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اكت�شاف �سيارة مفخخة في عين ال�شعب

مقتل م�سلحين من مجموعة حاولت الت�سلل �إلى مراكز الجي�ش في عر�سال

 ...والمتفجرات التي عثر عليها بداخلها

السيارة المفخخة بعد تفكيكها
استمر مسلسل زرع السيارات المفخخة في عرسال ،إذ عثر
الجيش أمس على سيارة «كيا -ريو» لون أسود مفخخة بمواد
متفجرة في محيط حاجز عين الشعب عند مدخل البلدة.
وكان الجيش اشتبه بالسيارة في المحلة المذكورة .وعلى
الفور ،ضرب طوقا ً أمنيا ً في المكان وأقفل الطريق أمام حركة
المرور حيث عمل الخبير على الكشف على السيارة وتفكيكها
وتبين أنها تحمل  25كيلوغراما ً من المتفجرات.
ومساء اشتبك الجيش مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل
إلى مراكز الجيش بين واديي الحصن وحميد في جرود عرسال.
وأدى االشتباك إلى سقوط قتيلين من المسلحين.
من جهة أخرى ،أخلى مسلحو «داعش» سبيل المخطوفين

علي رياض عز الدين ومصطفى حسن زع��رور اللذين كانا قد
خطفا في جرود عرسال أول من أمس.
وفي عكار نفذت قوة من الجيش مداهمات عدة استهدفت
أماكن تجمعات للنازحين السوريين في خراج بلدة خربة داود
في عكار .وتم توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في أعمال
ارهابية .والتحقيقات مستمرة.
على صعيد آخر ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه،
ان��ه «بنتيجة التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات
م��ع ال��م��وق��وف ربيع عاصم ع��واض��ة ،وال���ذي أوق��ف بتاريخ
 2015/1/19وبرفقته  3مطلوبين آخرين في حي الشيخ
حبيب  -بعلبك ،تبين أن في حقه العديد من خالصات األحكام

الراعي في الم�ست�شفى لإجراء فحو�صات

�أكدت دعمها الخطة الأمنية

الأحزاب الوطنية :البقاع
�أكثر الم�ستفيدين من وجود الدولة
أكدت األحزاب الوطنية في البقاع
أنها ستكون الداعم والمساعد ألي
خطة أمنية ،مشيرة إلى «أننا أكثر
المستفيدين من وجود الدولة وفرض
األمن في هذه المنطقة» مطالبة الدولة
بوضع خطط خدماتية إنمائية تشمل
كل المناطق.
واعتبرت األح���زاب في بيان إثر
اجتماعها في مكتب ح��زب االتحاد
في شتوره ،بحثت فيه شؤونا ً أمنية
وسياسية وانمائية «أن ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» في الجوالن واستشهاد
مجموعة من حزب الله ،يؤكد التحالف
«اإلسرائيلي» التكفيري ويهدف إلى
خلق معادالت جديدة على االرض في
سورية لدعم المجموعات التكفيرية،
كما يهدف لتقوية شعبية نتنياهو
في االنتخابات «اإلسرائيلية» ،ولكن
نتائجه ل��ن تكون على ق��در أح�لام
«إسرائيل» وعمالئها باذن الله».
وأك����دت األح�����زاب أن��ه��ا «ك��ان��ت
وستبقى الداعم األساسي لسيطرة
الدولة وفرض هيبتها ،لذلك ستكون
الداعم والمساعد ألي خطة أمنية،

ونحن في البقاع أكثر المستفيدين من
وجود الدولة وفرض األمن في هذه
المنطقة .وإضافة ال��ى ه��ذه الخطة
األمنية فإن األحزاب الوطنية تطالب
الدولة بوضع خطط خدماتية إنمائية
تشمل كل المناطق اللبنانية».
ورأت «أن أس��وأ م��ا يتعرض له
لبنان هو عدم التخطيط في المجاالت
ك��اف��ة ،ولقد شكلت النفايات أزم��ة
بيئية وصحية ،والغريب أننا نحاول
تسييس ك��ل ش��يء ف��ي ه��ذا البلد»،
مطالبة الدولة «بوضع خطة بيئية
شاملة لحل كل المشاكل البيئية ال
سيما تلوث مجرى نهر الليطاني».
وعن الحوار بين األطراف ،أشارت
األحزاب إلى «انه وانطالقا ً من إيماننا
ب��أن البلد ال يحكم من ط��رف واحد
سواء كان هذا الطرف طائفة أو حزباً،
وألن الحوار حول مستقبل لبنان هو
مسؤولية الجميع ،فإننا نرحب بأي
حوار بين الطرفين وصوال ً الى مؤتمر
جامع لكل القوى في سبيل تطور
وتقدم لبنان».
وأشارت الى تفجيري جبل محسن،

