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مناورة حول الق�ضاء على �إرهابيين في �أماكن مبنية

م�سيرة حا�شدة في �صيدا بمنا�سبة الذكرى  40ال�ست�شهاد معروف �سعد

الجي�ش ي�صد محاولة ت�سلل
للم�سلحين في جرود عر�سال

�أ�سامة �سعد :لالرتقاء بم�ستوى التن�سيق
بين قوى المقاومة لمواجهة التحديات التي تواجهنا

أثناء المناورة
صد الجيش فجر أمس من مواقعه في جرود عرسال
محاولة تسلل ف��ي منطقة وادي حميد ف��ي عرسال،
واشتبك مع المهاجمين ،ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى
في صفوف المسلحين ،فيما سجل سقوط قذيفتين في
محيط تلة الحمرا في رأس بعلبك ،من دون أن تسفرا عن
أضرار.
على صعيد آخ��ر ،نفذت وح��دات من مدرسة القوات
الخاصة ول��واء المشاة الثاني وف��وج المدفعية الثاني
والقوات الجوية والبحرية أول من أمس ،مناورة قتالية
ليلية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش  -حامات،
حول القضاء على مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن
مبنية ،بحضور ع��دد من كبار ضباط الجيش ،وق��ادة
الوحدات الكبرى واألف��واج المستقلة ،وأعضاء من فرق
التدريب األميركية والبريطانية العاملة ف��ي لبنان.
وق��د تخللت ال��م��ن��اورة رم��اي��ات بالمدفعية والدبابات
والطوافات واألسلحة المتوسطة والخفيفة ،وفتح ثغرات
بالمتفجرات.
وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي

التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جاهزية الوحدات،
واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف
القتالية.
إلى ذلك ،أقيم في مقر فوج مغاوير البحر في ثكنة ميالد
النداف  -عمشيت ،احتفال تخريج دورات :رتيب آمر
فصيلة  -مغوار بحر  -غطاس قتال ،باإلضافة إلى افتتاح
غرفة عمليات الفوج بمساهمة من قبل مؤسسة المقدم
الشهيد صبحي العاقوري .ترأس الحفل قائد الفوج العقيد
الركن محمد المصطفى ممثالً قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،وحضره عدد من الضباط والمدعوين.
وألقى المصطفى كلمة بالمناسبة جاء فيها« :إن الدورات
التي اتبعتموها وحققتم في نهاياتها نتائج مميزة ،ال
بد أن تنعكس إيجابا ً على أداء ال��ف��وج ،خصوصا ً في
الظروف الحرجة .من هنا أدعوكم إلى المثابرة على روح
الجرأة واإلقدام والمهارة التي تميزتم بها طوال الدورات،
واضعين نصب العيون دائماً ،أنكم جزء من رجال النخبة
في الجيش ،الذين ال مكان في نفوسهم للتردد أو االنحناء
أمام المصاعب واألخطار».

تجمع حا�شد �أمام الأ�سكوا طالب
بوقف المجازر بحق الآ�شوريين
نظمت كنيسة المشرق اآلشورية في لبنان مسيرة
شعبية حاشدة للمطالبة بوقف المجازر بحق اآلشوريين،
أمام مبنى األمم المتحدة -اإلسكوا في وسط بيروت.
وك���ان ال��م��ش��ارك��ون ق��د تجمعوا أم���ام كنيسة م��ار
جاورجيوس في حي اآلشوريين ،كنيسة الراهب بيتيو في
الحدث ،كنيسة مار خنانيا في األشرفية وكنيسة مار زيا
في حي اآلشوريين ،وانطلقوا نحو وسط بيروت ،للمشاركة
بالمسيرة ،رافعين األعالم اآلشورية وشارك في المسيرة
بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي مار أغناطيوس
يوسف الثالث يونان ،مطران السريان األرثوذكس دانيال
كورية ،مطران الكلدان ميشال قصارجي ،الخوري األسقف
يطرون غوليانا ،الشيخ عامر زين الدين.
وألقى يونان كلمة جاء فيها «إننا هنا لنتذكر أننا من
أرض لبنان وأرض المشرق وأرض الرافدين وأرض سورية
وشرقنا األوس��ط ،كنا وما زلنا نعيش كأخوة وأخ��وات
على هذه األرض الطيبة ،التي أعطت العالم الحضارات
كما الديانات» ،شاكرا ً لجميع الحاضرين «تعاطفهم مع
أخوة وأخوات لهم في القرى اآلشورية ،ومعهم السريان
والكلدان ،الذين ذاقوا اإلره��اب والظلم العنيف ،من قبل
جماعات كلنا نقول إنها إرهابية ،تعمل ضد اإلنسان وكل
الشرائح والضمير اإلنساني».
وأضاف« :نحن معهم في الصراخ نحو العالم .أكان في
لبنان ،أو في بلدان الشرق األوسط ،أو لدى عائالت الدول،
التي لها الكلمة على الساحة» ،مؤكداً« :سنكون فوقكم
لنرفع الصوت ونقول كفى ،ونحن نريد أن نبقى على
أرضنا ،أرض أجدادنا وجداتنا ،لنعيش مع أخواننا من
يتمجد اسم الرب بمحبتنا
باقي الديانات والمذاهب ،لكي
ّ

