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زار المجل�س الإ�سالمي العلوي ودارة �آل كرامي ّ
معزي ًا

تدابير �سير في طرابل�س ل�ضبط الأمن
وتوقيف مطلوبين بجرائم قتل و�سرقة

الراعي من جبل مح�سن :لبنان يقدر كيف اطف�أتم فتيل ال�شر والث�أر
حيا البطريرك ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي «الحكومة
اللبنانية على كل الخطوات وبخاصة وزارة الداخلية على
كل ما خططوا له من أجل األمن والسالم للجميع» ،وإذ حيا
الجيش اللبناني والقوى األمنية» ،لفت الراعي إلى «أنه
ينبغي ان يقتنع كل اللبنانيين «أن ال حياة شريفة وال أحد
يضمن حياتنا اال القوى األمنية والعسكرية التي تعمل لكل
الناس ولكل عابر سبيل على أرض لبنان» ،محييا ً «الشهداء
الذين يسقطون دائما ً على مذبح الوطن».
وكان الراعي زار رئيس المجلس االسالمي العلوي الشيخ
أسد عاصي ،معزيا ً بشهداء التفجيرين االنتحاريين في جبل
محسن ،وأش��ار الى «أن��ه آلينا على نفسنا أن نأتي باسم
كنيستنا المارونية وسنودس أساقفتنا كي نقدم التعازي
لعائالت شهداء تفجيري جبل محسن» ،موضحا ً «أننا جئنا
لنكن لكم كل هذا التقدير ،فكل لبنان يقدر كيف اطفأتم فتيل
الشر والثأر وارتضيتم هذه الذبيحة».
ولفت الراعي إلى «أن الله كفيل بأن يعوض بما ترغبون
من س�لام وأم��ن للبنان وطرابلس ،ونحيي كل القيادات
الطرابلسية التي وقفت معكم وقفة واحدة ،كما نحيي هذه
المدينة العزيزة الجريحة ،وجبل محسن الجريح باالعماق،
هذه االرض هي وطننا جميعا ً وينبغي ان نبنيها كل يوم
بالتسامح والتعاضد» ،مشيرا ً الى «ضرورة التعالي على
الجراح والنظر إلى خير الوطن فهذه االرض أرضنا جميعاً».
وأكد «أنه ال يسعنا سوى «أن نوجه النداء مع الدولة ألنه
ال بد في طرابلس التي كانت تسمى مدينة الفقراء وال يجوز أن
تكون مدينة الفقر والحرمان ،فمن الضروري جدا ً إنماء هذه
المدينة وإخراج كل أبنائها من الحرمان والفقر ،وآن األوان
ألن تتحمل الدولة مسؤوليتها بإنماء هذه المدينة».
أما الشيخ عاصي فأشار إلى «أن البطريرك الماروني
تخرج من مدرسة سيدنا المسيح ،وزيارته لجبل محسن
بلسم للجراح» ،معتبرا ً «أن الحافز االخالقي والديني دفع
بالراعي الى هذه الزيارة التي ال تتعلق بمنظور سياسي بل
بمنظور انساني».
وتمنى الشيخ عاصي أن تسترجع الدولة العسكريين
الرهائن من أجل كرامة الوطن ،مؤكدا ً أن ال أحد يستطيع
ان يزايد على الدولة بشجاعتها في هذا الملف ،مشيرا ً إلى
إنجازات كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ،ووزير المال
علي حسن خليل ،ووزير الصحة وائل أبو فاعور في األيام
السابقة في العديد من الملفات».
وتمنى ال��راع��ي «أن يتحرر المطرانين بولس يازجي
ويوحنا ابراهيم المخطوفين في حلب ،والعسكريين الرهائن
لدى اإلرهابيين في الجرود».
كما زار الراعي ،دارة الرئيس الراحل عمر عبد الحميد
ك��رام��ي ،يرافقه المطرانان ج��ورج بو ج��ودة ومطانيوس
ال��خ��وري ،لتقديم واج��ب ال��ع��زاء للعائلة ،حيث ك��ان في
استقبالهما أرملة الرئيس كرامي مريم وشقيقه المهندس
معن ونجليه خالد والوزير السابق فيصل كرامي وأف��راد
العائلة ،وقائد سرية درك طرابلس العميد بسام األيوبي.
وبعد التعزية ،قال الراعي« :نحن نريد ان نحيي مجددا ً
مدينة طرابلس بكل ظروفها ،وبخاصة أنها مرت بظروف
صعبة هذه السنة ،التي كان آخرها اإلنفجاريين اإلنتحاريين
اللذين حصال في جبل محسن ،ألقول إن طرابلس هي النموذج
اللبناني ،نموذج العيش معا ً والتعددية اللبنانية وجمال
هذه المدينة المفتوحة ،التي نأمل جميعنا بأن تستعيد
أمنها واستقرارها ورونقها وانفتاحها لكل الناس ،ألنها قديما ً
كانت محطة لمن يريد الخير ،وكانوا يطلقون عليها أم الفقير،
نحن ال نريدها مدينة فقر ،بل نريدها كما كانت أما ً للفقير،
فيجد كل من يقصدها أو يسكنها البحبوحة وفيض الخير،
صحيح أنها مرت بظروف دقيقة وصعبة ،لكن بحكمة شعبها
وسياسييها ،وبحكمة أهلها الذين عبروا دائما ً عن مواقفهم
الحكيمة والرشيدة ،فحافظوا على جمالها».

