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�إلقاء قنبلة على نقطة مراقبة في عين الحلوة

افتتاح �أق�سام جديدة في م�ست�شفى الزهراء

هيئة العرقوب ت�ستنكر تجاهله المزارع المحتلة

الجي�ش ي�ستهدف الم�سلحين في الجرود
ويدهم معمل متفجرات في المرج

قبالن :بري الراعي ال�صالح للبنان

الحريري يلتقي راي�س
ونائبة وزير الدفاع الأميركي

استهدف الجيش اللبناني أول من
أمس تحركات وتجمعات للمسلحين
على السلسلة الشرقية بالمدفعية
المتوسطة من عيار  130ملم في
جرود عرسال في البقاع الشمالي.
ك��م��ا ق��ص��ف ال��ج��ي��ش م��واق��ع
المسلحين بالمدفعية الثقيلة
والبعيدة ال��م��دى ف��ي ج��رود رأس
بعلبك على الحدود الفاصلة بين
سورية ولبنان.
من جهة أخ��رى ،ونتيجة الرصد
والتقصي ،دهمت ق��وة من مديرية
ال��م��خ��اب��رات م��س��اء أول م��ن أم��س،
مصنعا ً لتصنيع المتفجرات في
محلة المرج في البقاع ،كان يقوم
ب���إع���ادة ت��ص��ن��ي��ع م����ادة ال��س��م��اد
الكيماوي وتحويلها إل��ى عبوات
ناسفة ومتفجرات ،حيث تم توقيف
 4ع��م��ال ،جميعهم م��ن التابعية
السورية ،ومصادرة كمية كبيرة من
المواد المص ّنعة واآلالت المستعملة،
وف���ق م��ا أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة الجيش-
م��دي��ري��ة التوجيه ف��ي ب��ي��ان .وتم
تسليم المضبوطات إل��ى المرجع
المختص وبوشر التحقيق.
وف��ي ع��رس��ال خطف مسلحون
مجهولون ،السوري محمد السيد
ع��ل��ي ،وه���و عنصر ف��ي «الجيش
ال��س��وري ال��ح��ر» ،من بلدة عرسال
واتجهوا به نحو جرود البلدة على
السلسلة الشرقية.
رسالة «خفافيش الليل»
وفي صيدا ،أقدم مجهولون قبل
منتصف ليل أول م��ن أم��س على
إلقاء قنبلة على نقطة مراقبة تابعة
للجيش ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ن��د المدخل
الشرقي لمخيم عين الحلوة من دون
ان يسجل وق��وع اص��اب��ات .وعلى
الفور نفذ الجيش اللبناني انتشارا ً
واسعا ً في المنطقة وض��رب طوقا ً
أمنيا ً حول المكان ،فيما عملت القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة على

قبالن يفتتح األقسام الجديدة

مواد تستعمل في تصنيع المتفجرات
تسيير دوريات داخل المخيم بحثا ً
عن ملقي القنبلة وباشرت تحقيقاتها
في الحادث.
واع��ت��ب��ر ق��ائ��د األم����ن ال��وط��ن��ي
الفلسطيني ،اللواء صبحي أبو عرب
ان إلقاء القنبلة «رسالة من خفافيش
الليل لتوتير العالقة ما بين األهالي
في المخيم والجيش اللبناني» ،الفتا ً
إلى أن «القوة األمنية الفلسطينية
المشتركة تواصل تحقيقاتها في
ال��م��وض��وع للتأكد م��ا إذا ت��م إلقاء
قنبلة أم مفرقعة نارية من العيار
الثقيل وكشف مفتعلي هذا االزعاج»،
م��ش��ددا ً في الوقت نفسه على «أن
القوى الفلسطينية ترفض وتدين كل

(مديرية التوجيه)
ما من شأنه أن يعكر صفو العالقات
الفلسطينية اللبنانية وتعمل على
تثبيت األمن داخل المخيم والحرص
على أمن الجوار».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،كشف ال��ل��واء
اب��و ع��رب في تصريح ،ان «القوى
الفلسطينية في ص��دد رف��ع مذكرة
وتسليمها للمدير العام لألمن العام
ال���ل���واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م تتضمن
المطالب الفلسطينية المتعلقة
بالحقوق المدنية والسماح بإدخال
مواد البناء الى عين الحلوة وملف
النازحين ومجمل القضايا التي تم
طرحها في اللقاء األخير مع اللواء
إبراهيم».

