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محكمة الحريري :الدفاع يك�شف تناق�ضات دياب
وال�ضابط الذي نقل ال�سيارات يخ�ضع ل�سلطة الح�سن
حفل اليوم الثاني من استجواب الشاهد النائب السابق سليم
دياب أم��ام غرفة الدرجة األول��ى في المحكمة الخاصة بلبنان
بتطورات على صعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،أبرزها
إث��ارة الشكوك حول طريقة تغيير مسار طريق الحريري يوم
االغتيال ومدى صالحيات المسؤول عن أمنه اللواء الراحل وسام
الحسن ،وما تردّد عن رشوة حصلت لتحقيق هذا األمر.
وخالل استجواب وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين المحامي
ألنطوان قرقماز لدياب ،ظهرت تناقضات في إفاداته لكن األخير
عزا معلوماته إلى ما سمعه من نائب رئيس تيار المستقبل نقيب
المهندسين السابق سمير ضومط .االستجواب تركز على دور
الشاهد الذي يحمل الرقم ) )PRH009وهو ضابط في قوى
األمن الداخلي ضمن الفريق المولج باألمن الشخصي للحريري،
وتحدث دياب عن دور لهذا الضابط الذي يخضع لسلطة الحسن،
في نقل سيارات موكب الحريري من مكان االنفجار.
ولما سأله قرقماز« :لقد أفدت أن الشاهد ) )PRH009كان
تلقى تعليمات من مرؤوسيه في هذا الخصوص ،هل يمكنك أن
تقول لنا من هم هؤالء الرؤساء؟» ،أجاب دياب« :إن الشخص
ال��ذي تشير إليه هو عضو في سلك الشرطة والمسؤول عن
الشرطة آنذاك كان العميد علي الحاج».
قرقماز« :إنك تقصد علي الحاج؟».
دياب« :ربما ليس علي الحاج تحديداً ،فقد يكون أحد المالزمين
أو العمداء أو غيرهم من الضباط الذين يعملون معه فهذه المسألة
ته ّم الشرطة وأحد هؤالء هو شرطي ويخضع ألوامر رؤسائه».
قرقماز« :لكن الشاهد  PRH009كان مولجا ً تحديدا ً باالهتمام
بأمن الحريري وهو أحد العناصر من ضمن مجموعة كانت تتلقى
األوامر مباشرة وبشكل وثيق من أحد الضباط في الشرطة وسام
الحسن هل تعتقد أنه هو؟»
دياب« :أنا شخصيا ً ال أستطيع أن أوكد من هو الشخص الذي
أصدر األوامر ،فك ّل الذي أعرفه جيدا ً أنّ الشاهد  PRH009هو
عنصر في الشرطة ويخضع ألوامر من رؤسائه».
قرقماز« :وإنْ قلت لك إنّ الشاهد  PRH009قال في إحدى
إفاداته إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة أنّ األوامر صدرت
عن وسام الحسن ،فما هو تعليقك على ذلك؟».
دياب« :أستغرب هذا القول».
وهنا قرأ رئيس الغرفة الفقرة الثامنة من محضر إفادة الشاهد
أمام لجنة التحقيق الدولية التي تنص على اآلتي« :بعد انفجار 14