كرامي

أما كرامي فقال« :إن شاء الله سنقوم بزيارة قريبا ً الى
الصرح البطريركي ،ونكون الى جانبه مهنئين بانتخاب

في إط��ار ضبط األوض��اع األمنية وتنظيم السير في
الوسط التجاري في طرابلس ومحيطه ،اتخذت عناصر
مفرزة السير ودرك طرابلس تدابير لتنظيم السير داخل
المدينة قضت بمنع الفانات واألوتوبيسات من استخدام
البولفار الرئيسي.
من جهة أخ��رى ،وقع أول من أمس إشكال ف��ردي في
منطقة وادي خالد  -عكار تطور ال��ى ع��راك وتضارب
بالعصي والسكاكين ما أدى ال��ى مقتل حسين عالوي
الحسن (مواليد عام  ،1997لبناني) وجرح آخر ،بطعنة
سكين في صدره.
وحضرت األجهزة األمنية لتطويق اإلشكال والحد من
تداعياته ،وكثفت عمليات البحث عن المتورطين به.
وفي وقت الحق أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة عن توقيف كل من ي .ح.
(مواليد عام  ،1995لبناني) ،م .ح( .مواليد عام ،1996
سوري) ،م .ع( .مواليد عام  ،1998سوري).
وبنتيجة التحقيقات ،اعترفوا جميعا ً بأن ي .ح .المذكور
هو من أقدم على طعن الضحية بواسطة سكين .والتحقيق
جا ٍر باشراف القضاء المختص.
من جهة أخ��رى ،ألقى س .ب .ح .قنبلتين صوتيتين
باتجاه وائل ي ،.في منطقة المنكوبين قرب مخيم البداوي،
نتيجة خالف فردي ولم يفد عن إصابات.

تسليم متورطين في مقتل ضو

الراعي يقدّم واجب العزاء لعاصي

وفي جريمة قتل الشاب ايف نوفل في كفرذبيان ،وبعد
توقيف شعبة المعلومات شربل ج��ورج خليل المتهم
بالتحريض على الجريمة ،سلمت عائلتا شربل خليل خليل
وجوليانو سعادة ،ابنيهما الى القوى األمنية طوعا ً «لتأخذ
العدالة مجراها».
وأش��ارت المعلومات الى ان عدد الموقوفين في هذه
القضية حتى اآلن ،بلغ  13شخصا ً هم قيد التحقيق لدى
«شعبة المعلومات».
وكانت عائلتا شربل خليل خليل وجوليانو م��ارون
سعادة أعلنتا اثر اجتماعهما في منزل النائب السابق فريد
هيكل الخازن ،عن تسليم ولديهما اللذين ورد اسماهما في
قضية مقتل نوفل ،طوعا ً للسلطات األمنية لتأخذ العدالة
مجراها .وقالتا في بيان «كلمات العزاء على اشدّها أعجز
من أن تعبّر عن هول ُمصاب أهل الفقيد كما ال كلمات تعبّر
عن هول ما جرى في عائلتينا».
في الجنوب ألقى مجهول قنبلة يدوية باتجاه منزل
الشاب أحمد أبو سحر ،الواقع في شارع السيسو ،داخل
مخيم الرشيدية الجديد جنوب ص��ور ،ول��م يصب أحد
بأذى.
وعلى الفور باشرت اللجنة األمنية في المخيم ،بمتابعة
الموضوع وتطويق ذيوله.