طيران العدو يجتاح ال�سماء اللبنانية
وي�ستنفر قواته في المزارع
رف��ع جيش العدو «اإلسرائيلي»
من إستنفار قواته في محور القطاع
الشرقي ،خصوصا ً في محور مزارع
شبعا المحتلة ،بالتزامن مع تحريك
دوري��ات��ه ال��م��درع��ة وال��م��ش��اة ،على
ط��ول المنطقة الممتدة م��ن محور
الغجر غربا ً وحتى مرتفعات جبل
الشيخ شرقاً ،في حين كشفت فرق
فنية عسكرية «إسرائيلية» بمواكبة
عناصر م��ش��اة ،على جهاز اإلن��ذار
ال��م��رك��ز ق��ب��ال��ة ب��واب��ة العباسية،
وأقامت ورشة «إسرائيلية» مجهزة
بجرافة سواتر ترابية الى الغرب من
موقع الظهرة.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه أنه عند الساعة  8:50من
صباح أول من أم��س ،خرقت طائرة
استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي»
األجواء اللبنانية من فوق البحر في
مقابل صيدا ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً
ف��وق مناطق ب��ي��روت وضواحيها،
ري���اق ،بعلبك ،ال��ه��رم��ل ،البترون
وج��ب��ي��ل ،ث��م غ���ادرت األج����واء عند
الساعة  20:10من فوق بلدة رميش.
وع��ن��د ال��س��اع��ة  ،12:15خرقت
طائرة مماثلة األج��واء اللبنانية من

وصف نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام الشيخ عبد
األمير قبالن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه «الراعي الصالح للبنان
والضمانة لحفظ المؤسسات الدستورية والرسمية في لبنان».
كالم قبالن جاء خالل رعايته احتفال مستشفى الزهراء الجامعي ،أول من
أمس ،بتدشين أقسام جديدة تضم المختبر الطبي العام ،بنك الدم ،قسمي
العناية باالطفال وحديثي الوالدة ،فضالً عن إنشاءات توسعة الطوارئ.
ورح��ب رئيس مجلس ادارة المستشفى محمد شعيتو بالحضور شاكرا ً
لقبالن رعايته ومستعرضا ً األقسام الجديدة في المستشفى «الذي كان حلما ً
لإلمام السيد موسى الصدر وهو يحظى اليوم ببركة اإلم��ام قبالن ورعايته
حتى أصبح صرحا ً طبيا ً وعلميا ً ورم��زا ً للخدمة العامة ،يستجيب لحق
المحرومين والمستضعفين في لبنان ألي فئة وطائفة انتموا ،بأن يستفيدوا من
اإلستشفاء» .وقال« :يسعدني أن اقدم لمجتمعنا مستشفى عالي المستوى في
التجهيز الطبي التقني الحديث ،كما وأفخر بأطباء أكفاء في كل االختصاصات،
ونحن نعمل إلنشاء صرح جديد يشكل حلما ً وانجازا ً نعمل على تحقيقه بدعم
من الرئيس نبيه بري».
وألقى قبالن كلمة استعرض فيها الظروف التي واكبت إنشاء المستشفى
«الذي حظي باهتمام اإلمام الصدر ،فكان أمنيته في استقبال كل المرضى من
أبناء الوطن ،إذ كان ال يفرق بين مواطن وآخر ،ويعمل لصحة اإلنسان ودعمه
والمحافظة عليه» ،منوها ً بجهود شعيتو «الذي يعيش ه ّم بناء المستشفى
وتطويره ليستقبل كل المرضى من لبنان وخارجه ،فيكون في عداد المستشفيات
الرائدة ،ونحن نتعاون مع الرئيس نبيه بري الراعي الصالح للبنان والضمانة
لحفظ المؤسسات الدستورية والرسمية في لبنان ،ونقدم له شكرنا وتحيتنا
وهو الداعم األول لهذا المستشفى ،ونحن نعمل مع الجميع لتحقيق اآلمال
وسننتقل لبناء فرع لمستشفى الزهراء في بعلبك يستجيب لحاجات البقاع
االستشفائية والطبية».
من جهة أخرى ،يستقبل الشيخ قبالن في مقر المجلس االسالمي الشيعي
األعلى ،عند العاشرة من قبل ظهر اليوم وزراء :المال علي حسن خليل ،الصناعة
حسين الحاج حسن ،والدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ،عضوي
لجنة الحج العليا النائب السابق محمد برجاوي ورئيس مجلس الجنوب قبالن
قبالن ،ومسؤول مكتب شؤون الحج في المجلس الشيخ حسن شريف.