شباط  2005التقى السيد دياب بصديق وهو نقيب المهندسين
سمير ضومط الذي أخبره أن سائق السيارة األولى في سيارة
الشرطة التابعة لموكب الحريري ،عاد إلى موقع الجريمة في
وقت متأخر من ليل  14شباط أو في وقت مبكر من اليوم التالي
مصطحبا ً معه سيارات ج ّر أو قاطرات ،إلحضار سيارات الموكب
من موقع الجريمة وقد أوقفه أفراد الطاقم العسكري في المكان،
فما كان السبب؟ هل كانت هناك أغ��راض متبقية في سيارات
الموكب يمكنها أن تفضح أحدهم؟».
وسأل قرقماز دياب« :هل أنت وضومط من نظم حفل الغداء
االنتخابي ال��ذي ك��ان من المتفرض أن يحصل في  14شباط
 2005والذي كان من المتوقع أن يحضره الحريري وعدد آخر من
الشخصيات؟».
دياب« :إن قرار حفل الغداء والمدعوين إليه كان يعود إلي
علي مناقشة
أنا شخصيا ً وليس باالتفاق مع ضومط ،فلم يكن ّ
تفاصيل ذلك مع أي شخص».
قرقماز« :لقد ذك��رت في  25آب  2005أم��ام لجنة التحقيق
أن أف��راد الطاقم العسكري في مسرح الجريمة أوقفوا الشاهد
 PRH009عن تنفيذ مهمته ،وبعد عام في  28آب  2006قلت في
إفادتك إن الشاهد  PRH009استطاع أن يدخل مسرح الجريمة
تفسر هذا التناقض في إفاداتك؟».
وأزال السيارات ،فكيف ّ
دياب« :قلت في إفادتي األولى إنه منع من إزالة السيارات لربما
بسبب اإلجراءات األمنية حول مسرح الجريمة ،ولكن الحقا ً عندما
قلت إنه استطاع إزالة السيارات كنت أنقل حرفيا ً ما قاله لي السيد
ضومط ،وبناء على معرفتي به فهو شخص ال يكذب».
وهنا قرأ القاضي رأي فقرة من محضر إفادة دياب خالل شهادته
عام  2005قال فيها :إن الشاهد  PRH009كان لديه تأثير على
خيار الطريق التي سلكها موكب الحريري في  14شباط  ،2005وإن
بعض اإلشاعات تشير إلى أنه أعطي مبلغ  500ألف دوالر أميركي،
فقط لضمان مرور الموكب في مكان التفجير وربما هناك شخص لن
أذكر اسمه يملك مزيدا ً من المعلومات حول هذه المسألة.
قرقماز« :هل ما ورد على لسانك صحيح؟».
دياب« :أريد أن أوضح أن كل المعلومات عن إزالة السيارات
تناهت إلي عن لسان السيد ضومط».
بدورها ،استجوبت القاضية ميشلين بريدي الشاهد دياب
حول موضوع نقل السيارات فسألته« :هل أخبرك وسام الحسن
بأمر ما يتعلق بأجهزة التشويش ونقلها إلى قريطم منعا ً من

التقى الم�شنوق والحريري وقهوجي والبزري

الأحمد :لحلّ ق�ضية المطلوبين �سيا�سي ًا
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة
«ف��ت��ح» ع���زام األح��م��د أن المخيم
الفلسطيني لن يكون ملجأ ألي فار
من وجه العدالة في لبنان ،مشددا ً
على أن ح ّل القضية يجب أن يكون
سياسيا ً ال أمنياً.
وت��اب��ع األح��م��د ب��رف��ق��ة السفير
الفلسطيني في لبنان أشرف دبور
ووف��د م��ن الفصائل الفلسطينية،
جولته على المسؤولين اللبنانيين،
والتقى أم��س وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق ،النائب بهية الحريري،
قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئيس بلدية صيدا السابق عبد
الرحمن ال��ب��زري .وت��ن��اول البحث
شؤونا ً تتعلق بأوضاع الالجئين
الفلسطينيين في لبنان.
وأكد األحمد في تصريحات« :أننا
كفلسطينيين من مختلف الفصائل
واالت��ج��اه��ات م��وح��دون لحماية
واس��ت��ق��رار ال��م��خ��ي��م الفلسطيني
واالل����ت����زام ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ك��ام��ل
والراسخ بسيادة الدولة اللبنانية
وسلطتها على األراض��ي اللبنانية،
بما فيها المخيمات الفلسطينية».
وأض��اف« :نحن كفلسطينيين ال
نتصرف بشيء داخل المخيم إال وفق
القانون اللبناني وبالتنسيق الكامل