توقيف مطلوبين في جرائم

(ت ّموز)

...ولعائلة الرئيس الراحل عمر كرامي
رئيس جمهورية جديد ،بأسرع وقت ممكن ألن لبنان في
حاجة الى مزيد من االستقرار في ظل األزمات التي تمر علينا،
وال يمكن أن يكون هناك استقرار من دون انتظام المؤسسات،
وال تنتظم المؤسسات من دون رأس ،وال��رأس يكون بداية
برئيس الجمهورية ومن ثم باقي المؤسسات».
وأم���ل «ب���أن ي��ك��ون ه��ن��اك ان��ف��راج ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،وأن تستوي األمور ،وأن يأتي الى لبنان الخير
والبركة ،وأن يأتي الى طرابلس الخير والبركة أيضاً ،ويبعد
عنها األزم��ات» ،خاتما ً «مشكورة زيارتك ،ونأمل زي��ارات
أخرى وفي ظروف أفضل».
وكان الراعي تمنى في عظة قداس األحد أن يتوصل األفرقاء
السياسيون المتحاورون عندنا في هذه األيام ،إلى اكتشاف
لبنان  -الكنز ،في ميثاقه الوطني وصيغته ونموذجية
العيش المسيحي  -اإلسالمي المنظم في الدستور ،ودوره

في محيطه العربي كعنصر سالم وانفتاح ولقاء للديانات
والثقافات والحضارات ،فيتحررون من مصالحهم الخاصة
والفئوية والمذهبية ،ويعملون بروح المسؤولية الوطنية
على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن ،ووضع
قانون جديد لالنتخابات النيابية وإج���راء مسبق لهذه
االنتخابات على أساسه ،وعلى إنهاض المؤسسات العامة،
وإجراء التعيينات في األماكن الشاغرة ،ويعملون على إخراج
البالد من أزمتها االقتصادية والمعيشية واالجتماعية ،فيما
الدين العام ،بالمقابل ،والفساد وهدر المال العام ،يتآكلون
الدولة وخزينتها ،وينذرون بأخطر النتائج».
وق��ال« :إننا نصلي من أجل تحقيق هذه األمنيات ،لكي
يتحقق االستقرار في لبنان .كما نصلي من اجل إحالل السالم
العادل والشامل في سورية والعراق واألراض��ي المقدسة
وسائر بلدان الشرق األوسط».

مواقف �سيا�سية ت�ؤكد �أن الأولوية الأمنية هي لبيروت وطرابل�س
والحوار المخرج لإيجاد ا�ستراتيجية وطنية لمواجهة التداعيات الإقليمية
أجمعت ال��ق��وى السياسة على
«أن ال��ح��وار ه��و المخرج الوحيد
اليجاد استراتيجية وطنية تواجه
أي تداعيات إقليمية طارئة يمكن
أن تعكر مسار األج��واء اإليجابية
القائمة» .ولفتت القوى السياسية
في مواقفها إلى «أن األولوية األمنية
هي لبيروت وطرابلس نظرا ً الى عدم
إمكانية سحب العناصر األمنية من
هذه المناطق األكثر تهديدا ً لنشرها
في مناطق أخرى في ضوء النقص
في العديد منها» ،الفتة إلى أنه «لوال
أجواء الهدوء التي أرساها الحوار
بين المستقبل وح��زب الله لما م َّر
تفجير جبل محسن األخ��ي��ر على
خير من دون أن تشتعل النيران بين
الجبل وباب التبانة».
وف�����ي ال���س���ي���اق ،أك�����د م��ف��ت��ي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان «أنه يتابع مسار الحوارات
ومضمونها وأمله كبير في أن تحقق
النتائج المرجوة منها على صعيد
تحصين الساحة اللبنانية وتقريب
وجهات النظر بين الفرقاء بما يتيح
الفرصة في األيام المقبلة ،وان نرى
حوارات أيضا ً تشمل بقية الفرقاء،
وكذلك تمهيدا ً لحوار لبناني وطني
جامع نتوصل جميعا ً م��ن خالله
ال��ى استقرار الوطن لبنان وأمنه
وسالمته» .وكان دريان تحدث في
مطار بيروت الدولي قبيل مغادرته
الى الدوحة ،تلبية لدعوة رسمية
تستمر أياما ً ع��دة ،ورافقه عدد من
المفتين والمستشارين.
وكان في وداعه في المطار وزير
الشباب وال��ري��اض��ة عبد المطلب
ح��ن��اوي م��م��ث�لاً رئ��ي��س الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام وع����دد م��ن المفتين
والشخصيات وممثلين من سفارة
قطر في لبنان.
وكانت المديرية العامة لألوقاف
اإلسالمية نشرت ل��وائ��ح الشطب
النتخاب أعضاء المجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى ،وأعضاء المجالس
اإلداري����ة ل�لأوق��اف اإلس�لام��ي��ة في
بيروت والمناطق ،ومفتي المناطق،
لصقا ً ف��ي مركز المديرية العامة
لألوقاف اإلسالمية مبنى دار الفتوى
في ب��ي��روت ،وال��دوائ��ر الوقفية في
المناطق بتاريخ 2015/1/17م،
وذلك استنادا ً لنص الفقرة (ب من