وأخوتنا ،فكفاكم تطلعا ً للحسابات االقتصادية ،وكفاكم
خوفا ً وتخويفا ً لآلخرين ،لذلك نطلب منكم أن ترفعوا
قضيتنا أمام المحافل الدولية ،وتدافعوا عنها كي يعود
الحق للجميع».
من جهة أخرى ،سأل كورية المجتمع الدولي «ما هو رد
فعله على ما يحصل من تعذيب وإره��اب؟ وما هو ردهم
على أن مطارنتنا يخطفون؟» ،وقال« :نريد أن يكون رد
فعلهم سريعاً» .وإذ شكر «كل من تعاطف معنا» ،شدد
على أننا «نريد فعالً وكفانا أقواالً» ،مؤكدا ً «للجميع بأننا
سنبقى في هذا الشرق حتى آخر نفس ،وسنبقى خميرة
وملحا ً في هذا الشرق إلى األبد».
في السياق ،وقال قصارجي« :إننا شعب هذا الشرق
كلداني آشوري سرياني ،سنبقى ندافع عن شرقنا وكياننا،
لذلك نحن اليوم أمام مبنى األمم المتحدة ،نطالب بأال تكون
فقط وقفة يتيمة في هذا اليوم ،لنطالب دول القرار بأن
يكفوا عن هذه اللعبة القذرة ،وينقذوا شعبنا البطل».
وق��ال غوليانا« :اليوم القرى األرب��ع قد انعزلت كليا ً
عن الممرات اإلنسانية ،إليصال الغذاء والحماية ،كما أن
المعابر الحدودية مغلقة بسبب الخراب ،وانطالقا ً من
هذا الواقع تجمعنا هذا اليوم ليس إال بداية للضغط على
دول القرار المؤثرة في تغيير الواقع لمصلحة اآلشوريين
األبرياء».
وفي االختتام ألقى كلمة اللقاء الروحي في لبنان الشيخ
عامر زين الدين ،فقال« :جئنا اليوم في هذا اللقاء الروحي،
لكي نقف وقفة تضامنية مع كنيسة المشرق اآلشورية
في لبنان ،مستنكرين أعمال التخريب بحق تراث وتاريخ
ديانة متجذرة».

