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حمليات �سيا�سية

الم�صري «ي�ضرب فرام» بانتظار ورقة مطالب «داع�ش»

منفذية المتن ال�شمالي ته ّنئ حردان ومرهج و�شخ�صيات وفاعليات بمنا�سبة الأعياد

قبالن لأهالي المخطوفين :على الحكومة
ح�سم �أمرها وفك �أ�سر ابنائها الع�سكريين

رئي�س الحزب :م�س�ؤولية القوميين االجتماعيين كبيرة في تعميم ثقافة الوحدة
وتر�سيخ الوعي لنبذ ّ
كل �أ�شكال التطرف والتفرقة في بالدنا

التقى نائب رئيس المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن وفد اهالي العسكريين
المخطوفين ووضعه في أجواء معاناتهم وجرى عرض
آلخر التطورات في هذا الملف.
وعبّر قبالن عن تضامنه مع أهالي العسكريين
معتبرا ً أن «الدولة المتمثلة بالحكومة وقيادتي الجيش
وق��وى االم��ن مسؤولة عن اط�لاق س��راح العسكريين
المخطوفين ،لذلك يجب على الحكومة مجتمعة حسم
أمرها والقيام بواجباتها الوطنية وفك اسر ابنائها
العسكريين في أسرع وقت ومن دون مماطلة ،وجعل
هذه القضية الوطنية من اولوياتها ،وان تجد الحل
الخراجهم».
وبعد اللقاء صرح خليل شداد باسم لجنة االهالي
بأن «ال��زي��ارة من ضمن زيارتنا لالقطاب السياسية
والروحية للضغط على الحكومة من اجل االسراع في بت
هذا الملف .وشدد الشيخ قبالن على ان الدولة مقصرة
وعلى الجيش وقوى االمن ان يتحملوا المسؤولية في
هذا الملف ألن الوضع لم يعد يحتمل .كان هناك خطأ
من البداية من قبل الدولة عندما سلموا ونثني على
جهود الوزير وائ��ل ابو فاعور في هذا الملف وجهود
اللواء عباس ابراهيم ونتمنى االفراج عن العسكريين
في أسرع وقت ممكن».
م��ن جهته ،ق��ال حسين يوسف وال��د العسكري
المخطوف محمد يوسف« :كل ما يقال هو تحليالت
وتوقعات سياسية .لم نلمس اي ش��يء ج��دي في
ه��ذا ال��م��وض��وع .لدينا أم��ل كبير ف��ي خلية االزم��ة
والرئيس تمام سالم وبكل من يتعاطى بهذا الملف
وعلى رأسهم الوزير وائل ابو فاعور في هذه المرحلة
التي نحن فيها نلمس شيئا ً ايجابيا ً نأمل بأن نصل
الى خاتمة سعيدة ونتمنى أن ال يكون الوقت بعيدا ً
ونحن قد وصلنا الى وضع مز ٍر لدرجة اننا لم نعد
قادرين على التحمل».
وأضاف« :ان الزيارات التي نقوم بها هي على األقل
من أجل توحيد الكلمة خصوصا ً انها كانت في فترة
سابقة غير موحدة ونحن كأهالٍ نريد ان نأخذ كلمة
من الجميع والحمدلله ان موقفهم كان موحدا ً ألول
مرة في تاريخ لبنان .ونشكر كل من تعاطى في الملف
من ناحية ايجابية ونأمل بأن يكون كل انسان اعطى
كلمة تكون كلمة شرف وان يلتزم بها حتى آخر لحظة

واخ���راج الشباب المأسورين ،وعودتهم ال��ى اهلهم
ومؤسساتهم».