المادة  12من المرسوم االشتراعي
رقم »)55/18
وأك��د النائب الوليد سكرية «أن
ال غطاء سياسيا ً ألي مخل باألمن
في منطقة بعلبك  -الهرمل» ،الفتا ً
الى «أن أهالي المنطقة طلبوا من
األجهزة األمنية «تنفيذ خطة أمنية
ونشر الجيش والقوى األمنية في
بعلبك ،إال أن األولوية األمنية هي
لبيروت وطرابلس نظرا ً ال��ى عدم
إمكانية سحب العناصر األمنية من
هذه المناطق األكثر تهديدا ً لنشرها
في مناطق أخرى في ضوء النقص
في العديد».
ودعا «الدولة اللبنانية الى أخذ
زمام األمور وضبط الوضع األمني
والبؤر األمنية في بعلبك».
ورأى «أن ال���ح���وار م���ع ت��ي��ار
المستقبل أرس��ى ج��وا ً من الهدوء
على ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وأعطى
الضوء األخضر للقوى السياسية
والسلطة لضبط كل مخل باألمن»،
مشددا ً على «أن سرايا المقاومة هي
جزء مكمل للمقاومة اللبنانية ،لكنها
غير منضوية داخل حزب الله» ،الفتا ً
إلى «أن «سرايا المقاومة تقوم عمليا ً
بتأمين الحماية للقرى المهددة من
«داعش» و«النصرة» في ظل غياب
دور الجيش اللبناني» ،راف��ض�ا ً
الكالم عن «أن سرايا المقاومة تشكل
عصابات خطف وسرقة».
وناشد سكرية الدولة «اإلس��راع
في اتخاذ االجراءات الحازمة لوقف
وصول اإلمدادات غير الشرعية الى
المسلحين الموجودين في جرود
ع��رس��ال ،وال��ذي��ن يشكلون تهديدا ً
كبيرا ً على لبنان».
وأكد النائب جمال الجراح أهمية
ال��ح��وار المفيد وال��ق��ائ��م بين تيار
المستقبل وح��زب الله .ولفت إلى
«أن هذا الحوار يهدف الى تنفيس
االحتقان ولخلق مساحات مشتركة
وت��أم��ي��ن ال��ه��دوء واالس��ت��ق��رار في
البلد».
وأشار الجراح إلى «أنه لوال أجواء
ال��ه��دوء التي أرس��اه��ا ال��ح��وار بين
المستقبل وحزب الله لما م َّر تفجير
جبل محسن األخير على خير من
دون أن تشتعل النيران بين الجبل
وباب التبانة» ،وأضاف أنه «عندما
يتوفر القرار السياسي ال شيء يعيق

