .وهو عنصر تابع للكفاح
المسلح الفلسطيني ،ونمر ع .من «فتح االسالم» ،تطور إلى
إطالق نار في الهواء ،ولم يسفر عن وقوع إصابات.
وعلى الفور ،تدخلت عناصر من القوة األمنية ،وعملت على
تطويق ذيول اإلشكال.

إجراءات أمنية في صيدا

من جهة أخ��رى ،ت ّتخذ القوى األمنية في صيدا ،سلسلة
تدابير لتحصين الوضع األمني في المدينة ،وس ّد أي ثغرة
يمكن ان يتسلل منها العابثون في االمن ،أو عبور اإلرهابيين
المطلوبين إلى مخيم عين الحلوة.
وفي هذا اإلطار ،تنظم األجهزة حملة لمالحقة المخالفات
على الطرق ،حيث تواصل مفرزة سير صيدا حملتها لضبط
السيارات التي تحمل لوحات مزورة ،فيت ّم حجزها وتحرير
محاضر في حق سائقيها.
وقالت مصادر أمنية ان األرقام المزورة التي توضع على
السيارات تعتبر من اكثر مخالفات السير خطورة حيث من
الممكن أن تستعمل في أعمال أمنية أو تفجيرات .وأوضحت ان
«هذه التدابير األمنية ومالحقة المخالفات تأتي في اطار حفظ
األمن واﻻستقرار وتفويت الفرصة على العابثين باألمن».

�أهالي الع�سكريين المخطوفين ي�شعلون �إطارات
وفقدان �شاب وقتلى وجرحى في حوداث بالجملة

«الأحزاب» :تحويل «�إ�سرائيل» دولة يهودية
ي�ستهدف تهويد كامل فل�سطين

استقبل منسق تجمع اللجان والروابط الشعبية والحملة األهلية لنصرة
فلسطين معن بشور ،وفدا ً قياديا ً من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو
المكتب السياسي عباس الجمعة ،وتم البحث حسب بيان «في األوضاع على
الساحتين المحلية واالقليمية ،والساحة الفلسطينية خصوصاً ،وتداعيات ما
يجري في القدس والضفة».
ودعا التجمع والجبهة الى «أوسع تحرك شعبي عربي وإسالمي وعالمي
من أجل نصرة االنتفاضة المتصاعدة في القدس المحتلة حتى يندحر االحتالل
وتسقط كل مشاريعه ومخططاته وإجراءاته» .ودان المجتمعون «استمرار
خطف الجنود اللبنانيين» ،وعبروا عن «تضامنهم مع الجيش اللبناني ،ودعم
وحدة لبنان وامنه واستقراره».
وأش���اد الطرفان «بتعزيز العالقات األخ��وي��ة بين الشعبين اللبناني
والفلسطيني والمحافظة على أمن لبنان والمخيمات الفلسطينية ،والتعاون
لمواجهة مشاريع الفتن المتنقلة التي ال تخدم إال العدو الصهيوني».

عامي  2013و  2014وال��ف��رق بين السنتين حيث
استتب األم��ن في معظم سورية وانتصرت سورية
على اإلرهاب .وأعلن أنه عازم على المشاركة في بناء
سورية ،وبما أنه بعيد من السياسة يريد المساعدة من
خالل الرياضة.
وال��ق��ى رئيس ح��زب ويكيليكس االس��ت��رال��ي جون
شيبتون كلمة أكد فيها أن الرئيس األسد دخل التاريخ
وسجل اسمه بين العظماء ألنه واجه اإلرهاب وانتصر
عليه.
وتم عرض فيديو قصير أ ّرخ لبعض كلمات الرئيس
الراحل حافظ األسد بمناسبات وطنية كحرب تشرين
والحركة التصحيحية ،وكلمات للرئيس بشار االسد
ودور سورية في االن��ت��ص��ارات التي حققها الجيش
السوري في حرب تشرين ومشاركته في انتصارات
المقاومة في لبنان عامي  2000و 2006ودحر العدو
الصهيوني.
الكلمة األخيرة لرئيس االتحاد الوطني لطلبة سورية
في استراليا صافي عيوش الذي تحدث عن أهمية دور
الطلبة السوريين في نشر رسالة سورية العظيمة
ودورها الريادي في المنطقة .وتناول المؤامرة االرهابية
عليها ،وحض الطلبة على المشاركة في بناء سورية من
خالل التحصيل العلمي العالي ليكونوا في خدمة الوطن
ورفعته.