المصري يعلّق وساطته

إلى ذلك ،أشار الشيخ وسام المصري» الى انه لم
يحصل على أي رد من الحكومة على المطالب التي
َ
نقلها من «داعش» الثلثاء الماضي» ،مضيفاً« :الحكومة
تريد مطالب موقعة من قبل «داعش» ،وأنا ال ألومها .من
جهتي طلبت من «داعش» ورقة رسمية ،والى ان أنال
وثيقة موقعة بالمطالب ،لن أتدخل في القضية».
وعن انتظاره تفويضا ً رسميا ً من الحكومة ،قال:
«كنت على تنسيق كامل مع مكتب المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،أما الحكومة فال تعطي
تفويضا ً رسميا ً الحد ،وهي لم تعطِ ه ال للوسيط القطري
وال لهيئة علماء المسلمين ...لكن في الوقت الحالي،
قررت ان «أضرب فرام»« .داعش» لم ينكر المطالب التي
نقلتها وهي مطالب صحيحة ،لكن قررت عدم االكمال
قبل نيل بيان رسمي موقع من «داع��ش» او تفويض
رسمي من الحكومة».
وتمنى المصري نجاح نائب رئيس بلدية عرسال
أحمد الفليطي في وساطته ،فما يهمنا هو النتيجة .لكن
ما أعرفه ان ال اتصاالت او تواصل بينه وبين «داعش»،
وربما يكون على اتصال مع «النصرة».
وعن سبب االيجابية التي تحدث بها وزير الداخلية
نهاد المشنوق ،قال المصري« :التفاوض لم يعد باردا ً
ألنني بحركتي تمكنت من الحصول على تعهد من
«النصرة» بوقف القتل ،ثم زرت األسرى لدى «داعش»
ونلت تعهدا ً من التنظيم بوقف القتل وورقة بالمطالب...
لكن بعد اليوم ،لن اتحرك اال ببيان رسمي من الطرفين،
وسأبقى جانباً ،حتى نيله».
ولفت المصري الى ان الراهب أنطوان ضو كان يريد
زيارة «داعش» في الجرود« ،وهو نسق هذه الزيارة
معي ،ومهدت له الطريق ،وك��ان «داع���ش» يعد له
استقباال ً ممتازاً ،وكان هدف اللقاء التأكيد ان قضية
العسكريين ليست سنية فقط بل تعني كل اللبنانيين
وهي وطنية بامتياز ،لكن الزيارة علقت ألنني قررت
تعليق وساطتي ووقف الزيارات الى الجرود ،كما ان
الجهات األمنية قلقت على صحة الراهب ضو كونه
متقدما ً في السن».

ف�ضل اهلل :ملتقى حوار الأديان
�سيطلق وثيقة ال�سلم الأهلي
أكد السيد علي فضل الله أن «ظاهرة العنف التي
تتصاعد في المنطقة ،والتي تلبس لبوس الدين ،ال تمثل
اإلسالم في عمقه وأصالته» الفتا ً إلى ان «هناك الكثير
من األسباب التي دفعت ببعض الحاالت المتطرفة إلى
الظهور» وعلى رأس هذه االسباب الظلم السياسي،
والفهم الخاطئ للدين .وأعلن «أننا في ملتقى حوار
األديان والثقافات» نعمل إلطالق وثيقة السلم األهلي
في لبنان.
جاء ذلك خالل استقباله وف��دا ً من «جماعة الروح
القدس» ،برئاسة مؤسسها أنيل أرانها ،وهي الجماعة
العاملة تحت كنف الكنيسة الكاثوليكية في دبي ،بإدارة
المطران بولس هندر .وجرى خالل اللقاء ،بحسب بيان
صدر عن المجتمعين ،بحث مطول في التهديد الذي
تتعرض له المنطقة ،ج��راء تصاعد خطر التيارات
العنفية والتكفيرية وسبل حماية السلم األهلي ،ودور
علماء الدين في ذلك.
وش���دد أران��ه��ا خ�لال اللقاء على «خ��ط��ورة سعي
مجموعة معينة الختطاف دين بأكمله» ،مشيرا ً إلى
أن «ظاهرة العنف الحالية التي تحاول إلصاق عنوان
اإلسالم بأفعالها ،ليست وحيدة ،فهناك حاالت مماثلة
ظهرت في األديان والتيارات الفكرية األخرى» ،ومعتبرا ً
أن «مسؤوليتنا جميعا ً أن نكون دعاة للسالم ،الذي هو
روح الديانات ،والذي أراده الرسل واألنبياء أن يعم
العالم».
أما فضل الله فأكد أن «ظاهرة العنف التي تتصاعد
في المنطقة ،والتي تلبس لبوس الدين ،ال تمثل اإلسالم
في عمقه وأصالته» ،الفتا ً إلى أن «هناك الكثير من