تحت شعار «الدفاع عن قضايا الشعب وحماية الوطن»،
وتجديدا ً للعهد ،ووفا ًء للشهيد معروف سعد ،جابت مسيرة
حاشدة في شوارع صيدا ضمت وفودا ً سياسية وشعبية من
مختلف مناطق الجنوب وإقليم الخروب والمخيمات الفلسطينية
تقدمها األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد ،نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي
على رأس وفد من الحزب ،قاسم صالح ممثالً الحزب السوري
القومي االجتماعي ،أبو أحمد الصفاوي ممثالً حركة أمل على
رأس وفد ،األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة
على رأس وفد من الحزب ،هشام طبارة ممثالً الوزير عبد الرحيم
مراد واألمين العام للحزب الديمقراطي الشعبي نزيه حمزة على
رأس وفد من الحزب ،رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على
رأس وفد من المجلس البلدي ،قاسم غادر ممثالً حزب البعث،
ناصر حمود ممثالً النائب بهية الحريري ،وأمين الحريري
على رأس وفد من تيار المستقبل ،وفد من «المرابطون» ،بسام
حمود على رأس وفد من الجماعة اإلسالمية ،علي محي الدين
ممثالً االتحاد العمالي العام ،رئيس جمعية تجار صيدا علي
الشريف ،وفد من جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية ،وفد من
قوات الفجر.
كما سار في مقدم المسيرة سفير دولة فلسطين في لبنان
أشرف دبور ،القنصل العام لسفارة فلسطين في لبنان رمزي
منصور ،أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان فتحي أبو العردات ،مسؤول إقليم فتح رفعت شناعة،
وممثلون عن فصائل وتحالف القوى الفلسطينية.
انطلقت المسيرة الحاشدة من البوابة الفوقا قرب نصب
الشهيد معروف سعد ،ومشت في الطليعة الفرق الكشفية التي
ضمت :الكشاف العربي ،كشافة الرسالة ،كشاف المهدي ،كشاف
المسلم ،كشاف المشاريع ،الكشاف الوطني الفلسطيني»،بيت
أطفال الصمود» وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية.
ورفعت في التظاهرة األعالم اللبنانية والفلسطينية ،ورايات
التنظيم الشعبي الناصري وبقية القوى وصور الشهيد معروف
سعد ونجله الشهيد مصطفى سعد .كما رفعت شعارات
ويافطات تشدد على التمسك بنهج الشهيد نهج الوطنية
والعروبة والمقاومة والدفاع عن قضايا الشعب وحماية الوطن.
ومن بينها« :كما هزمنا االحتالل اإلسرائيلي ...سنهزم الظالمية
واإلره��اب»« ،أيها الكادحون  ...معروف يناديكم  ...انتزعوا
حقوقكم بأيديكم»« ،ستبقى قضية فلسطين أمانة في أعناقنا...
يا معروف»« ،منذ الثالثينات حتى اليوم مدرسة معروف سعد
باقية ...مدرسة للمقاومة والنضال الشعبي».
كما رفعت مجسمات ولوحات تعبر عن نضاالت الشهيد
وتدعو لحماية السلم األهلي والوحدة الوطنية.
وردد المشاركون هتافات تشيد بنضاالت الشهيد ،وتطالب
بحقوق الفئات الكادحة ،وتهاجم النظام الطائفي والتحريض
المذهبي واإلره����اب والظالمية ،وت��دع��و إل��ى حماية األم��ن
واالستقرار.
ووصلت المسيرة إلى ساحة النجمة «ميدان جمال عبد
الناصر» على مقربة من المكان الذي أصابت فيه رصاصات
الغدر الشهيد في  26شباط ع��ام  .1975وم��ن هناك ألقى
الدكتور سعد كلمة أكد فيها «االلتزام بنهج معروف سعد النهج
العربي المقاوم المؤدي إلى االنتصار على العدوان الصهيوني

مقدمة المسيرة
واالستعماري وعلى إره��اب الظالميين وإل��ى إسقاط النظام
الطائفي العفن» ،مجددا ً «عهد االستمرار بالمطالبة باالقتصاص
من المجرمين الذين اغتالوا الشهيد» ،الفتا ً إلى «التحديات
الخطيرة الخارجية والداخلية التي تواجه لبنان ،كما تواجه
األمة العربية» .ودعا إلى «االلتفاف حول المقاومة ،وإلى تعميق
التعاون بين المقاومة والجيش اللبناني» ،كما دعا إلى الوحدة
الوطنية الفلسطينية تحت راية المقاومة.
ولفت سعد إل��ى «أن هناك ق��وى تدّعي االع��ت��دال وه��ي في
الحقيقة ال يمكن أبدا ً أن تكون معتدلة ...بل هي قوى شديدة
التطرف في العداء لوحدة الشعب اللبناني ،ولقيام الدولة
اللبنانية الحقيقية ،ولبناء االقتصاد الوطني المنتج ،فهي من
وفر الحضن الدافئ للجماعات اإلرهابية».
وش��دد سعد على «أهمية التعاون بين القوى التقدمية
العروبية في لبنان ،وفي سائر أرجاء الوطن العربي» ،داعيا ً
إلى «االرتقاء بمستوى التنسيق بين قوى تيار المقاومة ،وذلك
لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهنا في لبنان وفي بقية
األقطار العربية».
وبعد انتهاء المسيرة ،استقبل سعد الوفود السياسية
واالجتماعية والشعبية التي ج��اءت للمشاركة في إحياء
المناسبة.
واستقبل في حضور قياديين من التنظيم ،وفدا ً من الحزب
التقدمي االشتراكي ضم تيمور وليد جنبالط والنائب عالء الدين
ترو ،ناقالً إليه «تحيات الحزب ورئيسه بهذه المناسبة» ،ونوه
«بالتاريخ المشترك الذي جمع بين الحزب والتنظيم».