والمطلق مع الدولة اللبنانية ،نحن
نعي أن هناك محاوالت استغالل
المخيمات الفلسطينية من قبل قوى
محلية أو إقليمية أو دولية للزج بها
ول�لإس��اءة إل��ى لبنان واستقراره
مسا ً بالمصالح
وأمنه .ونعتبر ذلك ّ
الفلسطينية العليا» ،مشيرا ً إلى
«أن أمن لبنان واستقراره جزء من
أمننا وال يمكن السماح ألي جهة
ب��أن تستغل المخيم الفلسطيني،
وت��ج��رب��ة م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد لن
نسمح بتكرارها» .وأكد أن «المخيم
الفلسطيني لن يكون مكانا ً لحماية
أي فار من وجه العدالة في لبنان
ألي سبب كان جنائيا ً أو سياسياً،
ننسق على أعلى مستوى
ونحن
ّ
م��ع ال��دول��ة اللبنانية وأجهزتها
وفي مقدمهم وزارة الداخلية ،فلوال
ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��م��ا استمرت
ال��ث��ورة الفلسطينية ولما وصلنا
إلى بداية قيام كيان فلسطيني في
فلسطين».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ق���ال« :نحن
ملزمون بأمن لبنان ،عندما يقال
لنا فالن فار سنتعاون حتى يخرج
هذا من المخيم ويكون بيد السلطة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وأن���ا أت��وق��ع أخ��ب��ارا ً
ح��ول ه��ذا الموضوع في الساعات

المقبلة» .مشددا ً على أن «ح ّل قضية
المخيم يجب أن ي��ك��ون سياسيا ً
وليس أمنيا ً وال بضربة موضعية أو
غير موضعية تحت أي ذريعة».
وردا ً على س���ؤال ع� ّم��ا إذا كان
هناك وجود شادي المولوي داخل
مخيم عين الحلوة أكيد  ،ق��ال« :ال
توجد لدينا معلومات إطالقاً ،وفي
إط��ار التنسيق المشترك سنتابع
هذه المعلومة وفق قواعد التنسيق
القائمة بيننا وب��ي��ن المسؤولين
اللبنانيين المعنيين واألج��ه��زة
اللبنانية».
وسئل عن اعتراف ممثل عصبة
األن��ص��ار ب��وج��ود ال��م��ول��وي داخ��ل
المخيم ف��أج��اب« :م��م��ث��ل عصبة
األنصار ك��ان م��وج��ودا ً في اجتماع
للجنة المتابعة األمنية في صيدا
في مقر السفارة ،ولم أسمع منه أنه
موجود ،وإنما قال :إذا كان موجودا ً
علينا أن نطلب منه أن يغادر ،ولم
يبلغنا أنه شاهده أو لديه معلومات
محددة».
وكانت مداخل مخيم عين الحلوة
شهدت أمس تدابير أمنية مشددة
لعناصر ال��ج��ي��ش اللبناني عند
الحواجز وقامت بالتدقيق في أوراق
السيارات وهويات المارة.