األسباب التي دفعت ببعض الحاالت المتطرفة إلى
الظهور ،وعلى رأسها الظلم السياسي ،والفهم الخاطئ
للدين».
وأشار إلى «احتضان المسلمين للمسيحيين طول
التاريخ اإلسالمي» ،رافضا ً «أن تكون الصورة التي
يقدمها المتطرفون هي صورة الدين» ،واعتبر ان «هذا
االختالف في النظرة حيال السيد المسيح ،ال ينبغي أن
تدفعنا إلى التقاتل ،وخصوصا ً أننا جميعا ً نتفق على
احترام السيد المسيح وتقديسه ،والتزام تعاليمه التي
هي في صلب اإلسالم».
وحذر من «المرحلة التي تمر بها المنطقة عموماً»،
موضحا ً أن��ه��ا «مرحلة صناعة الفتن ،س���واء على
المستوى المذهبي أو الطائفي ،وحتى السياسي»،
الفتا ً إلى أن «علينا االستمرار في السعي لتوحيد رأي
األكثرية الساحقة من أتباع الديانات السماوية ،التي
ترفض التقاتل والتنازع باسم الدين ،وتنشد المحبة
والسالم».
وأض�����اف« :إن��ن��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى «م��ل��ت��ق��ى ح��وار
األدي��ان والثقافات ،وال��ذي يضم شخصيات من كل
الطوائف والمذاهب اللبنانية ،وحتى من الشخصيات
العلمائية ،نعمل إلط�لاق وثيقة السلم األه��ل��ي في
لبنان ،كنموذج للتواصل والتعاون ،في سبيل سالم
المنطقة ،وسالم العالم بأسره» .ورأى أن «مشكلتنا
كمسلمين ومسيحيين ،تتمثل في أننا استغرقنا في
الطقوس ،ونسينا جوهر اإلس�لام والمسيحية ،وهو
العمل لخالص الناس ،ولتأمين سالمتهم وكرامتهم
وعزتهم».

فضل الله مستقبال وفد الروح القدس

محفوظ :من �إيجابيات «داع�ش»
الحوار بين حزب اهلل و«الم�ستقبل»
رأى رئيس المجلس الوطني
ل�لاع�لام عبدالهادي محفوظ أن
«من نتائج الحوار بين المستقبل
– حزب الله هو تبريد االجواء وقد
حصل ون� ّف��س االحتقان وعندما
تنظر الى الحوار بينهما ترى تغيرا ً
جوهريا ً للفريقين» ،معتبرا ً ان
«من ايجابيات «داعش» أنه انتج
ه��ذا ال��ح��وار ك��ون «داع���ش» يهدد
الفريقين».
ول���ف���ت م��ح��ف��وظ ف���ي ح��دي��ث
تلفزيوني الى ان «التهديد الذي
حمله «داع��ش» تحديدا ً لألنظمة
السياسية الس ّنية كان دافعا ً لهذا
ال��ح��وار ألن الجميع ك��ان يتوقع

ح��رب�ا ً ب���اردة «سنية – شيعية»
تؤدي في النهاية الى انفجار».
واع��ت��ب��ر ان «م��وض��وع رئاسة
الجمهورية يخضع لتقطيع وقت
وال��ن��اخ��ب االم��ي��رك��ي ه��و الالعب
االس��اس��ي في ه��ذا االم��ر» ،مشيرا ً
الى أن «ما يؤمل من الحوار تهدئة
االجواء وهذا حاصل وردع التهديد
ومواجهته».
وخالل ورشة عمل بعنوان «دور
االع�ل�ام ف��ي التوعية والسالمة
الغذائية» نظمها المجلس الوطني
لالعالم ،أكد محفوظ أن «السالمة
الغذائية هي حق طبيعي للمواطن
وال يجوز العبث فيه» ،مشيرا ً الى