قتيلة وجريح في ا�شتباك فتحاويين بمخيم البرج
و�إ�شكال بين «الكفاح» و«فتح الإ�سالم» بعين الحلوة

حمدان مستقبالً الصيّاد
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون
العميد مصطفى حمدان ،رئيس االتحاد االشتراكي العربي – التنظيم الناصري
منير الصياد ،وجرى البحث في األوضاع الراهنة.
ودعا الصياد بعد اللقاء الى «بت انتخابات رئاسة الجمهورية داخليا ً وعدم
االعتماد على الخارج».
ودعا حمدان من جهته« ،جميع األطياف السياسية واالجتماعية اللبنانية
إلى دعم جيشنا الوطني اللبناني بقيادة العماد جان قهوجي ومنح الثقة
لقيادته وضباطه ورتبائه وأفراده ،ألن الجيش اليوم في حاجة الى كل الجهد
لندعمه في كل المناطق اللبنانية».
وشدد حمدان على ضرورة «الحوار بين القوى الناصرية من أجل التالقي
واللحمة وتجميع عناصر القوة وتوحيد الجهود في مواجهة اإلرهاب الذي نراه
اليوم يهدد االمة العربية ولبنان».

العيالني :المقاومة تعمل لبناء وطن �أخ�ضر
رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيالني في تصريح أمس
أن «المقاومة في لبنان ،وعلى رغم التهديدات الصهيونية والجماعات المتطرفة
اإلرهابية ضد لبنان ،فإن الجانب العسكري لم يشغلها عن دورها في الداخل
والعمل على بناء وطن جميل أخضر» .وأض��اف« :وها هي اليوم ومن خالل
مؤسسة جهاد البناء ،تطلق حملة غرس مليون شجرة في الجنوب ،وهذا ما
يؤكد أن المقاومة هدفها األساسي بناء وطن قوي عزيز جميل ومستقر ،ينعم
شعبه باألمن واإلستقرار والحياة السعيدة».
وكان العيالني شارك في الحفل الذي اقامته «مؤسسة جهاد البناء» في
«مركز جابر الثقافي» في النبطية إلطالق حملة غرس مليون شجرة في الجنوب،
برعاية وحضور وزير الزراعة أكرم شهيب.

صور المتهمين بالسرقة
بينما عاد أهالي العسكريين المخطوفين إلى التعبير عن
احتجاجهم على عدم حل قضية أبنائهم بحرق اإلط��ارات
المشتعلة ،سجلت في المناطق سلسلة أعمال وسلب وخطف
وإطالق نار فضالً عن حوادث سير أوقعت قتلى وجرحى.
فقد أشعل أهالي العسكريين المخطوفين االط��ارات في
ساحة ري��اض الصلح بعد ظهر أم��س ،مطالبين الحكومة
بتزخيم المفاوضات وإال فسيلجأون إلى التصعيد مجدداً.
وإذ أشارت معلومات إلى تل ّقي عائلة العسكري المخطوف
خالد مقبل اتصاال ً يهدد بقتل ابنها ،نفى ذووه الخبر.
وفي الشريط األمني أمس:
عثرت دورية من شعبة المعلومات تابعة لمركز البترون
وشكا ،على قنبلة يدوية داخ��ل كيس على جانب المسلك
الغربي لألوتوستراد بين الهري والبترون .وعلى الفور
حضر الخبير العسكري وكشف على القنبلة التي تبين أنها
يدوية هجومية روسية الصنع جاهزة لالستعمال ،ونقلها
لتفجيرها في مكان بعيد.
أوقفت سرية درك عكار لبنانيا ً كان يقوم بتصوير مداخل
ومخارج السراي الحكومية في حلبا .وتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية في حقه.
ادع��ت المواطنة سيدة ياغي من بلدة العاقورة  -جرد
قضاء جبيل ،لدى مخفر العاقورة إنها فقدت اإلتصال بابنها
بول جرجس كريدي (مواليد عام  )1986بعد توجهه صباح
أمس لممارسة هواية الصيد في البلدة ،وباشرت القوى
األمنية البحث عن المفقود.