المشنوق مع الوفد الفلسطيني

«دار الأمل» :لحماية الأطفال المع ّر�ضين للأخطار
عقدت «جمعية دار األمل» جمعيتها العمومية السنوية
في قاعة الجامعة اليسوعية في حضور رئيسها حبيب
حاتم واألعضاء ومحامين ومتطوعين من الصليب األحمر
اللبناني ورؤساء وأعضاء مراكز الجمعية.
بعد النشيد الوطني ،عرض العميد ميشال ناصيف
التقرير اإلداري لعام  ،2014تاله حاتم قائالً« :خالل هذه
السنة ،تأزمت في لبنان األوضاع االقتصادية والسياسية
واالجتماعية واألمنية ،وأصبح عدد المهجرين السوريين
يفوق مليون ونصف مليون شخص .وازداد الفقر والجوع
والتشرد والبطالة ،وبدأ االقتصاد ينهار مع عدم انتخاب
رئيس للجمهورية .وق��د أدى ذل��ك إل��ى تفاقم المشاكل
االجتماعية ،من تفكك أسري ،طالق ،خوف ،تس ّول ،تشرد،
عنف ،سرقة ،قتل ،أطفال عاملين ،أطفال شوارع ،ترويج
للمخدرات ،الدعارة ،واستغالل على أنواعه للفئات األكثر
فقرا ً وتهميشاً».
وت��اب��ع ن��اص��ي��ف« :أص��ب��ح م��ن ال��ض��روري أن نقوم
بمجهود أكبر وأن نعمل جميعا ً لحماية أكبر عدد ممكن
من األطفال المعرضين ألن��واع العنف واألخطار كافة،
وحماية أيضا ً حقوق فتيات قاصرات ونساء ضعيفات
ومهمشات ،ضحايا العنف واالستغالل ،بحاجة ماسة إلى
المساعدة».
وأض��اف« :لقد استطاعت دار األم��ل أن تساعد هذه
السنة ،ومن دون أي تمييز ،مئات من األطفال والفتيات
والنساء والعائالت ،وساندنا عبر فريق عمل متعدد
االخ��ت��ص��اص وم��ت��ف��ان ف��ي ع��م��ل��ه ،لنعيد ل��ه��م األم���ل،
ونساعدهم في تطوير قدراتهم وتحقيق ذاتهم ،وإعادة

اندماجهم في المجتمع ،كما ساعدنا أيضا مئات من
األطفال المهجرين السوريين».
وقال ناصيف« :إن مراكز دار األمل التي تأسست بهدف
مساندة أطفال بخطر ،وفتيات ونساء وضحايا العنف
واالستغالل ونساء مهمشات من المجتمع ،قامت من خالل
مراكزها النهارية في النبعة وصبرا وسن الفيل ،وبواسطة
برامجها في سجون النساء بمواصلة ،سنة بعد سنة،
تحسين نوعية المساعدات والبرامج والنشاطات ،وزيادة
عدد المستفيدين وتطوير التعاون مع الشركاء ،وما زلنا
في طور إعادة تأهيل مركز اإليواء الجديد في الشويفات،
ولقد كان من المستحيل تطوير وتحقيق هذه األهداف من
دون الشراكة الفعّ الة ،والتعاون والتنسيق مع شركاء،
من مؤسسات رسمية وخاصة دولية ومحلية منها وزارة
الشؤن االجتماعيتة ،وزارة الداخلية ،المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،وبعض البلديات ،منها بلدية سن
الفيل ،برج حمود ،طرابلس ،الشويفات ،زحلة والمجلس
األعلى للطفولة».
وفي االختتام شكر حاتم «جميع الشركات والمصارف
واألص��دق��اء والصديقات الذين ال يتأخرون في تقديم
المساعدات المالية والعينية ،وبدعم النشاطات التمويلية
ف��ي لبنان وال��خ��ارج التي تساعد ف��ي تحسين نوعية
الخدمات التي تقدمها الجمعية».
ثم قدم أمين الصندوق طوني أبو رجيلي التقرير المالي
لعام  2014وعرض فريق عمل مراكز الجمعية نشاطات
مراكزها والنشاطات التي تقوم بها في سجون النساء ،كما
استمع إلى شهادات حية لبعض المستفيدات.