«دور االع�لام في تثقيف المواطن
وإرش�����اده وت���زوي���ده بالمعرفة
المطلوبة وبتعزيز المقاييس التي
يفترض اعتمادها».
ولفت الى «أهمية المهل وواجب
اح��ت��رام��ه��ا ،اذ ال ي��ج��وز تسويق
الطعام وال���دواء بعد م��رور هذه
المدة» ،مشددا ً على ان «التعاون
بين االعالم وعلماء الغذاء ضرورة
إلخراج موضوع سالمة الغذاء من
التشويش ال��ذي تعرض له ومن
كثرة الطباخين» .ون��وه «ب��دور
وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل اب���و ف��اع��ور
ال��ه��ادف إل��ى كشف وج��ه الفساد
الغذائي».

 ...ومع رئيس دير طاميش األب جوزيف شربل

الوفد القومي مع مرهج
واصلت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي زيارات الشخصيات
والفاعليات للتهنئة باألعياد ،ولهذا الغرض زار المنفذ العام سمعان الخراط يرافقه ناظر
اإلذاعة واإلعالم هشام الخوري حنا ،مدير مديرية الشوير نبيل ابو سمرا ،وفادي الخوري حنا
دارة رئيس الحزب النائب أسعد حردان في ضهور الشوير.
وخالل استقباله الوفد أثنى حردان على نشاط منفذية المتن الشمالي والوحدات الحزبية
التابعة لها ،مؤكدا ً ضرورة االستمرار في استنهاض الهمم وبذل المزيد من الجهود ،ال سيما في
هذه المرحلة التي تواجه فيها بالدنا الكثير من التحديات المفصلية ،ما يستدعي زخما ً نضاليا ً
أكبر ،خصوصا ً أنّ ك ّل مجريات األحداث ووقائعها تثبت صحة منطلقاتنا ومبادئنا وعقيدتنا
القومية االجتماعية ،كونها تمثل الخالص الحقيقي ألمتنا من األمراض الطائفية والمذهبية،
ومن أخطار اإلرهاب والتطرف التي تهدّد وحدة نسيجنا االجتماعي وتراثنا الحضاري الضاربة
جذوره في التاريخ والممتدّة آفاقه إلى المستقبل.
وشدّد الرئيس حردان في هذا اإلطار على المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق القوميين
في متحداتهم االجتماعية لجهة تعميم ثقافة الوحدة وترسيخ الوعي ومواجهة ك ّل أشكال
التطرف والشرذمة التي ال تخدم إال مصلحة العدو الصهيوني والقوى التي تدور في فلك
إرهابه.
ثم زار الوفد دارة الوزير السابق بشارة مرهج حيث أشاد الخراط بالدور الوطني الذي
يؤدّيه الوزير مرهج وموقفه الثابت المتمسك بالمقاومة والوقوف الى جانب الشام في مواجهة
اإلرهاب والدفاع عن فلسطين.
بدوره ،حيا مرهج جهود منفذية المتن الشمالي والدور الريادي الذي يؤدّيه القوميون قيادة
ومحازبين في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية ،وبخاصة مقاومة االحتالل «اإلسرائيلي»
ومحاربة اإلرهاب الذي يجتاح المنطقة.
وزار الوفد رئيس بلدية الشوير عين السنديانة حبيب مجاعص ،وتخلل زيارة المعايدة
بحث في شؤون إنمائية تتعلق بالبلدة ،وقد أثنى رئيس البلدية على الدور االيجابي الذي
تؤدّيه مديرية الشوير الى جانب البلدية.
ولغرض التهنئة باألعياد ،زار الخراط يرافقه عضوا هيئة المنفذية أسعد جبر وهشام
الخوري حنا ومدير مديرية ديك المحدي نزيه بريقع ،كل من رئيس بلدية ديك المحدي أمين