توقيف مغتصب اإلثيوبية وسارقين

أصدرت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة ،البالغ التالي« :بتاريخ 2014/11/23
أقدم :م .إ( .مواليد عام  ،1983لبناني) على خطف سيدة
من التابعية األثيوبية تدعى هـ .م .من محلة الدورة بحجة
عدم حيازتها أوراق ثبوتية منتحالً صفة رجل أمن ،ثم نقلها
إلى محلة شكا حيث عمل على اغتصابها وتصويرها عارية
بواسطة هاتفها الخليوي ،كما طلب منها اإلتصال بأصدقائها
وإبالغهم إرسال بطاقات تعبئة خليوي مسبقة الدفع بقيمة
 250دوالرا ً أميركيا ً إلى رصيده ،لقاء محو الفيديو ،فرضخوا
له .نتيجة للمتابعة والرصد تمكنت إحدى دوريات شعبة
المعلومات من توقيفه بالتاريخ نفسه في شكا ،وقد اعترف
بما نسب إليه وأودع القضاء المختص بناء على إشارته».
وجاء في بالغ آخر« :حصلت في اآلونة األخيرة عمليات
سرقة من داخل سيارات ومنازل ومحال تجارية من قبل
أشخاص مجهولين في بلدات مختلفة من قرى الجنوب.
نتيجة للتحريات واإلستقصاءات المكثفة ،تمكنت مفرزة
إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك اإلقليمي ،من توقيف
أحد الفاعلين بتاريخ  2014/11/21في محلة الليلكي -
الضاحية الجنوبية ،والمشتبه بقيامه بحوالى  99عملية
سرقة ويدعى أ .د( .مواليد عام  ،1988لبناني) .في التحقيق
معه اعترف بقيامه بعمليات سرقة ع��دة باإلشتراك مع
آخرين (العمل جا ٍر لتوقيفهما) ،وقد تبين أنه مطلوب للقضاء
بموجب مذكرات وأحكام عدلية بجرائم ع��دة :سلب بقوة
السالح ،سرقة موصوفة وسرقة ،إطالق نار ،ضرب وإيذاء
وصدم وتسبب بإيذاء.
لذلك تطلب المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء على
إش��ارة القضاء المختص ،من الذين وقعوا ضحية أعماله
وتعرفوا اليه ،الحضور إلى مركز مفرزة إستقصاء جبل لبنان

الكائن في محلة فرن الشباك ثكنة الشهيد الرائد بيار غاوي،
أو اإلتصال على األرق��ام01/292898 ،01/292923 :
 01/292921تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».
كما صدر عن المديرية بالغا ً ثالثا ً جاء فيه« :بتاريخ
 2014/11/20حصلت في محلة الجميزة محاولة سلب
إحدى المواطنات من قبل شخصين يؤلفان عصابة نشل
وسلب ،وقد تم توقيف أحدهما بالجرم المشهود من قبل
دورية عائدة لمخابرات الجيش وضبطت سيارته ،في حين
تمكن شريكه من الفرار إلى جهة مجهولة بواسطة سيارة من
نوع «نيسان ميكرا» ،سلبها من إحدى السيدات ،بعدما أصيب
في رجله .نتيجة للمتابعة والرصد الدقيق ،تمكنت دورية من
مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة
القضائية ،بتاريخ  2014/11/21من توقيفه في ساحة
شتورا ،ويدعى :ف .م( .مواليد عام  ،1991لبناني) ،وهو
مطلوب للقضاء بجرائم :سرقة ،سلب ،نشل وتأليف عصابة
لسرقة السيارات .في التحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات
سلب ونشل ع��دة ك��ان آخ��ره��ا بتاريخ 2014/11/20
في محلة الجميزة بمشاركة شخص آخر (أوق��ف بالجرم
المشهود في حينه) ،كما اعترف أنه باع السيارة المسلوبة
إلى أحد األشخاص في بلدة بريتال البقاعية في مقابل مبلغ
ألف دوالر أميركي ضبط بحوزته ،إضافة إلى ضبط إجازة
سوق مزورة.
لذلك يرجى من المواطنين الذين تعرضوا ألعمال مماثلة
وتعرفوا اليه ،الحضور إل��ى مركز مكتب مكافحة جرائم
السرقات الدولية ـ الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف
ضاهر – بوليفار كميل شمعون ،أو اإلت��ص��ال على أحد
الرقمين 01/292724 :أو  ،01/289000تمهيدا ً إلتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة».
ادعت مديرة مطعم «الماكدونالدز»  -فرع شتورا عبير
عاصم باظ لدى مخفر شتورا ،أن مجهوال ً أقدم ليل أول من
أمس وبمفتاح مستعار على سرقة مبلغ  11مليون ليرة من
داخل الخزنة في المطعم.
وقع إشكال فردي في بلدة ببنين قضاء عكار ،بسبب خالف
على ميراث بين اشقاء من آل المصري ،تطور إلى إطالق نار.
وأفيد عن إصابة ن.مصري بجروح نقل على أثرها الى
أحد المستشفيات للمعالجة.