ف��أك��دت «أن خطر اإلره���اب يطاول
الجميع ،ولقد شكل الفكر االرهابي
خطرا ً داهما ً على الجميع وما تم في
جبل محسن يدل داللة قاطعة على
تغلغل القوى اإلرهابية في مجتمعنا.
وإذا كان الجيش والقوى األمنية تقوم
بواجبها في محاربة هذه الظاهرة
ف��إن ال��واج��ب ي��دع��ون��ا ليس لدعم
الجيش والقوى األمنية فحسب ،بل
للعمل معها وإلى جانبها في محاربة
هذه الظاهرة» .ووجهت التحية «إلى
أهلنا في جبل محسن على موقفهم من
حادثة التفجير وتعاملهم بمسؤولية
وطنية مع هذا المصاب األليم».
وتطرقت األح���زاب إل��ى موضوع
سجن روم��ي��ة ،معتبرة أن المبنى
(ب) «شكل ظاهرة غريبة ونافرة في
الوضع األمني اللبناني وأتت عملية
ان��ه��اء ه��ذه ال��ظ��اه��رة لتخلق حالة
اطمئنان في نفوس اللبنانيين .نرجو
ان تكون هذه الخطوة طريق خالص
من الظواهر المسيئة لهيبة الدولة،
كما نرجو أن تشمل سائر السجون
في لبنان».

عودة الهدوء �إلى وادي خالد
بعد توترات ب�سبب جريمة قتل
استعادت بلدة الكلخة  -رجم خلف في وادي خالد
هدوءها ،إثر التوترات الصباحية التي شهدتها فجر
أمس بعد إقدام مجهولين على إحراق منزلي كل من أحمد
األسعد الموقوف في فصيلة القبيات الرتكابه جريمة قتل
محمد حميدان أول من أمس ،وإحراق منزل شقيق المتهم
بالجريمة ومحل تجاري يملكه .وقد حضرت إلى البلدة
قوة من فصيلة درك عكار بالتوازي مع انطالق المساعي
لتطويق ذيول الحادثة والحد من تداعياتها.
وعقد اجتماع في قاعة البلدة المذكورة ما بين وجهاء
عشائر وادي خالد في حضور قائد سرية درك عكار

النتمائه إلى عصابات خطف في مقابل فدية ،ومشاركته في
عمليات الخطف التي قامت بها هذه العصابات ،ومنها عملية
خطف المواطن الكويتي عصام الحوطي ،وابراهيم األت��ات
وخالد عز الدين وآخرين ،وإلقدامه في أوقات سابقة على إطالق
النار على دوريات للجيش وقوى األمن الداخلي ،وعلى الترويج
للمخدرات وبيعها وحيازتها.
وكان الموقوف قد تصدى للدورية المكلفة بتوقيفه وأطلق
النار باتجاهها ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح،
وت��م ضبط كمية من األسلحة والذخائر والرمانات اليدوية
والمخدرات في المكان وصودرت سيارات غير قانونية .تستمر
التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

المقدم ماجد األيوبي وآمر فصيلة درك القبيات المالزم
أول ج��اك ش��ك��ور ،وت��م االت��ف��اق على التهدئة وحصر
اإلشكال بالشخص الذي ارتكب الجريمة ،على أن يتم
إبعاد عائلته وعائلة شقيقه موقتا ً لتهدئة الخواطر
وعدم القيام بأي خطوات متسرعة.
وط��ال��ب األه��ال��ي الجيش وال��ق��وى األمنية بتعزيز
وجودهم في البلدة لمتابعة األمور وضبط أي إخالل
ب��األم��ن ،مع التشديد على م��راع��اة القيم العشائرية
والقوانين التي ترعى ال��ع�لاق��ات بين ال��ن��اس ونبذ
العنف.

أدخل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،ظهرأمس الى مستشفى
سيدة المعونات الجامعي في جبيل ،حيث أخضع لفحوصات طبية وهو بحالة
جيدة.
وتلقى الراعي سلسلة من االتصاالت الهاتفية المطمئنة إلى صحته ،أبرزها
من رئيس مجلس النواب نبيه بري ،رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،الرئيس
أمين الجميل ،قائد الجيش العماد جان قهوجي ،رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن ،وقائد الدرك العميد الياس سعادة ،إضافة إلى
عدد من الوزراء والنواب والسفراء والفاعليات السياسية والدينية والعسكرية.