دخول الجيش الى اي منطقة».
ورأى ال���ج���راح «أن����ه ال يمكن
االس����ت����م����رار م����ن دون رئ��ي��س
للجمهورية الذي يمثل رمز هذا البلد
ورأس المؤسسات وحامي الدستور
وع��ن��وان الميثاقية» ،واعتبر «أن
أي تغييب للمكون المسيحي عبر
رئاسة الجمهورية هو تغييب للوطن
وضرب للشراكة الوطنية».
وش���دد ال��ن��ائ��ب س��ام��ي الجميل
على «أن الخطوة األول��ى لالتفاق
السياسي تبدأ بكسر الجليد ووقف
المقاطعة الشخصية بين الزعماء
وال��م��س��ؤول��ي��ن ،وم���ن ه��ن��ا نحن
مرتاحون لتطور األمور ألنها تسير
باالتجاه الذي رسمناه وطالبنا به،
وعلينا ككتائب ان نواكب هذا التطور
في مناطقنا».
واع��ت��ب��ر «أن م��ع��رك��ة اإلص�ل�اح
ومحاربة الفساد باتت أولوية لحزب
الكتائب ،كمعركته الستعادة سيادة
ال��دول��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «علينا
السعي لجعل حياتنا أفضل ،وأن
يشعر كل مواطن أن الدولة تحميه
وتؤمن حاجاته من دون منة من
احد ،كما هو الواقع في كل البلدان
التي تحترم نفسها».
ودع��ا النائب هاني قبيسي «كل
ال��ق��ي��ادات اللبنانية ال��ى التمسك
بلغة ال��ح��وار لمواجهة االره���اب
واالرهابيين» .وأشار إلى «أن عنوان
الوحدة في لبنان هو الجيش الوطني
اللبناني الذي حقق انجازات وطنية،
وهذا الجيش في حاجة الى حماية
والى حصانة وأسلحة ليتمكن من
حماية هذا الوطن».
وأكد قبيسي في احتفال تأبيني
ف��ي بلدة صير الغربية «أن��ن��ا لن
ننزلق إلى واقع طائفي أو مذهبي أو
إلى فتن داخلية ،ألن ما يسعون إليه
هو أن يغرق لبنان في الفتنة وفي
اقتتال داخلي كما يجري في اليمن
وفي سورية وفي كثير من البلدان
العربية ،يسعون لضرب مكامن
وق��وة األم��ة وض��رب جيوش األم��ة،
لذلك يستهدفون الجيش السوري
في الجوالن في المنطقة التي انتصر
فيها على «إسرائيل» ،وفي لبنان
يستهدفون الجيش اللبناني الذي
انتصر على «إسرائيل» مع الشعب
والمقاومة» ،مشددا ً على «أن الحل

في لبنان في هو التالقي والتواصل
والتفاهم والحوار».
وت���س���اءل« :ال���ى م��ن ترسلون
السيارات المفخخة التي اكتشفها
الجيش في لبنان ،ولماذا ال ترسلونها
لتفجيرها بوجه «إس��رائ��ي��ل» في
فلسطين المحتلة أو في غزة»؟
أما رئيس المجلس العام الماروني
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن
فأمل «ب��أن ينعكس الحوار القائم
بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل،
والمرتقب بين العماد ميشال عون
والدكتور سمير جعجع ،استقرارا ً
داخليا ً ومجاال ً للحل المنشود في
البالد» ،مضيفا ً في تصريح أمس:
يبقى هذا الرهان هو المخرج الوحيد
اليجاد استراتيجية وطنية تواجه
أي تداعيات إقليمية طارئة يمكن
أن تعكر مسار األج��واء االيجابية
القائمة».
وأشار إلى «أن أهمية هذا التفاهم
تكمن في قبول كل األطراف باالحتكام
إلى تأمين التوازن المطلوب لحل
اإلش��ك��االت ال��ح��اض��رة ،ف��ض�لاً عن
إح��داث فجوة لتحسين صالحيات
رئيس الجمهورية المقبل من أجل
تفعيل دوره التوافقي وتنفيذ ما
يساعد في استكمال تطبيق اتفاق
الطائف».
وشدد على «أن المظلة الحوارية
الحالية ،هي بمثابة نشر شبكة أمان
للتوازن القائم الذي ال يستقيم أي
حكم من دون��ه .وإن ضمانته تكمن
في تفعيل صالحيات الحكم لئال
تبقى معطلة عند أي خ�لاف حول
القضايا الداخلية».
ونوه رئيس تيار القرار اللبناني
ال���وزي���ر وال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ط�لال
المرعبي بالتدابير التي اتخذها
وزي���ر الداخلية وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق في سجن رومية ،ودعا
ال��ى «االس��ت��م��رار في تنفيذ الخطة
األمنية في كل المناطق حتى يشعر
المواطن باالمن واالمان».
وأك��د خ�لال استقباله وف���دا ً من
ات��ح��اد جمعيات ع��ك��ار االنمائية
برئاسة زاه��ر عبيد «أن طرابلس
وعكار والشمال يتمسكون بالشرعية
ومؤسساتها ويرفضون كل ما يسيء
ال��ى األم���ن واالس��ت��ق��رار وال��وح��دة
الوطنية والعيش الواحد» .وشجع