الأحزاب العربية
تدين الغارة على �سورية
دانت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية الغارة الصهيونية
على سورية معتبرة أنها «تشكل ع��دوان�ا ً سافرا ً على سيادتها وتأتي في
سياق سياسة العدو الداعمة للعصابات التكفيرية والتي تؤكد ارتباط هذه
المجموعات بالعدو وتكشف زيف ادعاءاته وشعاراته التي رفعها زورا ً حول
الحرية واالستقالل وتؤكد على تبعيتها لهذا العدو».
وإذ أعلنت األمانة العامة استنكارها لهذا العدوان اإلجرامي ،أعلنت أيضا ً
«تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب والجيش العربي السوري والقيادة
الصامدة ورئيسها الحكيم والشجاع الدكتور بشار األسد وتتوجه إلى جميع
األح��زاب أعضاء المؤتمر إلى إصدار المواقف الداعمة والقيام بتحركات في
بلدانها تعبيرا ً عن غضبها وتضامنها مع سورية قلعة الممانعة والمقاومة».

تحركات لجيش العدو قرب السياج الشائك
ف��وق بلدة رم��ي��ش ،ون��ف��ذت طيرانا ً
دائ��ري��ا ً ف��وق مناطق ال��ج��ن��وب ،ثم
غادرت األجواء عند الساعة 18:00
من فوق بلدة علما الشعب.
كما خرقت طائرة استطالع معادية
األج���واء اللبنانية م��ن ف��وق البحر
مقابل بيروت ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً
ف��وق مناطق ب��ي��روت وضواحيها،

(رانيا العشي)
ري��اق ،بعلبك والهرمل ،ثم غ��ادرت
األجواء من فوق بلدة كفركال.
وخ���رق���ت ط��ائ��رت��ان ح��رب��ي��ت��ان
تابعتان للعدو «اإلسرائيلي» األجواء
اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،ونفذتا
طيرانا ً دائ��ري�ا ً ف��وق كافة المناطق
اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء من فوق
بلدة علما الشعب.