النابل�سي �شارك في م�ؤتمر
ّ
مد الج�سور بين �أتباع الأديان

واصلت الجمعيات والهيئات االنسانية
تقديم المساعدات العينية إل��ى النازحين
السوريين.
وفي هذا اإلط��ار ،نظمت إدارة «مجمع األرز
التربوي» في المنية ،حملة إغاثة لمساعدة
النازحين السوريين المقيمين في مخيم بلدة
الروضة (عدوي) في المنطقة ،لمناسبة اليوم
«العالمي للنازحين» بمشاركة أكثر من 200

التقى عضو اللجنة المركزية
لحركة «ف��ت��ح» ع���زام األح��م��د ،في
حضور السفير الفلسطيني أشرف
دب�����ور ،ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة العليا
للمخيمات الفلسطينية.
وبحث المجتمعون في الوضع
األمني داخ��ل المخيمات خصوصا ً
مخيم عين الحلوة ،وأكدوا «السياسة
الفلسطينية ال��واض��ح��ة والعمل
الوحدوي الفلسطيني الملتزم دعم
األمن واالستقرار في لبنان».
وف����ي ال���س���ي���اق ،أك����د م��س��ؤول
«الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطين» علي فيصل ،خالل احتفال
تأبيني ف��ي «مخيم القاسمية» -
ص��ور« ،ال��ح��رص على أم��ن لبنان
واستقراره ،وإدانة كل ما من شأنه
تعكير مسيرة االستقرار في لبنان،
وتأكيد خيار الشعب الفلسطيني
بالنأي بالنفس بعيدا ً م��ن االزم��ة
المحلية واإلقليمية».
وف���ي ال��وض��ع الفلسطيني أك��د
فيصل أن «م��ا يحصل ال��ي��وم وما
نعيشه ،ه��و ن��ت��اج م��ا ي��زي��د على
عشرين عاما ً من السياسة الخاطئة

األحمد مجتمعا ً مع الفصائل
بالمراهنة على دور أميركي نزيه»،
داعيا ً الى «أخذ العبرة مما حصل في
مجلس األمن» ،محذرا ً من «الذهاب
ال��ى مجلس األم��ن م��ج��ددا ً من دون
تغطية سياسية وتوافق وطني».
ودعا إلى «مواصلة الجهود إلنهاء
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
من خالل استراتيجية وطنية ،وإلى

عزام الأحمد في مهمة �صعبة
} جمال الغربي
األنظار األمنية شاخصة بقوة إلى مخيم عين الحلوة
بعدما كشفه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ع��ن دور ل��ش��ادي المولوي ف��ي عملية جبل محسن
اإلرهابية ،وه��ذا ما ت� ّم الكشف عنه أيضا ً من خالل
بعض اعترافات الموقوفين لدى الجيش اللبناني .وال
تبدو الدولة اللبنانية راضية على أداء الفصائل والقوى
الفلسطينية بعدما نفت في مرات سابقة تواجد المولوي
في مخيم عين الحلوة .إال أن دخول المولوي إلى المخيم
بات أمرا ً واقعيا ً جديداً.
هذا األم��ر استدعى زي��ارة للمشرف على الساحة
الفلسطينية في لبنان ورئيس كتلة فتح البرلمانية
ع���زام األح��م��د ف��ي مهمة صعبة م��ن أج��ل معالجة
التطورات في المخيمات ،ال سيما مخيم عين الحلوة،
إضافة إلى الوضع الفتحاوي الداخلي الذي بات في
حكم المنقسم على نفسه بين تيارين في لبنان ،األول
تقوده قيادة الساحة اللبنانية في الحركة ،والثاني
الذي س ّمى نفسه التيار اإلصالحي بقيادة قائد الكفاح
المسلح السابق العميد محمود عيسى «اللينو» .غير أنّ
ك ّل المؤشرات ّ
تدل إلى انّ مرحلة العالجات الفتحاوية
الموضعية قد ولت.
وبحسب مصادر فلسطينية ف��إنّ ك ّل من التقاهم
األحمد من شخصيات سياسية وأمنية لبنانية أبلغوه
استياءهم من عدم قدرة اللجنة األمنية الفلسطينية
تسليم المطلوبين المتواجدين في مخيم عين الحلوة،
على رغم التسهيالت اللبنانية لعمل القوة األمنية