على «االستمرار في الحوارات عل
ذل���ك ي���ؤدي ال���ى ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ألن ه��در الوقت يترك
البالد في حالة ال استقرار».
ورأى االم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ «التيار
االسعدي» معن االسعد في تصريح
«أن اإلن���ج���ازات ال��ن��وع��ي��ة التي
حققتها القوى االمنية وفي مقدمها
الجيش ،هي ثمرة ال��ح��وار القائم
والمرتقب بين األفرقاء ورفع الغطاء
االمني والسياسي والقضائي عن
االرهابيين القتلة».
ودعا الى «شمول الخطة األمنية
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق وخ��ص��وص �ا ً
البؤر االمنية في الشمال والبقاع
والمخيمات الفلسطينية ،وتحديدا ً
مخيم عين الحلوة ال��ت��ي ال ت��زال
تؤوي اإلرهابيين الفارين من وجه
العدالة» .وطالب الجهات األمنية
والسياسية وال��ل��ج��ان الشعبية
ف��ي مخيم عين الحلوة «بتسليم
إره��اب��ي��ي��ن معروفين ومطلوبين
مختبئين في المخيم منعا ً لتداعيات
سلبية وال���وق���وع ف��ي المحظور
المجهول».
وط��ال��ب «ب��ف��ت��ح تحقيق ج��دي
وم���س���ؤول ف���ي ف��ض��ي��ح��ة «إم����ارة
روميه» ومحاسبة كل من ساهم في
إدخال األسلحة واألجهزة ومن ه ّرب
إرهابيين من الشمال الى مخيم عين
الحلوة حتى ال يتكرر المشهد والفعل
اإلرهابي في سجون أخرى».
ورأى منسق هيئة حوار األديان
محمد شعيتاني «أن أجواء الحوار
ال��س��ائ��دة ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل واللقاء الروحي االسالمي
والحوار المتوقع بين العماد ميشال
ع���ون وال��دك��ت��ور سمير جعجع،
توحي جميعها بإيجابيات مرتقبة،
وتؤشر لمرحلة جديدة من االستقرار
السياسي واألمني».
وشدد على «ضرورة توظيف كل
الجهود إلنجاح المبادرات الحوارية،
ال سيما أن لبنان ال ي��زال في عين
العاصفة ويتعرض لالستهداف
والتحديات واإلرهاب».
وأش����اد شعيتاني ب��م��ا تحققه
القوى األمنية «إلحباط المحاوالت
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي تستهدف االم��ن
واالس����ت����ق����رار ووح�������دة ل��ب��ن��ان
ومؤسساته».

في مجال آخ��ر ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة في بالغ أنه «حصلت في
اآلونة األخيرة عمليات سرقة عدة بطريقة إحتيالية من قبل
مجهولين ،طاولت عددا ً من بائعي الخضار والخرضوات
والمحال التجارية ،ال سيما محالت بيع األجهزة الخليوية
في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  2015/1/17ونتيجة ل��رص��د األم��اك��ن
المشبوهة ،تمكنت فصيلة الشياح ف��ي وح��دة ال��درك
اإلقليمي من توقيف أفراد العصابة في محلة عين الرمانة،
وهما :م .ق( .مواليد عام  - )1981س .ق(.مواليد عام
 )1984لبنانيان.
بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بأكثر من خمسين
عملية سرقة محال تجارية وع��دد كبير م��ن بسطات
الخضار ،خصوصا ً في المناطق اآلتية :الحدث ،طريق
صيدا القديمة ،الشياح ،عين الرمانة ،تحويطة فرن
الشباك ،شارع الجنرال  -فرن الشباك ،النبعة ،برج حمود،
السبتيه ،الدكوانة ،سد البوشرية ،الزلقا ،المنصورية،
برج أبي حيدر ،تلة الخياط ،طلعة المقاصد ،محيط دار
الفتوى ،الحمرا ،شارع مار الياس ،وذلك على متن دراجة
نارية من نوع ياماها طراز جوغ صغيرة الحجم لون أسود
وأخضر (تم ضبطها) .وتبين أن الموقوف الثاني مطلوب
للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة .كما حضر عدد
من الذين وقعوا ضحيتهما وتعرفوا إليهما.
وطلبت المديرية بناء على إشارة القضاء المختص ،من
الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما ،الحضور إلى
مركز فصيلة الشياح تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.
كذلك أعلنت المديرية أن فصيلة البسطة في وحدة
شرطة بيروت سلمت إلى مفرزة بيروت القضائية في
وحدة الشرطة القضائية الموقوف أ .غ .من (مواليد العام
 1982لبناني الجنسية) .وبالتحقيق معه ،بناء إلشارة
القضاء المختص ،اعترف بقيامه بالعديد من عمليات
السلب بقوة السالح على متن دراجة نارية منتحالً صفة
أمنية .وقد شملت عملياته المناطق التالية :األشرفية،
النهر ،الصيفي ،عائشة بكار ،شارع مونو ،رأس النبع،
المدينة الرياضية ،الطريق الجديدة ،ال��ك��وال ،سليم
سالم ،البربير ،سامي الصلح ،الحمرا ،بشارة الخوري
والبسطة .حيث كان يهدد ضحاياه بواسطة مسدس
حربي ويسلبهم محافظهم وأموالهم واألشياء الثمينة
التي يحملونها.
وت��م ضبط ال��م��س��دس الخلّبي وال���دراج���ة النارية
المستخدمين في العمليات المذكورة ،ومبلغ من المال
المسلوب .وق��د تعرف إليه ع��دد من االش��خ��اص ،الذين
وقعوا ضحية أعماله ،واتخذوا صفة االدعاء الشخصي.
وطلبت المديرية ،بناء إلشارة القضاء المختص ،من
الذين وقعوا ضحية أعماله ،وتعرفوا إليه ،الحضور إلى
مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في محلة فردان -
ثكنة بربر الخازن ،او االتصال التخاذ االجراءات القانونية
الالزمة.