حوادث سير

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح خالل الليل
قبل الفائت ،نتيجة انقالب سيارة على طريق الروشة.
كما أف���ادت ع��ن سقوط  4جرحى نتيجة ت��ص��ادم بين
سيارتين على طريق عام طراطيش في اتجاه أميون.
وعلى طريق الميناء طرابلس ،سقط جريح نتيجة اصطدام
سيارة بعمود إنارة.
وعند مفرق بلدة جديدة القيطع عكار ،وقع حادث سير بين
سيارتي «مرسيدس  »300و«هوندا اكورد» أدى الى مقتل
سائق سيارة الهوندا (محمد .ع.ج) ،وإصابة  3أشخاص
آخرين بجروح ورض��وض .وق��ام عناصر الدفاع المدني
والصليب األحمر بنقلهم الى مستشفى رحال في عكار.
وعلى طريق الحازمية ،سقط جريح نتيجة اصطدام
س��ي��ارة بشجرة وانقالبها ،وت��م نقله ال��ى مستشفيات
المحلة.
كما أفادت إحصاءات الغرفة لحوادث السير خالل الـ24
ساعة الماضية عن وقوع  4حوادث وسقوط  6جرحى.

�آل الح�سن :ابنتنا خطفت
في زحلة لبيعها في �سورية
أعلن آل الحسن ان ابنتهم سارة التي ُخطفت مع زوجها
وابن خالته من منطقة الضم والفرز في طرابلس اول من
امس ،كانت قد خطفت من زحلة لتباع في سورية.
وجاء في بيان للعائلة انه منذ « ،2014/10/13فقدت
ابنتنا سارة فهد الحسن من جامعتها  AUSTفي زحلة،
ولما نفدت لدينا كل محاوالت البحث ،لجأنا الى الجهات
األمنية لفتح محضر في النيابة العامة بزحلة ومخفر
المعلقة وبعد مراجعات حثيثة لكل الجهات األمنية ،لم
نصل الى اي نتيجة إال بإبالغنا ان ابنتكم مخطوفة إلى
طرابلس ،فأرسلنا بعض وجهاء طرابلس وبعلبك السترداد
ابنتنا فباءت بالفشل».
وأضاف البيان« :ومع كل ذلك ضربوا بعرض الحائط
كل األعراف والتقاليد القائمة على حماية العرض والشرف،
وقد علمنا من خالل االتصاالت انهم يحاولون بيع ابنتنا الى
الجماعات التفكيرية في سورية ،من خالل المدعو جهاد
أحمد عبوس (سوري الجنسية) ومن يعاونه والمقرر لها ان
تصور عبر الفيديو لبثه للجماعات الراغبة بالشراء».

وتابع البيان« :إن المدعو مصطفى عبوس (سوري
الجنسية) وال��د عيسى عبوس قد ش��ارك في الجريمة،
ولذلك كله فإن عرضنا غير مباح ألي كان وعلى الجميع أن
يعرف أن أوالدنا فلذات اكبادنا ال نتخلى عنهم ،فاذا الجهات
المخلصة لم تستطع بسبب الظروف التي كانت في التبانة
ان ترجع لنا ابنتنا فكان لزاما ً علينا ان نعمل على حفظها بما
يفرضه علينا واجب األبوة».
وطالب «االعالم ان يوضح اإلجراء الذي جرى لرد البنت
الى اهلها سالمة ،وليس من يحفظ عرضه وولده في هذا
الزمن الرديء بمجرم بل من يخطف اوالد الناس ويعرضهم
للبيع والهتك ،هو المجرم وليس نحن .وعلى الجهات االمنية
ان تراعي هذا الواقع الذي ال يخفى على احد وظهوره أوضح
من نار على علم».
من جهتها ،اكدت إدارة جامعة  AUSTزحلة أن ما
أوردته عائلة الحسن «غير دقيق وعار من الصحة ،نظرا ً
ألن الطالبة المذكورة لم تحضر أصال الى الجامعة بتاريخ
 2014/10/13ولم يتم خطفها من الجامعة كما ورد».