بدوره ،نوه سعد بالزيارة وبالعالقات «التي جمعت الطرفين
منذ عهد الشهيد كمال جنبالط والشهيد معروف سعد والمناضل
مصطفى سعد وصوال ً إلى اليوم» .وشدد على «أهمية العمل من
أجل حماية لبنان وتحصينه في مواجهة التحديات والمخاطر
التي يتعرض لها ،كما تتعرض لها األمة العربية».
واعتبر أن «ذك��رى استشهاد معروف سعد هي مناسبة
لدعوة الشرفاء في لبنان والوطن العربي للعمل من أجل حماية
األمة العربية من الخطر الصهيوني ومن خطر اإلرهاب الذي
يهدد األقطار العربية» ،وأكد أن «الوطنية اللبنانية والعروبة
الجامعة يجمعان التنظيم الشعبي الناصري والحزب التقدمي
االشتراكي ويشكالن خيارهما المشترك».
كما تلقى سلسلة برقيات من مرجعيات سياسية وروحية،
واتصاالت من بينها اتصال من الرئيس فؤاد السنيورة.

مسيرة سيارة

وأعلن المكتب اإلعالمي لـ«التنظيم الشعبي الناصري» ،في
بيان ،أن شباب التنظيم ومناضليه ،نظموا مساء أول من أمس،
لمناسبة الذكرى األربعين الستشهاد معروف سعد ،مواكب
سيارة جابت شوارع مدينة صيدا وأحياءها ،ورفع المشاركون
فيها األعالم اللبنانية وأعالم التنظيم ،وصور معروف سعد
ونجله النائب الراحل مصطفى سعد ،والرئيس المصري الراحل
جمال عبد الناصر.
وتقدمت هذه المواكب ،سيارات بثت عبر مكبرات صوت
األناشيد واألغاني الوطنية.

نائب وزير دفاع بروناي يبحث التعاون مع مقبل و�سلمان
استقبل نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطني
سمير مقبل نائب وزير الدفاع في بروناي دار السالم داتو بادوكا
مصطفى سيرات على رأس وفد ضم نائب األمين الدائم في الوزارة
حاج أزهر أحمد وقائد القوات المسلحة الملكية في بروناي العقيد
حمزة ساحات وكبار المعنيين في الوزارة.
وجرى خالل اللقاء التداول في مجاالت التعاون العسكري بين
البلدين ودعم الجيش اللبناني في مواجهة اإلرهاب.

كما تطرق البحث إلى عمل قوات الطوارئ الدولية وما تقوم به
من نشاط ال سيما أن بروناي من الدول المشاركة في هذه القوات.
وأكد مقبل استمرار هذا التعاون شاكرا ً بادوكا على اهتمام بالده
بلبنان.
كما التقى قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان ،في
مكتبه في اليرزة وفد بروناي ،وتناول البحث العالقات الثنائية
بين جيشي البلدين ومهمة الوحدة البروناوية العاملة في إطار

قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
وزار بادوكا وقائد القطاع الغربي في قوات «يونيفيل» الجنرال
ستيفانو ديل كول المعهد الفني التربوي في بلدة معركة ،وكان
في استقبالهما مدير المعهد بالل خليل ورئيس بلدية معركة
حسن سعد .وكانت جولة على أقسام المعهد ،ال سيما على قسم
المختبر الذي كانت الكتيبة الماليزية ومكتب الشؤون المدنية في
اليونيفيل قد قدمته للمعهد.