المشتركة .وطالبوا األحمد بضرورة وجود موقف جدي
من قبل الجانب الفلسطيني بضرورة تسليم المطلوبين
ومحاربة تمدّد بعض الجماعات اإلرهابية في المخيم،
والتي تسعى إلى ج ّر المخيم إلى مشكلة مع الدولة
اللبنانية ال يعرف أحد ماذا تكون عواقبها.
غير أنّ المشرف على الساحة اللبنانية أكد التعاون
الدائم والمستم ّر مع الدولة اللبنانية ،وأنّ الفصائل
الفلسطينية هي على مسافة واحدة من الجميع.
لكن ميدانيا ً وبحسب المصادر ف��إنّ المطلوبين
اإلرهابيين لن يتخلوا عن إقامتهم في عين الحلوة
بسهولة ،وتحديدا ً في ظ ّل التسهيالت التي توفرها
لهم جماعات إسالمية متشددة .إضافة إلى قاعدة
األم��ن بالتراضي التي تحكم العالقة الفلسطينية –
الفلسطينية فيه ،والتي عكست وجود مربّعات أمنية
ّ
يحظر دخول القوة األمنية المشتركة إليها.
وال يبدو ق��رار تسليمهم إلى الدولة اللبنانية من
قبل الجهات الفلسطينية جديا ً حتى اللحظة ،وذلك
بسبب اتفاق ضمني بين معظم الفصائل بعدم تسليم
أيّ مطلوب ألسباب عدة وكثيرة منها عدم قدرة القوة
األمنية المشتركة أو حركة فتح تح ّمل تبعات هذا األمر
على المستوى األمني والعسكري .وهذا ما يبقي الوضع
األمني في المخيم بين فكي األمن المفقود واالنفجار
الممنوع حتى هذه اللحظة.
وتؤكد المصادر أنّ العديد من المتشدّدين اإلسالميين
في المخيم بايعوا في أكثر من مناسبة تنظيم «داعش»
و«جبهة النصرة» على رغم من أنّ المخيم حتى اآلن لم
يدخل فعليا ً ضمن نطاق عمل «داعش» و«النصرة».

النابلسي مع بعض المشاركين في المؤتمر
عقد في مدينة ستنتينو في جزيرة سردينيا مؤتمر دولي بعنوان« :مد الجسور
بين أتباع األديان في حوض البحر المتوسط» الذي نظمته بلدية المدينة بدعم
من االتحاد األوروبي ،وحضره حاكم سردينيا ورئيس أساقفتها ومطارنة من
الفاتيكان وحشد من المهتمين من لبنان وسورية والعراق وفلسطين.
وأك��د المشاركون أهمية التواصل بين شعوب ح��وض البحر األبيض
المتوسط لتعزيز التعاون واالستقرار وتأمين األمن لكي يستطيع جميع
المؤمنين ممارسة عقائدهم بحرية.
وكانت مداخلة للدكتور صادق النابلسي أكد فيها أن «موجة التطرف
تعمدت ضرب القيم اإلسالمية والعالقات األخوية بين المسلمين أنفسهم
وبين المسلمين والمسحيين» ،مشيرا ً ال��ى ان «مسؤولية المسلمين أن
يستعيدوا روح الحضارة اإلسالمية التي مارست التعددية الدينية واإلتنية
وينبذوا الصورة التي تقدمها الجماعات األصولية عن اإلسالم كدين مغلق
وغير متسامح».
ولفت الى أن هناك من يعمل على تشويه صورة اإلسالم في الغرب لتعميق
الكراهية والعداوة بين المسلمين والمسيحيين وهو أمر يجب أالّ يكون ،مؤكدا ً
أن «الحركات المتشددة تضيّق اإلسالم وتجعله مجرد مجموعة من األحكام
الثأرية واالنتقامية».

ووزعت الجماعة االسالمية في شبعا 300
حصة غدائية لالجئين السورين في البلدة.
كما وزعت لجنة حاصبيا وشبعا في الصليب
األح��م��ر  75حصة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن صوبيات
وكميات من المازوت وحرامات.
وواصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان
لألعمال اإلنسانية وضمن حملة «تراحموا»
دعمها للمتضررين من العاصفة الثلجية في

لبنان ،وتنفيذا ً لتوجيهات رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد توزيع
المساعدات في مناطق اإلقليم لليوم الثاني
على التوالي وتحديدا ً في (سبلين  -كترمايا
 بعاصير) وقد شملت م��واد غذائية وسلعا ًضرورية أخرى مثل مواد التنظيف إضافة إلى
الخيم والفرش والبطانيات واألريكات والمدافئ
والمازوت والمالبس الشتوية لجميع األعمار.

