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جرح دقماق في �إ�شكال بطرابل�س

الجي�ش يجدد ق�صف م�سلحي الجرود
ويوقف خلية �إرهابية في �شرحبيل
جدد الجيش اللبناني بعد ظهر أمس استهداف تحركات
للمسلحين في منطقة جرود عرسال في شكل كثيف ومر ّكز.
في حين تابع مالحقة المجموعات اإلرهابية المنتشرة في
مختلف المناطق.
وفي هذا السياق ونتيجة المتابعة والرصد ،دهمت
ق��وة من مديرية المخابرات ليل  26-25الجاري أحد
المنازل في منطقة شرحبيل شرق صيدا ،وأوقفت كالً من
اللبنانيين محمد عجيل وحسن الدغيلي ،اللذين يشكالن
خلية إرهابية .وصودرت من المنزل المذكور كميات كبيرة
من األسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية والرمانات
اليدوية ،كان الموقوفان يجمعانها الستخدامها للقيام
بنشاطات إرهابية ،وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة
الجيش – مديرية التوجيه .وبوشر التحقيق مع الموقوفين

بإشراف القضاء المختص.
وفي اإلطار نفسه ،أوقفت دورية تابعة لفرع معلومات
األمن العام اللبناني أحمد م .من منطقة تعمير عين الحلوة
على خلفية ارتباطه بالموقوف الفلسطيني من تنظيم فتح
االسالم زياد ع .الملقب بـ«أبي طارق مبارك» ،واألخير كان
قد أوقف األسبوع الماضي خارج المخيم.
وفي مجال امني آخر ،أفيد بأن الشيخ بالل دقماق أصيب
في قدمه ،خالل إشكال فردي في منطقة ابي سمراء ،ونقل
الى مستشفى الشفاء وحضرت القوى األمنية وفتحت
تحقيقا ً بالحادث.
وفي الهرمل ،أوق��ف حاجز الجيش في منطقة حوش
السيد علي ،شخصين أحدهما م��ن آل ال��ح��اج حسن،
لحيازتهما اسلحة حربية.

«الن�صرة» تعود �إلى تهديد الع�سكريين
والأهالي يتجهون �إلى الت�صعيد
بعد الهدوء الحذر ال��ذي سيطر
قضية العسكريين المخطوفين
المحتجزين لدى «جبهة النصرة»
و«داع����ش» ،ع��اد الخاطفون إلى
ت��وت��ي��ر األج����واء ب��ع��د استعادته
أسلوب التهديد والوعيد.
ف��ق��د أك���د ن��ظ��ام م��غ��ي��ط ،شقيق
العسكري المخطوف لدى «داعش»
إب��راه��ي��م مغيط أن الشيخ حمزة
حمص والسيدة ماري خوري ،تلقيا
أمس رسائل تهديد من «النصرة»
أع��ل��ن��ت ف��ي��ه��ا أن «ال��ع��س��ك��ري��ي��ن

س��ي��دف��ع��ون ث��م��ن تقصير ال��دول��ة
اللبنانية .وأع��ط��ت األه��ال��ي مهلة
حتى آخر الشهر الجاري للتحرك،
قبل اتخاذ خطوات تصعيدية».
وأش��ار مغيط إلى أنه «على أثر
ه��ذه ال��رس��ائ��ل ،ت��واص��ل األه��ال��ي
مع وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور،
ووض���ع���وه ف��ي ص����ورة ال��ت��ه��دي��د
ال����ذي ت��ل��ق��وه ،ح��ي��ث س����ارع إل��ى
االتصال بالمعنيين والمفاوضين
مع «النصرة» للتحقق من صحة
التهديد».