برقيات تعزية بكرامي:
الح�شود في م�أتمه دليل على �صواب خياراته
أبرق عدد من الشخصيات الى الوزير السابق فيصل كرامي معزية بوفاة
والده الرئيس الراحل عمر كرامي.
وتلقى كرامي برقية من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الموجود
خارج لبنان ،كما أبرق الوزير السابق كريم بقرادوني الموجود خارج البالد
ايضاً ،معتبرا ً انه «مع غياب الرئيس عمر كرامي غاب وجه كبير من وجوه
لبنان الذين نفتقدهم في الملمات واألزمات ونستوحي ذكراهم وأعمالهم في كل
شيء وطني ،غاب رجل من معدن الرجال المؤمنين بوطنهم وبخياراتهم ولم
يبدل تبديالً».
كذلك ،أبرق النائب السابق بهاء الدين عيتاني معزياً ،مشيرا ً الى ان لبنان
«خسر زعيما ً وطنيا ً وعروبيا ً برحيل دولة الرئيس عمر كرامي ،وكان يتميز
بالحكمة واالتزان واالعتدال واالخالق الحميدة ،واشتهر بتواضعه وصدقه الذي
قل نظيره لدى العاملين في الشأن العام».
وأوفد مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الموجود خارج البالد ،وفدا ً من مشايخ
عكار تقدمه مدير مكتبه الشيخ خالد اسماعيل الذي قال« :كان الرئيس كرامي
كبيرا ً في حياته ،ومات كبيراً ،وما هذا االجماع الشعبي اللبناني وهذه الحشود
الكبيرة اال دليل على صواب رؤيته وخياراته».
ووصف النائب السابق فيصل الداوود في تصريح ،الحشد الشعبي في مأتم
كرامي والتعزية به في طرابلس ،باالستفتاء حول النهج السياسي آلل كرامي
الموصوف بالوطنية واالعتدال واالنفتاح والشفافية والممارسة السياسية
النظيفة واألخالقية.
ورأى أن خروج أهل طرابلس خصوصا ً وأبناء الشمال عموما ً ما هو اال اعالن
«تأييدهم لهذه القيادة السياسية المكونة للبنان واستقالله والمؤسسة للدولة
اللبنانية».
ونعت حركة «الناصريين المستقلين – المرابطون» في بيان الرئيس كرامي
مؤكدة «القيمة الوطنية والعربية لدولة الرئيس الراحل ودوره الفعال الدائم في
السعي إلى ل ّم شمل كل اللبنانيين ،والدفاع عن قضايا األمة القومية وفي مقدمها
قضية تحرير فلسطين».
وأ ّكد البيان أن على رغم كل المحاوالت الخبيثة سياسيا ً التي تع ّرض لها
الرئيس كرامي في حياته من قبل الخصم والصديق فإنه «بقي حاميا ً وحارسا ً
للخط والمسار الذي رسمه عبد الحميد كرامي ،وبقيت طرابلس بوجوده رغم
التشويه الظاهري والباطني قلعة للعروبة والوطنية ،وستبقى بإذن الله مع
معالي الوزير فيصل كرامي وآل كرامي األعزاء الفيحاء طرابلس لبنان والشام
والعرب».
وشدد البيان على البقاء مع الوزير كرامي «أوفياء لعهد عبد الحميد ودولة
الرئيس الشهيد رشيد ودولة الرئيس عمر».
وأصدرت نقابتا مصفاة طرابلس وعمال شركة نفط العراق المصب وهيئات
المجتمع المدني في طرابلس ،بيانات استذكرت فيها «دور الراحل وانجازاته
ومبادئه التي لم تعرف الطائفية او المذهبية ولم يشارك في الحرب اللبنانية
وال في معارك الشوارع الضيقة».
وتتقبل العائلة التعازي اليوم في مجمع «بيال».