اعتصام أصحاب
البسطات في الشويفات

على صعيد آخر ،نفذ أصحاب البسطات واالكسبرسات
في منطقة الشويفات ،اعتصاما ً قرب محطة الريشاني في
المنطقة ليل السبت الفائت وحتى صباح األحد ،احتجاجا ً
على قرار البلدية إزالة البسطات واالكسبرسات ،فقطعوا
الطريق ب��اإلط��ارات المشتعلة وح��اول شخصان حرق
نفسيهما برش مادة البنزين عليهما .وحضرت الى المكان
القوى االمنية وقوة من الجيش ،وفتحت الطريق.

دروي�ش :الإرهاب الذي يعانيه عالمنا
يحثنا على التالقي
ترأس راعي أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي���ش
قداسا ً احتفاليا ً في كنيسة دير مار
انطونيوس الكبير في زحلة لمناسبة
عيد القديس انطونيوس ،عاونه فيه
النائب األسقفي العام األرشمندريت
نقوال حكيم واألب طوني الفحل.
بعد اإلنجيل ألقى دروي��ش عظة
قال فيها« :إن اإلرهاب الذي يعانيه
عالمنا والمآسي التي نعيشها في
ه��ذه األي����ام ،تحثنا على التالقي
وااللتزام والبحث في كيفية الوصول
الى وحدة الكنيسة ،نحترم بعضنا،
نقبل ال��ف��روق��ات ال��م��وج��ودة بيننا،
نضع ن��زاع��ات��ن��ا ج��ان��ب �اً ،ن��ن��زع من
قلوبنا التعصب ،نبعد من تصرفاتنا
الذم والتحقير والكالم البطال ،نزيد

درويش مترئسا ً قداس عيد القديس انطونيوس
الثقة في ما بيننا ،نسعى معا ً لنصل
الى المياه األكثر عمقا ً للسر اإللهي

وننمي فينا الرغبة بالتعلم ممن هو
مختلف عنا».