وفد من قيادة «القومي» و�شخ�صيات
يعزون مراد بوفاة والد عقيلته
معرفة سرها أو ألسباب أمنية؟».
دياب« :قلت للجنة التحقيق الدولية عندما أعطيتهم معلومات
عن الشاهد  PRH009اسألوا وس��ام الحسن ،لم أكن أجري
تحقيقات ول��م أس��أل أح���دا ً ع��ن ه��ذا الموضوع ونقلت للجنة
التحقيق كل ما سمعته».
ب��ري��دي« :ه��ل أك��د لك ضومط أن  PRH009هو ال��ذي نقل
السيارات من ساحة الجريمة؟».
دي��اب« :ضومط أخبرني ب��أنّ الشاهد  PRH009استخدم
شاحنات القطر التي كان أخذها من شخص ونقل السيارات من
موقع الجريمة».
ب��ري��دي« :ه��ل نقل ضومط ه��ذه المعلومة للعميد وس��ام
الحسن؟».
دي���اب« :الشخص ال���ذي ك��ان يملك الشاحنات نقل هذه
المعلومات للسيد ضومط».
وهنا قالت له بريدي« :أال تعلم أنّ إفادتك حول نقل سيارات
الموكب عام  2005دفع ثمنها أناس كثر ودخلوا بسببها السجن
ومنهم اللواء علي الحاج؟».
ثم رفع رئيس الغرفة الجلسة.

ر ّد عائلة عرقجي

إلى ذلك ،ردّت عائلة النائب السابق الراحل عدنان عرقجي،
في بيان على ما ورد أمام المحكمة الدولية من «شهادات لنواب
سابقين ذكروا اسم الراحل النائب السابق عدنان عرقجي بغير
حق ،خصوصا ً أنه انتقل إلى دنيا البقاء وال يستطيع الدفاع عن
نفسه ،وجاء في التوضيح« :إنّ الوالد عدنان عرقجي رحمه الله
كانت تربطه عالقة عمل وصداقة مع ك ّل أطياف الشعب السوري
قيادة وأفرادا ً منذ أكثر من  50سنة ،ولنا الشرف بصداقتنا ،ولكن
االدّعاء بأنّ الراحل عرقجي وضعه السوريون عنوة في لوائح
الشهيد رفيق الحريري االنتخابية هو ك�لام ع��ار من الصحة
جملة وتفصيالً ،خصوصا ً أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة على
األرض ،خصوصا ً في األوساط البيروتية الشعبية وال يمكن ألحد
تجاهلها ،وذلك من خالل المساعدات اإلنسانية التي قدمها خالل
حياته للبنانيين عموما ً وللبيارتة خصوصاً».
ووصف البيان القول بأنّ عرقجي ُفرض على الحريري وأنّ
والءه هو لالستخبارات السورية وليس للبنان بأنه «كذب وتجنّ ،
ولنا الحق بمحاسبة هؤالء قانونيا ً على أقوالهم الزائفة».

عون ا�ستقبل «الرابطة ال�سريانية»
أك��د رئيس الرابطة السريانيـة حبيب أف���رام ض���رورة «أن تكـون
انتخابـات الرئاسـة اللبنانيـة محطـة إعادة إنتاج حضور المسيحيين
في الدولة على قاعدة الشراكـة الكاملـة» ،ورحب أفرام بعد لقائه رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في الرابية بـ«الحوار الجـدي
بيـن التيار الوطني الحـر وحزب «القوات « وباالنفتاح على كامل مكونات
الوطن».
وإذ شدد على وجوب تثبيت قانون انتخاب عادل يعطي المسيحيين
وكل الطوائف تمثيالً حقيقياً ،فال تهميش وال إلغاء ،أكد أفرام مطالبته
القديمة الجديدة بثالثة نـواب للطـوائف الصغيرة الست المسماة أقليات
مسيحيـة وهو ما توافقت عليه كل القوى السياسية في اللجان المشتركة.
ولفت إلى «أنه بحث والجنرال عون في نزوح مسيحيي الشرق إلى لبنـان
وكيفية المساهمـة في مساعدتهـم في البقـاء حتـى عودتهـم».