تخريج مفت�شين وم�أمورين في الأمن العام
احتفلت المديرية العامة لألمن العام بتخريج  250مفتشا ً
ثانيا ً و 250مأمورا ً متمرنا ً في معهد قوى األمن الداخلي ثكنة
العقيد الشهيد أسعد ضاهر في الوروار في حضور العقيد الركن
ناجي عليق ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،العميد الركن
حسن علي أحمد ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،العميد أحمد الحجار ممثالً المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،العقيد الركن رؤوف سكرية
ممثالً المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،ممثل المدير
العام للجمارك العقيد عادل فرنسيس ،فادي خالد ممثالً مدير
الدفاع المدني ،جوزف زخيا ممثالً محافظ جبل لبنان ،وممثلي

أجهزة أمنية وضباط.
وبعد وض��ع األكاليل على ضريح شهداء معهد ق��وى األمن
الداخلي ،عُ زف النشيد الوطني ونشيد األمن العام ،ثم أُطلق على
الدورة اسم «دورة الوالء للوطن».
ثم ألقى ممثل المدير العام لألمن العام العميد الركن حسن علي
مسرح صعب ومع ّقد،
أحمد كلمة جاء فيها« :تتخرجون اليوم إلى
ٍ
وفيه العيون مرصودة ،والعابثون في الوطن ليسوا أقليّة ،يأتون
ثلج وستا ٍر أبيض ليرسموا بلدا ً باللون
من وراء الظهر ،من خلف ٍ
األسود».
وأض��اف« :إعلموا يا جيل اليوم أنكم تخ ّرجتم من مؤسسة

تفاوض وال تساوم ،تسرع وال تتس ّرع ،تتأهب قبل المتأهبين،
تقارع الريح قبل هبوبها ،وال تستريح .عمركم من عمرها ووعدكم
من وعدها ،فخذوا تجربتها وأضيفوها إلى سنوات خدمتكم،
وتحصنوا بمسيرتها ودرب شهدائها ،أولئك الذين آمنوا بقدرتها
ّ
ّ
المفخخة».
ومشوا بين األلغام والبطون
كما ألقى ممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي العميد أحمد
الحجار كلمة قال فيها« :ال شك أن المرحلة الراهنة بكل ما تحمله
من تحديات تفرض تضافر الجهود ،والمزيد من التنسيق بين
األجهزة األمنية في مختلف المجاالت ،ال سيما في مجال مكافحة
اإلرهاب الذي يهدد مجتمعنا بمختلف تالوينه».

توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة

العثور على مدير كلية عمر بن الخطاب ميت ًا
وجرحى بالر�صا�ص وال�سكاكين في البقاع

خالل التجمع أمام األسكوا

(ت ّموز)

تكريم الإعالمية بارعة خليل

�صالح :الن�أي بالنف�س ن�أي عن الوطن والوطنية
كرمت جمعية «هال صور الثقافية» وبرعاية النائب عبد
المجيد صالح اإلعالمية بارعة خليل ،في احتفال أقامته
على شرفها في قاعة الكلية الجعفرية في صور ،حضره
شخصيات إعالمية وسياسية وروح��ي��ة وممثلون عن
حركة «أمل» و»حزب الله» وحشد.
بعد النشيد الوطني وتقديم من الشاعر علي دهيني،
أل��ق��ى م��دي��ر الجمعية ع��م��اد سعيد كلمة رح��ب فيها
بالحضور ،وأشاد بـ «الدور اإلعالمي الطويل لإلعالمية
خليل» .ثم ألقى رئيس بلدية شحور كامل خليل كلمة
شدد فيها على الدور اإلعالمي المميز للسيدة خليل على
رغم الظروف الصعبة ،وق��ال« :تتحدر خليل من بلدة
جنوبية خرجت العلماء أمثال اإلمام عبد الحسين شرف

الدين واإلمام موسى الصدر».
ون��وه صالح ب��دور «اإلع�لام الوطني ال��ذي ال يقل عن
عمل المقاومة وان��ج��ازات��ه��ا» ،واص��ف �ا ً «بعض اإلع�لام
المعارض ب��اإلع�لام األصفر ال��ذي يعمل على مهاجمة
المقاومة ،والبعض الذي يقف ضد محور المقاومة إذا ً هو
مع إسرائيل ،كما أن سياسة النأي بالنفس يعتبر نأيا ً
عن الوطن والوطنية» ،مشيرا ً إلى أن «هؤالء ال يرون في
اإلرهاب خطأ ،في حين يقوم اإلرهاب بتدمير تراثنا إنما هي
معادلة بسيطة ،من ال يقف ضده إذا ً هو معه».
ثم ألقت خليل كلمة شكرت فيها كل من أسهم في إنجاح
هذا الحفل.
بعدها ،تلقت دروعا تقديرية.