 ...ومع رئيس بلدية الشوير عين السنديانة
األشقر ،عضو المجلس األعلى في الحزب النائب السابق غسان األشقر ،عضو المجلس القومي
نبيه بلوط ،رئيس بلدية بيت شباب الياس األشقر ،رئيس دير طاميش األب جوزيف شربل،
الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل ،مختار ج ّل الديب إميل ابو جودة ،مديرة التكميلية في
المدرسة الرسمية في ج ّل الديب أليسار أبو جودة.

توتر في مخيم عين الحلوة

اللينو :محاوالت تقزيم «فتح» �سقطت

اللينو خالل االحتفال بذكرى انطالقة فتح
شهد مخيم عين الحلوة حاال ً من التوتر الشديد ،بعد
الخالف الذي وقع بين «عصبة األنصار» و«جند الشام»
في الشارع التحتاني ،ال��ذي شهد ب��دوره حال استنفار
وظهور مسلح.
من جهة اخرى ،تنظر أوساط فلسطينية في عين الحلوة،
بحذر الى تعاظم قوة العميد محمود عيسى « اللينو»،
القائد السابق للكفاح المسلح الفلسطيني والمفصول من
حركة «فتح» بقرار من عضو اللجنة المركزية لفتح عزام
االحمد.
وقالت المصادر ان قوة «اللينو» بدأت تكبر داخل مخيم
عين الحلوة حيث شكل قوات العاصفة واستعرض قوة
عسكرية خالل اضاءته شعلة «فتح» منفردا ً في المخيم».
وأكد «اللينو» تحمل المسؤوليات الكاملة تجاه ابناء
الشعب الفلسطيني في المخيمات ،قائالً« :لن نلتفت الى
الصغار او الى الذين حاولوا خطف حركة فتح وتقزيمها
وأخذها الى اتجاهات بعيدة كل البعد عن مبادئها».
وأض��اف« :فتح ستأخذ دورها في مخيم عين الحلوة

وباقي المخيمات بتحصين االمن واالستقرار فيها».
وق��ال «اللينو» خ�لال حفل االستقبال ال��ذي أقامه
بمناسبة اليوبيل الذهبي إلنطالقة حركة فتح في مكتبه
ف��ي مخيم عين الحلوة ،ف��ي حضور حشد م��ن ممثلي
الفصائل الفلسطينية ولجان القواطع واألحياء في المخيم
والهيئات الشعبية والشبابية إضافة إلى ممثلي العائالت
في المخيم ولجنة تجار عين الحلوة ،إن «المشاركة
الكثيفة من الفصائل والجمعيات واللجان الشعبية في
ه��ذا الحفل تؤكد وج��ود التفاف على فكرة حركة فتح
ومبادئها االساسية ،ومن هذا المنطلق ال يمكن ان يكون
هناك اجماع على ضاللة» .واعتبر أن «محاوالت تقزيم
هذه الحركة سقطت .ألن فتح الثورة والفكرة انطلقت من
جديد وبانطالقة قوية باتجاه فلسطين ولن يكون لنا في
الحركة سوى وجهة واحدة هي فلسطين» ،داعيا ً جميع
الحريصين على الحركة إلى التحضير الجيد للمؤتمر
السابع لها ليليق باالهداف التي انطلقت على اساسها
حركة «فتح».