الوفد القومي مقدما ً التعازي لمراد والعائلة

البقاع ـ أحمد موسى
لليوم الثالث على التوالي استم ّر
ت��واف��د ال��م��ع��زي��ن م��ن سياسيين
وحزبيين وأمنيين ووزراء ونواب
حاليين وسابقين وم���دراء عامين
ورج����ال دي���ن ورؤس����اء ات��ح��ادات
بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير من
البقاع لتقديم واجب العزاء لرئيس
اللقاء الوطني ورئيس حزب االتحاد
ال��وزي��ر السابق عبد الرحيم م��راد
والعائلة بوفاة والد عقيلته محمد
عبد الرحيم مراد في دارته في غزة

في البقاع الغربي.
وم���ن أب���رز ال��م��ع��زي��ن أم���س وف��د
من قيادة الحزب السوري القومي
اإلجتماعي ض ّم عميد الداخلية صبحي
ياغي وعميد ال��دف��اع زي��اد معلوف
ومنفذ عام البقاع الغربي الدكتور
نضال منعم ،النائب كامل الرفاعي،
النائبان السابقان ج��ه��اد الصمد
ونادر سكر ،مفتي بعلبك الشيخ بكر
الرفاعي ،مدير عام التعليم المهني
والتقني أحمد ذياب ،مسؤول منطقة
البقاع الغربي في حزب الله الشيخ
محمد حمادة على رأس وفد ،رئيسا

مكتبي أمن الدولة في البقاع الغربي
النقيب مروان منصور وراشيا النقيب
عمر ابو شقرا ،وفد من إدارة الجامعة
اللبنانية الدولية « »LIUوآخر من
مؤسسات الغد األفضل التربوية ،وفد
من العشائر العربية في البقاع ،وفد
من مشايخ طائفة الموحدين الدروز
من راشيا وحاصبيا ،م��دراء بنوك
وأن��دي��ة رياضية وحشد م��ن أبناء
المنطقة.
هذا وتلقى مراد اتصال تعزية من
رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد
السنيورة.

«الم�ؤتمر ال�شعبي» و«المرابطون» ّ
يعزيان كرامي
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في دارة الرئيس
ال��راح��ل عمر كرامي في طرابلس ،في حضور السيدة
مريم عمر كرامي ،رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني»
كمال شاتيال وأمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس
وفد مشترك من الحركتين قدّم واجب العزاء للعائلة.
وت��ط��رق اللقاء إل��ى مآثر الرئيس ال��راح��ل «الكبيرة
والكثيرة ،ودوره الريادي في تحصين الساحة الداخلية
وتوحيد الكلمة بين جميع اللبنانيين وجمع شملهم ،ال
سيما الطائفة السنية».
وق��ال شاتيال« :رح��ي��ل الرئيس ك��رام��ي خ��س��ارة لكل

اللبنانيين والعرب والمسلمين .ك��ان رحمه الله ركنا ً
أس��اس��ي�ا ً ف��ي صناعة السياسة اللبنانية والعربية،
وإنجازاته واضحة للعيان وتجسدت بالحشد الكبير
الرسمي والشعبي الذي شارك في التشييع وتقديم واجب
العزاء بالراحل».
وأض��اف« :تطرقنا بالحديث إلى واقع األمة العربية
واإلصالحات التي بدأت بالظهور في مصر والعديد من
ال��دول العربية ،إضافة إل��ى دور حركات المقاومة في
مواجهة العدو الصهيوني».
وك��ان كرامي استقبل سفير دول��ة مالطا ش��ارل هنري
داراغون.