بلدية را�شيا �أقرب �إلى الحل
و�ضربة في مرمى االتحاد
البقاع  -أحمد موسى
عاد الحراك العائلي والحزبي إلى بلدة راشيا في البقاع
الغربي ،مع تكرار حملة نزع الثقة بين أعضاء المجلس
البلدي ورئيسه بعد مرور سنتين من المناكفات واالستقاالت
المتكررة ،والتي تجاوزت «النزاعات».
فعلى مدى أقل من شهرين كانت االستقاالت «تؤرق»
أوراق ودفاتر سجالت قائمقامية راشيا ،وتحير جوارير
المحافظة ،والهواتف الخاصة والعامة ال تهدأ وكأنه ال
ينقصهم إال «مجلس األمن» ليفصل في النزاع .عدم التوافق
بين اعضاء المجلس البلدي لراشيا الذي يؤسس النهيار
اتحاد بلدي بكامله (ات��ح��اد جبل الشيخ) دف��ع الطرف
السياسي داخ��ل الحزب التقدمي االشتراكي إل��ى فرض
واقعه مستنجدا ً بوزيره وائ��ل أبو فاعور لحل المشاكل
العالقة ،محاوال ً ردم الهوة اآلخذة في االتساع.
فبعد اإلستقالة وال��رج��وع عنها للمرة الثالثة ،أتت
اإلستقالة الرابعة بتاريخ  2015/4/15لكل من نبيل
اب��و م��ع��روف التي وقعها بالتاريخ نفسه وأك��د عليها
بـ ،2015/4/17ورقم البريد المضمون لإلستقالة لدى
المحافظة هو  ،PR150653135LBوابراهيم علبي
اإلستقالة والتأكيد بالتاريخ نفسه ورقم البريد المضمون
هو  ،PR150653127LBورش��راش ناجي ورقم بريده
المضمون  ،PR150653144LBونبيل طاليع ورقم
بريده المضمون  ،PR150653113LBوالعميد المتقاعد
مروان زاكي ورقم بريده المضمون ،PR150653100LB
هذه اإلستقاالت والتي وضعت في ادراج المحافظة لبتها
(وهي مرهونة الموافقة و/أو العودة عنها بالضغوطات
السياسية على أعلى المستويات السياسية والحزبية
المعروفة) ،واكبها اجتماع ط��ارئ وعلى عجل دعا إليه
الوزير ابو فاعور مع أعضاء البلدية المتبقيين وعددهم
أكثر بقليل من أصابع اليدين (13عضواً) ،محاوال ً «ثني»
األعضاء السبعة عن اإلستقالة ،إال أن ما حصل في وكالة
داخلية اإلشتراكي في ضهر األحمر «لم يكن متوقعاً» ،وعلى

رغم أن االجتماع كان سريا ً بين الوزير واألع��ض��اء ،فإن
«صراخهم» تجاوز «جدران الغرفة».
ووفق ما سربه الحاضرون في االجتماع الذي قاطعه
الرئيس السابق للبلدية ولالتحاد العميد المتقاعد مروان
زاكي ،فإن أبو فاعور عندما طلب من رئيس البلدية الحالي
سعد مهنا اإلستقالة في مقابل رجوع األعضاء السبعة عن
اإلستقالة« ،رفض مهنا الطلب واالنصياع» للوزير متمسكا ً
باستمراره كرئيس للبلدية ،فما كان من الوزير اال أن «عال
صراخه» وألزم مهنا بـ»االعتذار» منه أمام الحاضرين،
وق��ال له الوزير «نحن من يقرر وممنوع استقالة وحل
البلدية» ،وطلب من األعضاء المستقيلين العودة عن
استقاالتهم.
لم يكن في االجتماع مهنا وحيدا ً في الرفض ،بل عاونه
زميله العضو احمد أبو ابراهيم الذي رفض استمرار كاتب
البلدية الحالي ربيع داوود ،في مركزه بعد أن تم تعيينه
بقرار مجلس بلدي.
يشرح أحد العارفين في قانون العمل البلدي وحيثيات
قانونية اإلستمرار والشغور ،قائالً« :إن عضو مجلس اتحاد
البلديات هو رئيس البلدية أو من يختاره المجلس البلدي
من االعضاء ،وعند اعتبار المجلس البلدي منحالً يفقد من
يمثل المجلس البلدي صفته التمثيلية في االتحاد» ،وهذا
ينطبق على بلدية راشيا وعلى رئيس اتحاد بلديات جبل
الشيخ الحالي.
وأضاف« :عند شغور مركز رئيس االتحاد يقوم بمهماته
نائب الرئيس ،وفي حالة اتحاد بلديات جبل الشيخ الحالي
الذي يرأسه زاكي (الذي أكد استقالته في سجالت قائمقامية
راشيا) «حيث أن مركز نائب الرئيس شاغر ( ألنه مستقيل
وبلديته منحلة) يقوم بمهمات الرئيس أكبر األعضاء سنا ً
بصورة موقتة» .وبالتالي فإن رئاسة اتحاد بلديات جبل
الشيخ «ستؤول الى بلدية مجدل بلهيص بصورة موقتة».
يبدو أن مصير بلدية راشيا ينتظر ما ستؤول اليه
االتصاالت في االيام المقبلة بل الساعات ،إن لم تكن سدّدت
«الضربة القاضية في مرمى اتحاد بلديات جبل الشيخ».