وكشف مغيط «أننا نتوجه نحو
التصعيد ،وسنتحرك إن لم نحصل
على تسجيل فيديو يطمئننا إلى
صحة العسكريين المخطوفين
ل��دى «داع���ش» قبل نهاية الشهر
الجاري» ،الفتا ً إلى أن «تصعيدنا
سيكون ه��ذه المرة من ن��وع آخر،
حيث لن نقطع الطرق ول��ن نع ّكر
ح��ي��اة المواطنين ،وسنعلن عن
خطواتنا في حينها ولتتحمل الدولة
مسؤوليتها وحدها».
وأكد أن أجواء التفاؤل تبخرت.

العثور على عاملة بنغالية مذبوحة
وتوقيف ع�صابات �سرقة وترويج مخدرات
سجلت أمس سلسلة ح��وادث في
عدد من المناطق أوقعت قتيلة وجريحا ً
فيما أوقفت القوى األمنية عصابات
للسرقة وتهريب المخدرات.
ففي ح���ادث ال ت���زال التحقيقات
مستمرة ف��ي م�لاب��س��ات��ه ،عثر على
العاملة البنغالية باري بيبي مذبوحة
في الحمام في منزل مخدومها في شارع
الثقافة في طرابلس ،بناية غالييني.
وق��د حضر الطبيب الشرعي إلى
المكان الذي عاين الجثة تمهيدا ً لرفع
تقرير إلى الجهات المختصة.
وفي شارع المطاعم في انطلياس،
أصيب المواطن همام حسين ،بجروح
في رجليه جراء اطالق النار عليه من
قبل مجهولين يستقلون سيارة رباعية
الدفع س��وداء اللون زجاجها حاجب
للرؤية وتحمل رقما ً مستأجراً.
وعلى الفور ،حضرت الى المكان
دوري��ة لقوى االم��ن الداخلي وفتحت
تحقيقا ً في الحادث.
وأفيد بأن حسين كان تلقى تهديدات
بالقتل هو وزوجته من أحد المطلوبين
للعدالة.
وفي عكار أق��دم م .ز .على تسليم
نفسه إلى عناصر قوى األمن الداخلي
ف��ي مخفر بينو  -ع��ك��ار ،وه��و متهم
بمحاولة التحرش جنسيا ًبالطفل ر.ق.
( 11سنة) .وتمت إحالة بناء إلشارة
المدعي العام في الشمال الى مفرزة
حلبا القضائية للتوسع في التحقيق
وكشف كامل تفاصيل الحادثة.
وأوق��ف��ت دوري���ة م��ن فصيلة درك
القبيات ول��ي��د ح.ع .م��ن ب��ل��دة خط
ال��ب��ت��رول ف��ي وادي خالد لالشتباه
بعالقته بخطف محمد حسين ع.ز.
اردن��ي الجنسية الذي تمكنت دورية
م��ن مكتب معلومات حلبا ف��ي قوى
األمن الداخلي من تحريره حيث كان
محتجزا ً في منزل في بلدة الرامة في
وادي خالد.
وكان يوسف ح .ز .شقيق األردني
المخطوف ق��د ادع���ى أم���ام األج��ه��زة
األمنية المختصة على المدعو وليد
ح.ع .بتهمة خطف شقيقه حسين ز.
مطالبا ً بفدية مالية.
من جهة أخ��رى ،أعلنت المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة

التزام ملمو�س بقانون ال�سير
الحظت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي «أن تطبيق قانون السير
الجديد يالقي التزاما ً ملموسا ً من قبل المواطنين ،ال سيما من خالل التقيد
بالسرعة المحددة واعتماد حزام األمان وعدم القيادة تحت تأثير الكحول،
إذ سجِّ ل خالل الفترة الممتدة بين  22و :2015/4/26حالة وفاة أحد
المواطنين صباح  22الجاري ،نتيجة حادث سير في منطقة عكار ،في
حين سجل سقوط  11قتيالً ،نتيجة لحوادث السير ،مقارنة مع الفترة
ذاتها من العام الماضي.
وذ ّكرت المديرية المواطنين بأن احترام القانون والتقيد به يؤدي إلى
إنقاذ األرواح على الطرق.
العالقات أن إح��دى دوري��ات مفرزة
س��ي��ر ال��ج��دي��دة ف��ي وح����دة ال���درك
اإلقليمي ،أوقفت أ.ع( .مواليد عام
 ،1981فلسطيني) لمخالفته قانون
السير على متن دراجة نارية من دون
لوحة تسجيل ،وم��ن دون حيازته
رخ��ص��ة ق���ي���ادة ،ح��ي��ث ك���ان يقوم
بمناورات وسط الطريق في محلة جل
الديب.
وم��ن خ�لال االستعالم عنه ،تبين
أنه مطلوب للقضاء بموجب خالصات
أحكام ومذكرات عدلية بجرائم :تأليف
عصابة ،سرقة ونشل ،تقضي إحداها
باألشغال الشاقة المؤبدة.
وتم ضبط الدراجة النارية ،وأودع
الموقوف القضاء المختص.

مروجو مخدرات

وفي محلة أوتستراد سن الفيل -
الجديدة ،اشتبهت دوريتان من مفرزة
الجديدة القضائية في وحدة الشرطة
القضائية بسيارة من نوع ب .أم .ف.
طراز  528لون نبيذي من دون لوحة
تسجيل خلفية وي��وج��د على متنها
أربعة أشخاص .وبتفتيش السيارة
بعد أن ح��اول سائقها الفرار -عثربداخلها على كميات من المخدرات،
ع��ب��ارة ع��ن  65م��ظ��روف �ا ً م��ن م��ادة
السالفيا المخدرة 18 ،مظروفا ً من
مادة الكوكايين ،ومسدس حربي من
نوع «استرا» عيار  7.65ملم من دون
ترخيص ،وقد تم توقيف كل من بداخل
السيارة ،التي تبين أن لوحتها األمامية
مغايرة ،وهم:

المخدرات المضبوطة في سن الفيل

 أ .ق( .مواليد عام  ،1988لبناني)،ح .ز( .مواليد عام  ،1980لبناني) ،ر.
ع( .مواليد عام  ،1990لبنانية) .ش.
م( .مواليد عام  ،1984سورية).
وبالتحقيقمعهم،اعترفالموقوفان
األول والثاني بترويج المخدرات في
محلة تعرف بـ« :العصفور» في منطقة
الدكوانة ،وذلك لمصلحة :ف .ز .و  -غ.
ز .المتواريين عن األنظار ويتكامالن
في تجارتهما مع المدعو :ع .م .ز.
(المعروف بأبو سلة) .كما اعترفوا
بتعاطي المخدرات باستثناء الموقوفة
الثالثة منهم ،وتبين أن ح .ز .مطلوب
للقضاء بموجب ب�لاغ بحث وتح ٍر
بجرم تجارة وترويج المخدرات.
وأح��ي��ل الموقوفون م��ع السيارة
والمضبوطات إل��ى مكتب مكافحة
المخدراتالمركزي،للتوسعبالتحقيق
معهم.

عصابة سرقة

وف��ي ب�لاغ آخ���ر ،لفتت المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي أنه حصلت
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة عمليات سرقة
بواسطة الكسر والخلع من أشخاص
مجهولين ،طاولت عددا ً من المنازل في
مناطق مختلفة من محافظة الجنوب،
وكان آخرها سرقة ست بنادق صيد
من داخل منزل المواطن ع .س .الكائن
في بلدة كفرا ضمن نطاق فصيلة تبنين
بتاريخ .2015/4/25
بنتيجة التحريات واالستقصاءات
المكثفة ،تمكنت دوري���ة م��ن شعبة
المعلومات من معرفة هوية ومكان
وج��ود الفاعلين وتوقيفهم بتاريخ
 ،2015/4/26وهم كل م��ن:ح.ط.
م.ط .هـ.ح .وبالتحقيق معهم اعترفوا
بقيامهم بالسرقة األخيرة بواسطة
الكسر والخلع ،وأنهم قاموا ببيعها
إلى المدعو :ف .م( .مواليد عام ،1984
لبناني) ،كما تبين أن الموقوف الثاني
مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي
توقيف بجرم سرقة ومحاولة قتل
والتسبب بإيذاء.
تم ضبط البنادق المسروقة في
منزل ف .م .المذكور ،الذي ترك رهن
التحقيق بعدما أفاد أنه لم يكن على
علم بأن البنادق مسروقة.
وأحيل الموقوفون على مفرزة صيدا
القضائية في وحدة الشرطة القضائية،
للتوسع في التحقيق معهم.