الوفد القومي مقدما ً التعازي

البقاع ـ أحمد موسى
واصل رئيس حزب االتحاد واللقاء
الوطني الوزير السابق عبد الرحيم
مراد تقبّل التعازي بوفاة والد عقيلته
محمد عبد الرحيم مراد ،وأ ّمت دارة
الراحل في غ��زة في البقاع الغربي
شخصيات سياسية وحزبية وأمنية
وعسكرية ودينية وبلدية واختيارية
ووفود شعبية.
وم���ن أب���رز ال��م��ع��زي��ن :وف���د من
الحزب السوري القومي اإلجتماعي
ض ّم المندوب السياسي في البقاعين
األوسط والغربي محمد عبد الغني
وال��م��ن��ف��ذي��ن ال��ع��ام��ي��ن ف��ي البقاع

الغربي الدكتور نضال منعم وزحلة
أح��م��د سيف ال��دي��ن وراش��ي��ا زي��اد
جمال وأعضاء في هيئات المنفذيات
الثالث ،النائب السابق كريم الراسي
ممثالً رئيس تيار ال��م��رده النائب
سليمان فرنجية يرافقه مدير مكتب
ال��م��رده ف��ي زح��ل��ة وال��ب��ق��اع عماد
بعقليني ،النائب السابق محسن
دل��ول ،مفتي زحلة والبقاع خليل
الميس ،رئيس جمعية قولنا والعمل
الشيخ أحمد القطان ،النقيب جوزف
ال��ح��داد ممثالً المدير ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،سفير
لبنان في فنزويلال الدكتور الياس
لبُّس ،وفد من السفارة الفلسطينية

النازحون يحتفلون بيومهم العالمي في المنية

ممثالً السفير أش���رف دب���ور ،وفد
م��ن الفصائل الفلسطينية ،مدير
ف��رع البقاع في مخابرات الجيش
اللبناني العميد الركن عبدالسالم
سمحات ،ق��ائ��د ال��ل��واء الثالث في
البقاع العميد الركن شوقي رمضان،
آمر سرية الدرك في البقاع الغربي
المقدم ياسر الميس ،رئيس مكتب
فرع المعلومات في البقاع الغربي
النقيب ياسين ،نقيب المزارعين في
البقاع ابراهيم الترشيشي ،نقيب
أصحاب محطات المحروقات سامي
البراكس ورؤس��اء اتحادات بلدية
ورؤس��اء بلديات ومخاتير ووف��ود
شعبية من البقاع.

�إزالة التعديات في طريق الجديدة
كما في كل المناطق اللبنانية ،قامت دورية من فصيلة
طريق الجديدة التابعة لقوى األمن الداخلي بإزالة كل

مساعدات للنازحين في االقليم

حوار وطني لتشكيل حكومة وحدة
وطنية تتحمل مسؤولياتها كاملة
وتشكيل قيادة وطنية موحدة في
غ��زة تأخذ على عاتقها مهمة رفع
الحصار ،وبناء جبهة مقاومة موحدة
وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى المستوى
الدولي وتفعيل انضمام فلسطين
الى محكمة الجنايات الدولية».

مراد يتق ّبل التعازي بوفاة والد عقيلته

توزيع م�ساعدات للنازحين ال�سوريين في ال�شمال والجبل والجنوب
طالب ،وزعوا مع ذويهم مساعدات انسانية.
وتخللت عملية التوزيع نشاطات ترفيهية
نظمتها الهيئة التعليمية في المجمع ألطفال
المخيم ،الذين لم تسمح لهم الظروف الصعبة
التي يعيشونها بالذهاب إلى المدرسة أو في
ممارسة األلعاب والنشاطات الترفيهية.
وفي الختام قطع الطالب والمشاركون قالب
حلوى كتبت عليه عبارة «أنا واآلخر».

الأحمد يجتمع مع الف�صائل:
دعم الأمن واال�ستقرار في لبنان

من حملة ازالة المخالفات في طريق الجديدة

التعديات على األمالك العامة ضمن نطاق منطقة طريق
الجديدة.