سجلت في اليومين الماضيين سلسلة حوادث أمنية
في المناطق فيما تم توقيف عشرات المطلوبين بجرائم
مختلفة.
وفي حادث غامض عثر أمس على مدير كلية عمر بن
الخطاب التابعة لجمعية المقاصد اإلسالمية في بيروت
جنان محمد الشتات ،ميتا ً في مبنى الكلية .وأعلنت
الجمعية إقفال مدارسها ومعاهدها في بيروت اليوم
حدادا ً على الفقيد.
من جهة أخرى ،أطلق أواديس.ا .ا النار على صديقه
ج��ورج.س في بلدة عنجر ،من بندقية صيد فأصابه
في رجله ،بينما كانا مع مجموعة من األصدقاء في أحد
المنازل.
وعلى الفور نقل ج��ورج إل��ى المستشفى اللبناني
الفرنسي في زحلة .أما مطلق النار فتوارى عن األنظار.
وأدخل إلى مستشفى البقاع كل من عمر عماد ومحمد
غالب صوان ،مصابين بطعنات سكاكين ،نتيجة إشكال
فردي مع أشخاص من آل بقاعي وآل البابا وآل حسيان
في بلدة سعدنايل .ووصفت حالتاهما بالمستقرة.
وفي مجال أمني آخر ،أصدرت المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،بالغا ً أشارت
فيه إلى أنه «حصلت في اآلون��ة األخيرة عدة عمليات
سلب وسرقة من قبل أشخاص مجهولين ،طاولت عددا ً
من المواطنين والمنازل في مناطق مختلفة من محافظة
جبل لبنان ،بيروت والجنوب ،ومنها في بلدات الغازية،
جرجوع ،الناعمة وسليم سالم وغيرها ،وكان آخرها
سرقة ثالثة منازل في بلدة طبايا ضمن نطاق فصيلة
مغدوشة بتاريخ .2015/2/25
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات المكثفة،
تمكنت دوري���ة م��ن شعبة المعلومات م��ن معرفة
هوية ومكان تواجد الفاعلين وتوقيفهم بتاريخ

 ،2015/2/28وهم كل من:
 هـ.ح( ،مواليد عام  ،1988لبناني). م.ح( ،مواليد عام  ،1981لبناني). ج.ش( ،مواليد عام  ،1992لبناني).بالتحقيق معهم اع��ت��رف��وا بقيامهم بالعديد من
السرقات من داخ��ل المنازل بواسطة الكسر والخلع،
وسلب مواطنين بعد انتحالهم صفة أمنية ،كما اعترفوا
بتعاطيهم المخدرات ،وضبط بحوزتهم أسلحة حربية
وصيد وليرات من الذهب ومبالغ مالية وجميعها من
المسروقات .والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».
وفي بالغ آخر ،أف��ادت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي أنه
«نتيجة للمتابعة والرصد ،وبتاريخ 2015/2/26
تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك اإلقليمي
من توقيف أح��د المطلوبين للقضاء في بلدة بريتال
البقاعية ،ويدعى _ :م .ع( .مواليد عام  ،1971لبناني)
الذي يوجد بحقه تسع مذكرات عدلية بجرائم :سلب
بقوة السالح ،ترويج عملة مزيفة ومخدرات .التحقيق
جار بإشراف القضاء المختص».
وطاردت دورية لقوى األمن الداخلي سارق شاحنة
«بيك أب» صنع  ،2001تعود لخير عمر الجراح بعد
إبالغه غرفة العمليات في زحلة عن سرقتها في بلدة
المرج في البقاع.
وبعد مطاردتهم له تمكن السارق من اإلف�لات من
الدورية ،وركن «البيك أب» في الكرك بالقرب من كلية
الصحة في الجامعة اللبنانية وفر هارباً.
من جهتها ،أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في قيادة
شرطة بيروت  17لبنانيا ً و 3سوريين وفلسطينيا ً واحدا ً
بجرائم مختلفة ،وحجزت دورياتها  40دراج��ة نارية
و 16سيارة مخالفة.

بنادق وذخائر ضبطت بحوزة عصابة السرقة