حريق كبير في مار الياس

رجال االطفاء يحاولون السيطرة على النيران في المطبعة

إلى ذلك ،اندلع حريق كبير داخل
مطبعة ومستودع كبير يقعان تحت
األرض بمئتي متر ،ف��ي ش���ارع مار
الياس الرئيسي ،في مبنى قرب «بنك
بيبلوس» ،مؤلف م��ن  10طبقات.
وعلى ال��ف��ور ،هرعت س��ي��ارات فوج
اطفاء مدينة بيروت إلى مكان الحريق،
وتعمل على إخماده.
وأخلى رجال األطفاء سكان المبنى،
نظرا ً النبعاث الدخان الكثيف وخوفا ً
من حاالت االختناق.

اجتماع عند قبالن طالب
بت�صويب م�سار هيئة الحج
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن بدعوة منه ،وزراء :المال علي حسن خليل ،التنمية االدارية محمد فنيش،
والصناعة حسين الحاج حسن ،في حضور اعضاء الهيئة العليا لشؤون الحج:
قبالن قبالن ،محمد برجاوي والمدير العام للمجلس االسالمي الشيعي األعلى
نزيه جمول ومسؤول مكتب شؤون الحج في المجلس الشيخ حسن شريفة.
وناقش المجتمعون ،بحسب بيان للمجلس «المشكلة المستمرة منذ سنوات
في إدارة هيئة شؤون الحج العليا المتمثلة بانعدام المشاركة والتوازن داخل
الهيئة وعدم الدعوة لعقد جلسات دورية لها للمشاركة في اتخاذ القرارات مما
يخضعها لمزاجية بعض الموظفين».
ورفض المجتمعون «منطق االستئثار بهذه الهيئة التي وجدت أصالً لرعاية
شؤون الحج على قاعدة المناصفة لتقوم بواجباتها تجاه الحجاج اللبنانيين
من دون تفرقة أو تمييز ،وطالبوا رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم تصويب
مسار الهيئة لجهة صحة التمثيل وآلية عملها بما يحقق المشاركة الفعلية بين
مكوناتها».
وأكد المجتمعون أن «الحج فريضة عبادية توطد عرى التعاون والتضامن
بين المسلمين تحتم ان يعبر المسلمون عن أخوتهم االيمانية فينبذوا الخالفات
ويعتصموا بحبل الله تعالى وال يتفرقوا ويتعاونوا على البر والتقوى».

الم�ؤتمر ال�شعبي :لت�سريع
محاكمة الموقوفين
عقد «مجلس طرابلس» في «المؤتمر الشعبي اللبناني» إجتماعا ً
لمناقشة قضية الموقوفين اإلسالميين في سجن رومية الذين نفذ بعضهم
أمس إضرابا ً عن الطعام.
بعد االجتماع ذكر مسؤول المجلس عبدالناصر المصري بالمطالب
السابقة ح��ول «ض���رورة تسريع المحاكمات ف��ي ملف الموقوفين
االسالميين» ،مجددا ً الدعوة لذلك و «مالحقة كل من يرد اسمه في التحقيق
ومحاسبة القوى التي ساهمت في توفير الظروف المؤاتية لجوالت اقتتال
دمرت المدينة وأحيائها الشعبية وخصوصا ً التبانة وجوارها وذهبت
بسمعتها وبحياة ومستقبل عدد ال بأس به من أبنائها».
وطالب «بالتحقيق في الوقائع التي يتناقلها أهالي الموقوفين وإعالن
التحقيقات للرأي العام .وإن كان هناك من مخالفات حصلت من قبل
بعض الموقوفين فليتحمل كل مرتكب مسؤوليته وفقا ً لنصوص القانون
ال أن تكون هناك ممارسات غير قانونية تطاول جميع الموقوفين ،وإذا كان
هناك ارتكابات طاولت الموقوفين فليتحمل كل مرتكب كما كل مسؤول
مسؤوليته».