جنبالط ك ّرم ال�سفير الإيطالي:
حماية دول ّية للبنان
أقام رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ،في قصر المختارة
حفالً تكريميا ً أمس على شرف السفير اإليطالي جيوزبي مورابيتو ،بمناسبة
قرب انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان ،تخلله غداء شارك فيه سفراء عرب
وأجانب.
والقى جنبالط كلمة نوه فيها بالسفير االيطالي خالل مهمته في لبنان،
والمساندة االيطالية للبنان ،الى جانب المساعدات العديدة التي قدمتها
ايطاليا على األصعدة كافة .وأشار إلى «المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة
اليوم» ،ملمحا ً «إلى حماية دولية للبنان ،مما يحتم على اللبنانيين التعاطي
بمسؤولية كبيرة تقع عليهم اليوم من أجل حماية الوطن واستمرار الحوار بما
يحقق االستقرار في لبنان».
وبعد الكلمة قلّد جنبالط مورابيتو ميدالية كمال جنبالط.
ورد المحتفى به بكلمة شكر فيها جنبالط «صاحب ال��دور المحوري في
السياسة اللبنانية والشخصية المعروفة والمحترمة في إيطاليا ،نتيجة خبرته
السياسية الكبيرة ومعرفته وثقافته التي أهلته وتؤهله للعب الدور المركزي
في لبنان» ،مؤكدا ً «استمرار العالقات مع هذا البيت الوطني الكبير».
وك��ان جنبالط قد التقى وف��ودا ً شعبية ومناطقية عرضت معه مواضيع
انمائية وخدماتية وحياتية تخص هذه القرى.

نهرا قبل ا�ستقالة
رئي�س بلدية طرابل�س

واصل الرئيس سعد الحريري لقاءاته مع المسؤولين
األميركيين فاجتمع بمستشارة األمن القومي سوزان رايس
في البيت األبيض ،في حضور نادر الحريري والمستشارة
آم��ال مدللي ،مديرة مكتب الشرق األوس��ط في المجلس
يائيل المبيرت ،مديرة مكتب لبنان كاتلين كوستيلو،
وتناول البحث األوض��اع في لبنان وآخر التطورات في
المنطقة وال سيما في سورية والعراق واليمن.
وأكدت رايس خالل االجتماع التزام بالدها الثابت بدعم
سيادة لبنان واستقراره وقدرته على تحمل تداعيات
المنطقة واستمرار الواليات المتحدة تقديم المساعدة
للجيش اللبناني وتسليحه.
وك���ان ال��ح��ري��ري زار مقر وزارة ال��دف��اع األميركية
«البنتاغون» واجتمع بنائبة وزي��ر ال��دف��اع كريستين
ورموس ،وتركز البحث خالل اللقاء ،على مجمل األوضاع
في المنطقة وسبل زيادة الدعم للجيش والقوى األمنية
اللبنانية لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها في
حفظ األمن ومحاربة االرهاب.
كما ،التقى الحريري ممثلي ومندوبي الصحافة العربية
المعتمدين في واشنطن ،وتحدث اليهم عن زيارته الواليات
المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين األميركيين والتطورات
في لبنان والمنطقة.
إلى ذلك ،اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية النائب
هادي حبيش أن الحراك السياسي واالتصاالت الدولية
للحريري «يأتي في إطار تحريك الضغط الدولي من أجل