توزيع م�ساعدات للنازحين في البقاع وعكار
والفل�سطينيون يحذرون من التخلي عنهم
نفذ النازحون الفلسطينيون من مخيمات سورية
والمقيمون ف��ي مخيم ال��ب��داوي اعتصاما ً أم��ام مكتب
مدير خدمات األون��روا في المخيم ،لليوم الثالث على
التوالي ،رفعوا خالله كتابا ً إلى إدارة االونروا أوردوا فيه
مطالبهم.
وجاء في كتاب مطالب النازحين أنه «نظرا ً الى األوضاع
الصعبة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا ،والحياة
القاسية من شدة البرد ،وقلة المساعدات وتخلي جميع
المؤسسات عنا ،وتقاعس األونروا ،فإننا نحذر من أنه لم
نعد نحتمل هذا الوضع المأسوي ونطالب بوضع خطة
شاملة وعاجلة لمساعدتنا ،تتضمن صرف بدل تدفئة في
شكل سريع ألن أوالدنا يكادون يموتون من البرد ،وزيادة
بدل اإليجار بسبب ارتفاع ايجار الشقق ،وزي��ادة بدل
المساعدات الغذائية ،والتواصل مع الجهات المعنية لحل
مشكلة اإلقامة ،وحل مشكلة الوالدات الحديثة وتثبيتها
من أجل الحصول على المساعدات والتواصل مع الدول
المانحة لتأمين المساعدات لنا».
من جهة أخرى ،لبت «حملة وقف االعمال الخيرية في
المملكة العربية السعودية» النداء الذي وجهه رئيس
بلدية اللبوة رامز أمهز والنازحون السوريون في البلدة،
إل��ى المؤسسات اإلنسانية واالجتماعية ،ب��أن يكون
للنازحين هناك مساعدات أسوة بغيرهم في المنطقة.
فقدمت الحملة مساعدات لـ 300عائلة ،في دارة رئيس
البلدية ،في حضور مسؤول الحملة الشيخ عبدالرحمن
اليحيى والمفتي الشيخ بكر الرفاعي.
وأكد الرفاعي أن «العمل بالموضوع اإلغاثي مع إخواننا
السوريين له بعده االنساني الصرف ،وال نستطيع ان
نحقق هذه االنسانية إال باالهتمام بشؤون النازحين،
ولذلك اتينا اليوم مع كمية مساعدات ،ربما ال تكفي لعدد
النازحين ،لكنها تشكل بداية تعاون».
وأضاف« :إن النازح الموجود في عرسال هو مثل النازح
في اللبوة ،وعلينا ان نتعاون لنقدم لهم يد العون ،وليست
لدينا أي اعتبارات إال االعتبار االنساني الصرف».
واعتبر أن «الحِ مل على البلديات ،في اللبوة او عرسال
وسواهما ،هو كبير وال يمكن تحمله ،وسنحاول تالفي

األخطاء التي تحصل هنا أو هناك ،ونعيد العالقات إلى
مسارها الطبيعي ،وأي خطأ يحصل يتحمله صاحبه وال
يجب ان نعممه ال على عائلة وال على طائفة او مذهب وال
على بلد ،نريد ان نتخلص من التعميم».
وختم الرفاعي مؤكدا ً «بداية التعاون مع بلدية اللبوة
في مساعدة النازحين السوريين ،على أمل التالقي أيضا ً
بين أهلنا في اللبوة وأهلنا في عرسال».
وشكر أمهز المملكة العربية السعودية والرفاعي على
المساعدات ،وق��ال« :كأنها تقدم للبلديات وللبنانيين
ألنها تخفف عنهم المسؤولية ،في حين أن النازحين
السوريين ،سواء كانوا في عرسال أو في اللبوة ،هم أخوة
لنا ومسؤوليتهم من واجبنا جميعاً».
بدوره قال اليحيى« :كان لدي اليوم برنامج إغاثي في
عرسال ،ولما وصلتني رسالة رئيس بلدية اللبوة ،قطعت
العمل ولبيت النداء ،فشكرا ً له على الرسالة ،كما شكري
لسماحة المفتي الرفاعي».
وأعلنت جمعية «التنمية والبر» الخيرية في لبنان انها
استكملت «حملة الرحمة لمساعدة النازحين السوريين في
لبنان» ،فوصلت إلى منطقة جبل أكروم التي تضم العديد
من مخيمات النازحين السوريين ،وباشرت بتوزيع
المساعدات عليهم ،في حضور كل من رئيس بلدية قنية
الدكتور غازي خالد ومختار البلدة محمد اسماعيل.
وتحدث باسم الحملة ربيع مرعي الذي أشار الى «ان
المساعدات تضمنت مدافئ وحصصا ً غذائية وبطانيات،
وتم توزيعها على أكثر من  1200عائلة سورية نازحة في
قرى وبلدات سهل قنية والمونسة حتى بلدة أكروم».
وبوشر في منطقتي عكار والشمال والبقاع ،تنفيذ
برنامج الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» ،إغاثة
طارئة لالجئين السوريين في لبنان ،بهدف مساعدتهم
في مواجهة آثار العاصفة التي ضربت لبنان خالل الفترة
الماضية ،بقيمة إجمالية تبلغ مليون دوالر.
وحضر رئيس الوكالة الحكومية سردار شام إلى لبنان
لالشراف على تنفيذ البرنامج ،ال��ذي يتضمن توزيع
مساعدات شتوية على  9250عائلة سورية في مختلف
األراضي اللبنانية.