قتيل و 15جريح ًا في حوادث �سير و�سرقات متنوعة وتوقيف ع�صابات

سجلت خالل الساعات القليلة الماضية سلسلة ح��وادث سير
في المناطق وقع بنتيجتها قتيل و 15جريحاً ،فيما حصلت سرقات
متنوعة طاولت مجوهرات وأم��واالً ،كما أوقفت قوى األمن الداخلي
عصابات سرقة وترويج مخدرات وعملة مزيفة.
فقد شهدت محلة طريق الجديدة عمليات سرقة لعدد من المنازل
والمحال التجارية وتعاونية «المخازن الكبرى».
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي انه بنتيجة التحريات
واالستقصاءات المكثفة ،تمكنت دورية من شعبة المعلومات من
معرفة هوية ومكان تواجد الفاعلين وتوقيفهم وهم كل من ح.ح.
(مواليد عام  ،1984لبناني) ،م.م( .مواليد عام  ،1986فلسطيني)،
س.م( .مواليد عام  ،1980فلسطيني) ،م.م( .مواليد عام ،1988
فلسطيني) ،م.ح( .مواليد عام  ،1982لبناني).
وبالتحقيق معهم تبين قيام (س.م ).بسرقة عطورات وساعات من
داخل محل في محلة الطريق الجديدة ،وإقدامه على السرقة من داخل
تعاونية المخازن الكبرى من خالل إحداث فجوة في جدار الحائط
الخلفي ،واعترف بترويج العمالت المزيفة ،كما ضبط داخل صالون
الحالقة العائد له عدد كبير من البطاقات المصرفية المزورة ،إضافة
الى كمية من المسروقات وأخرى من المخدرات داخل منزله .واعترف

(م.م .األول) بتعاطيه المخدرات واستعمال البطاقات المصرفية
المزورة ،و(م.م .الثاني) بسرقة مجوهرات وأموال وهواتف خليوية
من داخل  3منازل في محلة طريق الجديدة وتعاطيه المخدرات ،أما
بالنسبة لـ(ح.ح ).و(م.ح ).فقد اعترفا بقيامهما بعدة عمليات سرقة
من محلة سوق األحد وشارع عفيف الطيبي بواسطة دراجة نارية.

توقيف سارقي دراجات

كذلك أوقفت عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك شخصين
بالجرم المشهود أثناء محاولتهما سرقة إحدى الدراجات النارية في
منطقة المريجة ،وهما« :ح .ج( ».مواليد عام  ،1984سوري) ،و«ع.
ن( ».مواليد عام  ،1997لبناني) ،وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب
إليهما وتبين أن األول من أصحاب السوابق بجرائم السلب والنشل.
وفي جزين أفيد بأن مجهولين اقدموا منتصف ليل اول من أمس
على سرقة كابالت نحاسية من بلدة المجيدل قضاء جزين وتجري
التحقيقات لمعرفة الفاعلين.
كذلك ادع��ى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على
الموقوف «ع.ش ».في جرم التعدي على امالك الدولة العامة في بلدة
العزية ،وأحاله الى قاضي التحقيق االول في الجنوب.

حصيلة حوادث السير

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ت��م��ك� ّن��ت ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��اب��ع��ة للمديرية
العامة للدفاع المدني م��ن تنفيذ مهمات ت��و ّزع��ت بين إخماد
ح��رائ��ق ف��ي ال��م��ن��ازل وال��س��ي��ارات وال��م��ؤس��س��ات وال��ك��ه��رب��اء.
وتدخلت في حوادث سير عند تقاطع العدلية ،الصرفند ،العباسية،
اوتوستراد الدامور ،الكرنتينا ،تقاطع غاليري سمعان ،الرويس،
الرابية ،انطلياس ،صور ،عين المريسة ،الرميلة ،المشرفية ،أرض
جلول  -بيروت ،الجناح ،خلدة ،ح��ارة الناعمة ،بريح  -عنايا،
الحوش  -صور ،الطيونة ،فأسعفت ونقلت  23حالة طارئة ،وسحبت
سيارات محتجزة بين الثلوج ونقلت ركابها الى مناطق آمنة في كل
من كفرذبيان ،فقرا ،عيون السيمان ،ضهر البيدر ،األرز ،ترشيش.
وأفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري لحوادث السير عن سقوط
قتيل و 15جريحا ً في  9حوادث خالل الساعات القليلة الماضية.
وذكرت المديرية المواطنين بضرورة اإلتصال بغرفة عملياتها
على رقم الطوارئ  125لطلب المساعدة.
وف��ي منطقة الصرفند ُقطع طريق صيدا – ص��ور ب��اإلط��ارات
المشتعلة احتجاجا ً على قرار إزالة البسطات والخيم.