تجنيب لبنان الفتن وأتون الصراعات والحروب اإلقليمية
ومواجهة اإلرهاب والتطرف ونشر صورة االعتدال .ويصب
أيضا ً في استعجال انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب
وقت ممكن».
إلى ذلك ،استغربت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا
قيام الرئيس الحريري بزيارة واشنطن «وع��دم تلفظه
بأي كلمة عن استعادة أرضنا المحتلة ،حتى أنه اجتمع
بالسيناتور (جون) ماكين عدو العرب األول ورأس اللوبي
الصهيوني الجمهوري ،وهذا تصرف مستنكر من قبل من
يدّعي تمثيل السيادة واالستقالل والمسلمين اللبنانيين».
واعتبرت الهيئة «أن تجاهل قضية احتالل «إسرائيل»
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا من جانب حزب المستقبل
هو إشارة جديدة ألسلوب التبعية األجنبية لهذا الحزب،
فنحن ال نعترض على عالقات المستقبل على المستوى
الغربي لكننا نعترض على هذه التبعية على حساب
القضية الوطنية».
وعقدت إجتماعا ً بحثت في خالله تطورات األوضاع
المحلية والعربية ،وفي ختامه أدلى رئيس الهيئة محمد
حمدان بتصريح قال فيه :استعرضنا خطورة سكوت
الحكومة المتواصل عن أرضنا المحتلة في مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ،وهو صمت مريب يستهتر بأهم قضية
وطنية ،على رغم أن الحكومة مش ّكلة من قوى  8و  14آذار،
مما يدفعنا الى التساؤل :هل هناك إتفاق سري مع الواليات
المتحدة األميركية لطمس هذه القضية أم ماذا؟

العيالني دعاه للكف عن المزايدة

ال�ضاهر يهاجم الأرمن
ويطالب الم�شنوق باال�ستقالة
كعادته في مقاربة أي قضية أمنية أو سياسية أو
مطلبية معيشية ،تناول النائب خالد الضاهر موضوع
سجن رومية من الزاوية المذهبية حامالً بشدة على وزير
الداخالية نهاد المشنوق وضا ّما ً صوته إلى صوت النائب
محمد كبارة في المطالبة باستقالة المشنوق ،مهاجما ً
اللبنانيين األرمن لمطالبتهم تركيا باإلعتراف باإلبادة
األرمنية وتقديم االعتذار عنها والتعويض على أبناء
وأحفاد الشهداء.
ورد إم��ام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام
العيالني على الضاهر مشيرا ً إلى أن األخير «دائما ً يقع في
الخطأ نفسه ،فهو يخلط بين األمور».
وسأل العيالني الضاهر «هل صحيح أن الموقوفين
الذين يعرفون باإلسالميين ذنبهم أنهم رفضوا المشروع
اإليراني؟ وماذا تقول عن الموقوفين الذين فخخوا ونقلوا
سيارات الموت التي انفجرت في الضاحية الجنوبية
وغيرها من المناطق اللبنانية وقتلت المدنيين األبرياء
من النساء واألطفال والشيوخ؟ وماذا تقول بالذين ذبحوا
العنصر في الجيش اللبناني في جرود عرسال؟ وماذا
تقول بالذين قتلوا الشيخ سعد الدين غية في طرابلس؟
وهل دخ��ول حزب الله إلى سورية والقتال إلى جانب
النظام السوري يعطي الحق لهؤالء المجرمين القتلة
بارتكاب جرائمهم؟ ومن هو الشيخ الذي اعتقلت زوجته
في صيدا؟».
وأضاف« :أما لجهة المتهمين بتفجير مسجدي التقوى
والسالم فموقفنا واضح وأعلناه سابقا ً وال يجوز التهاون
في هذا الملف وأيا ً كان المجرم يجب إنزال أشد العقوبة به
ألنه قتل مصلين آمنين في بيت الله».
ودع��ا العيالني الضاهر «إل��ى الكف ع��ن المزايدة
في الدفاع عن حقوق أهل الس ّنة في لبنان الذين لهم
مرجعياتهم الدينية والسياسية وه��ي التي تتحدث
باسمهم».
ولفت المكتب اإلعالمي لرئيس حزب المشرق رودريغ
خوري في بيان رد فيه على تصريحات الضاهر الى أن
«على من يدعي أن األرمن يقيمون في «وقف المسلمين»
أن يعلم أن «األرم��ن» مك ّون أساسي في المشرق قبل أن
يولد نبي اإلسالم بقرون» .مضيفاً« :ليعلم (الضاهر) أن
بعض «أوقافه» حتى قائم على أوقاف مسيحيين وأرمن
ونحن نسكت».