عون مستقبالً وفدا ً من الرابطة السريانية

النابل�سي :مروحة محور المقاومة
للر ّد على «�إ�سرائيل» وا�سعة
رأى العالمة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح أمس أن «المنطقة تدخل
وضعا ً خطيرا ً جديدا ً مع وفاة الملك السعودي ،والمتوقع أن ترتفع وتيرة
النزاعات والتوترات التي ستشهدها دول الخليج خصوصا ً في اليمن والبحرين
اللتين ترتبطان بالوضع السعودي ارتباطا ً عميقا ً من الناحيتين السياسية
واالستراتيجية .والمحتمل أيضا ً أن تتوجه األنظار بعد سورية والعراق إلى
الخليج الذي سيصبح ميدانا ً لتناقضات ومنافسات الدول الكبرى واإلقليمية،
وسنجد أن ساحة الصراع المقبلة ستمتد إلى الساحة الخليجية التي تشهد
أوضاعا ً سياسية غير مستقرة منذ سنوات».
وأض��اف« :أم��ا ما حصل في القنيطرة من اغتيال لقياديين في المقاومة
اإلسالمية والحرس الثوري اإليراني فلن يمر من دون رد كبير هذه المرة .وال شك
في أن محور المقاومة يدرس جيدا ً طبيعة الرد الذي ستكون لها تداعيات كبرى
على الكيان اإلسرائيلي».
وتابع« :لقد استدركت القيادات العسكرية والسياسية اإلسرائيلية سريعا ً
أنها وقعت في الخطأ ،وبادرت الواليات المتحدة األميركية لتقول إنها لم تكن
على علم بالعملية .وهذا يظهر حجم المخاوف اإلسرائيلية من رد محور المقاومة
الذي سيكون قاسيا ً وهو أمر إذا وقع لن تستطيع إسرائيل تحمل كلفته».
وختم النابلسي« :نحن أمام تطورات من الخليج إلى الجوالن .ساحات
الصراع مترابطة وال حدود فاصلة بين ما يحصل في السعودية وما يحدث في
سورية أو لبنان .المهم أن محور المقاومة أمام أفق مفتوح ولديه مروحة واسعة
من الخيارات للرد على إسرائيل وأميركا ،ولن يعدم الوسائل لتغيير موازين
القوى في لحظة لن تكون بعيدة على اإلطالق».

ِه ْل ومخزومي في الداخلية
لتهنئة الم�شنوق بعملية رومية
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التطورات على الساحتين
اللبنانية واإلقليمية مع السفير األميركي في لبنان دايفيد هِ ْل الذي هنأه على
العملية األمنية في سجن رومية ،مثنياً« :على الدور الذي تقوم به القوى األمنية
التابعة لوزارة الداخلية في بسط األمن على كل األراضي اللبناني».
كذلك التقى المشنوق رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي وتشاور معه
بحسب بيان للمنتدى في «األوضاع المحلية وخصوصا ً األمنية والتطورات في
المنطقة».
وأثنى مخزومي على «جهود وزير الداخلية في ال��وزارة ،وتعاطيه بحنكة
ودراية في المسائل األمنية ال سيما في طرابلس بدءا ً من تنفيذ الخطة األمنية
وصوال ً إلى العملية األمنية في سجن رومية» ،آمال أن «تستكمل الخطة األمنية في
البقاع ومختلف المناطق التي تشهد قالقل أو محاوالت لنشر الفوضى في البالد».
وشدد على أهمية «دعم اإلجراءات األمنية برفع الغطاء عن المخلين ألي جهة
انتموا ،وبالحوار الجدي في ما بين األطراف السياسية ،وكذلك تفعيل العمل
الحكومي ،من جهة ،والمسارعة ،من جهة أخرى ،إلى تأمين رعاية تنموية حقيقية
من الدولة ومؤسساتها الستيعاب الشباب اللبناني خصوصا ً في المناطق
المحرومة للحؤول بينهم وبين التطرف والمتطرفين».
وكان وزير الداخلية تلقى برقيات تهنئة باإلنجازات األمنية التي تحققت
وأبرزها من النائب روبير غانم ومن شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن ومن
اللقاء اإلسالمي الوحدوي.

كرامي مستقبال الوفد

الكعكي زار جريج والتقى ال�سفير الم�صري
استقبل وزير اإلعالم رمزي جريج
أمس ،في مكتبه في الوزارة ،نقيب
الصحافة عوني الكعكي ،وعرض
م��ع��ه ش���ؤون���ا ً ن��ق��اب��ي��ة وإع�لام��ي��ة
وعالقة النقابة مع الوزارة.
وزار ال��ن��ق��ي��ب ال��ك��ع��ك��ي م��دي��رة
الوكالة الوطنية لإلعالم الزميلة
ل��ور سليمان ص��ع��ب ،وبحثا في
ش���ؤون إع�لام��ي��ة .ون��� ّوه الكعكي
ب��ال��دور اإلع�لام��ي ال��وط��ن��ي ال��ذي
تضطلع به الوكالة.
من جهة أخرى ،استقبل الكعكي
في حضور أمين س ّر نقابة الصحافة
عبد الكريم الخليل سفير جوقة
ال��ش��رف ف��ي ب��اري��س عمر زي���دان،
والسفير المصري الدكتور محمد
بدر الدين زايد ،في زيارتي تهنئة
لمجلس النقابة الجديد.
وأش��اد السفيران بـ«الصحافة
اللبنانية ال��ح��رة ،وب��ال��ع�لاق��ات
ال��م��م � ّي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا بفرنسا

جريج مستقبالً الكعكي
وم��ص��ر» ،وتمنيا لمجلس النقابة
الجديد ،رئيسا ً وأعضاءً ،ك ّل النجاح
في عمله.

وشكر النقيب الكعكي السفيرين
على الزيارة ،متمنيا ً لهما النجاح
في عملهما الديبلوماسي.

تخريج مفت�شين وم�أمورين
في الأمن العام

«ال�شعبي النا�صري» و«الجماعة»:
لمعالجة و�ضع عين الحلوة بحكمة

احتفلت المديرية العامة لألمن العام أمس في معهد
قوى األمن الداخلي  -الوروار ،بتخريج مفتشين ومأمورين
متمرنين في مق ّر المعهد في ثكنة العقيد الشهيد أسعد
ضاهر ،في حضور العقيد اإلداري نديم سماحة ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العميد الركن حسن علي
أحمد ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
العميد أحمد الحجار ممثالً المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،المقدّم وسيم النقيب ممثالً المدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،جوزف زخيا ممثالً
محافظ جبل لبنان ،العقيد نزار الجردي ممثل المدير العام
للجمارك ،العميد المهندس بيار الحايك ممثل مدير الدفاع
المدني وعدد من الضباط.
بعد وضع األكاليل على ضريح شهداء معهد قوى األمن،
عُ زف النشيد الوطني اللبناني ونشيد األمن العام ،ثم أطلق
على الدورة اسم «دورة لبنان الغد» ،وفي االختتام أُقيم
عرض عسكري بالمناسبة واحتفال تبادل األنخاب.

عرض األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري»
الدكتور أسامة سعد مع وفد من «الجماعة اإلسالمية»
الأوض��اع في لبنان عموما ً وفي منطقة صيدا خصوصاً.
وجرى تأكيد «ثوابت مدينة صيدا الوطنية واإلسالمية في
مواجهة العدو الصهيوني» .كذلك جرى تأكيد «أهمية حفظ
األمن واالستقرار في منطقة صيدا ،وأوض��اع المخيمات
بخاصة مخيم عين الحلوة وضرورة العمل على معالجة
أوضاع المخيم معالجة حكيمة ومسؤولة».
وتناول المجتمعون األوضاع المعيشية والحياتية التي
يعاني منها المواطنون ،وأكدوا «ضرورة معالجتها».
من جهة أخ��رى ،قام فرع صيدا القديمة في التنظيم
الشعبي الناصري بتوزيع ورود بيض على أصحاب
المحال التجارية في السوق التجارية لمدينة صيدا،
لمناسبة الذكرى الثالثين لمحاولة اغتيال النائب السابق
مصطفى معروف سعد ،واستشهاد طفلته ناتاشا وجاره
المهندس محمد طالب وجرح عدد من أفراد عائلته.