وك��ان الضاهر عقد مؤتمرا ً صحافيا ً في منزله في
طرابلس ،رأى فيه أن قضية اإلب��ادة األرمنية تأخذ في
لبنان «أبعادا ً سياسية خطيرة تسيئ إلى أمن المجتمع
اللبناني واستقراره ،وإلى لحمة المجتمع اللبناني».
وقال« :نحترم الجميع ،وعلى الجميع أن يحترمنا ،وإال
يصح في األرمن المثل الشعبي« :تجلسون في حضننا
وتنتفون في ذقننا».
وتطرق إلى قضية سجن رومية متوجها ً إلى الوزير
المشنوق لوال الموقوفون االسالميون في السجن و«لوال
بطوالتهم عندما دافعوا عن طرابلس الوطنية «لما كنت
اآلن يا معالي الوزير وزيراً» ،داعيا ً إياه إلى اإلستقالة.
وتابع متوجها ً إلى وزير الداخلية« :منذ يومين حدثني
إلي كلمتين فهمت منهما رسالة،
أحد المقربين منك ونقل ّ
وإذا كانت رسالة تهديد فقد وصلت».
وأع��ل��ن النائب ك��ب��ارة استمرار حملته على الوزير
المشنوق على خلفية ملف سجن رومية،
وقال« :اذا اقتنعت بما سيُدلي به المشنوق في مؤتمره
الصحافي الذي سيعقده االسبوع المقبل سأتوقف عن
هجومي» ،وقال« :انا نائب عن طرابلس منذ عام 1992
حيث لم يكن يوجد ال تيار المستقبل وال كتلة المستقبل،
وأنا لست بحاجة ألحد ألنني انطلق من الثقة التي منحني
اياها أهالي طرابلس».
من جهة أخرى ،عقد أهالي الموقوفين االسالميين في
سجن رومية مؤتمرا ً صحافيا ً في ازهر البقاع ،طالبوا
خالله باإلفراج عن أبنائهم.

البعريني

إلى ذلك ،رأى رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب
السابق وجيه البعريني ،أن «ملف سجن رومية ومن فيه
من موقوفين ،لم تتم محاكمتهم ،بات مسألة أمنية لها
انعكاساتها ،على مهمات القوى األمنية والمسؤولين،
ولها تردداتها على الواقع ،بخاصة في الشمال ،عندما
يتحرك قسم من األهل فينشأ عن ذلك خلل أمني وسلبيات
على االقتصاد».
وطالب بتحسين أوض��اع المساجين ،واالس��راع في
المحاكمات ،ووق��ف اإلستغالل السياسي واالنتخابي
الرخيص على حساب األمن والوطن واالستقالل ومشاعر
الناس.

عبيد� :إن�صاف الم�شنوق ودربا�س
ال يتعار�ض مع واجب ت�سريع محاكمات
رأى النائب السابق جان عبيد في بيان أمس أن «الدعوة
ال��ى إنصاف وتقدير الظروف الصعبة في مسؤوليات
الوزيرين الصديقين نهاد المشنوق ورشيد درباس ال يمكن
في رأينا ان تكون متعارضة مع الضرورة والواجب في
تسريع اإلجراءات والمحاكمات واألحكام تجاه الموقوفين
اإلسالميين وس��واه��م ،ال��ذي��ن يعانون م��ن ال��ب��طء في
إنصافهم» .وأشار إلى أن «العدالة البطيئة هي ظلم مقيم،
والعدل من أعمال البر وخير البر والعدل عاجله».
وقال« :نحن دعونا الى إنصاف الوزيرين الصديقين
نهاد المشنوق ورشيد درباس ،وهما غير مسؤولين إطالقا ً
عن ب��طء بعض الجهاز القضائي في إج���راءات إص��دار

األحكام ،وبعض الموقوفين يظلون معتقلين أكثر مما
تقتضي األعمال واالتهامات المسندة اليهم وبعضهم اآلخر
قد يكون بريئا ً مما أسند اليه».
وأكد أن «وزير العدل الصديق اللواء أشرف ريفي هو
في طليعة من يهمه ويعنيه ،على المستوى الوطني
والشخصي ،استعجال العدالة ولذلك نشد على يده
ونتمنى عليه ان يحمل كل متخلف عن دوره في الجهاز
القضائي مسؤوليته ويتخذ االجراءات ضمن صالحياته
إلنهاء هذا الليل الطويل لمصلحة فجر العدالة واإلنصاف
لهؤالء .وعنده ،في رأينا ،من غير شك ،الرغبة والمصلحة
والحافز الضميري واألخالقي في إتمام ذلك».

توقيفات بجرائم مختلفة
وانفجار قنبلة �أمام منزل ٍ
محام

نهرا يتسلم استقالة غزال
قبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ،أول من أمس استقالة رئيس بلدية
طرابلس نادر الغزال.
وحدد نهرا جلسة النتخاب رئيس جديد للبلدية قبل ظهر الخميس المقبل.
وك��ان مراسل «السفير» في طرابلس أف��اد صباح اليوم ،بأن الغزال قدّم
استقالته ،لدى نهرا ،في مكتبه في سرايا طرابلس.
وعلق غزال على االستقالة بالقول« :حمل ثقيل تحملناه على ظهورنا وأشعر
باالرتياح».
بدوره ،قال القاضي نهرا« :سندرس استقالة الغزال وخالل  72ساعة ستكون
هناك انتخابات الختيار بديل عنه».

ذكر موقع «ليبانون فايلز» أن
القوى األمنية ألقت القبض على
(س .ح ).بتهمة ترويج المخدّرات
وهو مرافق النائب اميل رحمة.
وأش���ار ال��م��وق��ع إل��ى أن رحمة
اتصل به مؤكدا ً الخبر .وشدد على
ان��ه «م��ع محاكمة ه��ذا الشخص
بحسب القوانين المرعية اإلج��راء
ف��ي ل��ب��ن��ان ،بحيث يتم معاقبته
بحسب مقتضيات القانون ،وبأن
المرافق المذكور لم يكن في الخدمة
أثناء توقيفه».
م��ن جهة أخ���رى ،أوق��ف��ت مفرزة
استقصاء بيروت في قيادة شرطة
ب��ي��روت  22لبنانيا ً وفلسطينيا ً
وبريطانيا ً في جرائم مختلفة ،وتم
حجز  28دراجة نارية و 14سيارة
مخالفة.

وانفجرت قنبلة كانت موضوعة
أم��ام مدخل منزل المحامي مجير
ابراهيم مشموشي في بلدة بسابا في
إقليم الخروب ،عندما كان يهم بفتح
الباب للخروج من المنزل ،حيث
أصيب بشظايا في كل أنحاء جسمه،
ون��ق��ل على األث���ر ال��ى المستشفى
المركزي في بلدة مزبود وعلم ان
إصابته ليست خطرة .وحضرت
األجهزة االمنية واألدل��ة الجنائية،
وفتحت تحقيقا ً في الحادث.
وب���ن���اء ع��ل��ى إش�����ارة ال��ق��ض��اء
المختص ،أت��ل��ف مكتب مكافحة
المخدرات اإلقليمي في البقاع كمية
م��ن ال��م��خ��درات المضبوطة لديه،
وذل��ك في مكب خ��راج بلدة رعيت،
ش���رق م��دي��ن��ة زح��ل��ة ،ب��ح��ض��ور:
المحامي ال��ع��ام االستئنافي في

البقاع القاضي ج��وزف غنطوس،
رئ��ي��س قسم المباحث الجنائية
العامة العميد الركن فادي الخازن،
رئ��ي��س ف���رع اإلع��ل�ام األم��ن��ي في
شعبة ال��ع�لاق��ات العامة النقيب
ربيع فخري ،رئيس مكتب مكافحة
ال��م��خ��درات اإلق��ل��ي��م��ي ف��ي البقاع
النقيب ال��ي��اس ش��ل��ه��وب ،رئيس
الكتبة في النيابة العامة التمييزية
ري��م��ون قزحيا ،وع��دد م��ن ضباط
ورتباء المكتب المذكور.
وق���د ج���رى ت��ل��ف  2959كلغ
من حشيشة الكيف و 403.000
حبة كبتاغون وكميات متنوعة
من الكوكايين وشتول الحشيشة
وبذورها (القنبز) والمواد الكيماوية
باإلضافة إلى آالت وأدوات تدخل
في صناعة المواد المخدّرة.