مفو�ضية الالجئين :انخفا�ض
عدد النازحين �إلى لبنان
أوضحت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في تقريرها األسبوعي
عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع الالجئين السوريين بأنها «قامت خالل
الفصل األول من العام  2015بتسجيل نحو  38.000نازح سوري ،مما يشير
إلى انخفاض بنسبة  75في المئة مقارنة بالفصل األول من العام  .2014وخالل
الفترة المشمولة بهذا التقرير ،تلقى مخيمان عشوائيان في منطقة بر الياس إشعارا ً
جديدا ً بوجوب اإلخالء من قبل الجيش اللبناني .وقد تمكن سكان كال المخيمين من
استئجار أرض جديدة في بر الياس».
وأشار التقرير الى انه قد تم تدريب  11طبيبا ً شرعيا ً تابعا ً لوزارة العدل على
العنف القائم على نوع الجنس واإلدارة السريرية لالغتصاب ،وذلك من قبل
اليونيسف بالشراكة مع وزارة الصحة العامة وجمعية «أبعاد» ،ويهدف التدريب
إلى تعزيز معرفة األطباء بالتدابير السريرية والمهارات الالزمة عند التعامل
مع الناجيات من العنف الجنسي ،واإلطار القانوني اللبناني المتعلق بالعنف
الجنسي ،وأخالقيات جمع األدلة الشرعية».
وأضاف« :تم افتتاح مساحة آمنة للنساء والفتيات اللبنانيات والسوريات
في عكار خالل هذا االسبوع من قبل اليونيسيف ومنظمة «هارتالند أاليانس»
وشبكة عكار للتنمية .وستتمكن ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع
الجنس ،فضالً عن النساء والفتيات المعرضات للخطر في المنطقة ،من الوصول
إلى أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي والتدريب المهني والمهارات الحياتية
واألنشطة التمكينية والمشورة القانونية».
وعلى صعيد حماية االطفال قال التقرير« :تم تدريب طفلين من أطفال الشوارع
السابقين من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية ليصبحا حاليا ً من المتطوعين في مجال
التوعية واالتصال».
وعن التقديمات الصحية أشار التقرير الى ان «المفوضية قامت االسبوع
الماضي بتسليم مجموعة من األدوية األساسية بقيمة  75.000دوالر أميركي
إلى وزارة الصحة العامة ،وذلك للمساعدة على سد بعض الثغرات الحرجة في
اإلمدادات على مستوى الرعاية الصحية األولية».
ولفت التقرير في مجال تأمين المأوى الى انه «تمت مساعدة أكثر من 1455
نازحا ً سوريا ً يعيشون في مخيمات عشوائية في البقاع األوس��ط والغربي
من خالل تزويدهم بمجموعات مستلزمات تجهيز المساكن لمقاومة العوامل
المناخية .كما تلقى نحو  825شخصا ً يعيشون في عكار وجبل لبنان وصور
مجموعات مستلزمات تجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية من خالل
منظمة اإلغاثة األولية  -مساعدة طبية دولية واللجنة الدولية لتنمية الشعوب.
تمت إعادة تأهيل مساكن ما ال يقل عن  195شخصا ً خالل هذا األسبوع .فقد انتهى
مجلس الالجئين النروجي ومؤسسة اإلسكان التعاوني من إعادة تأهيل 16
مسكنا ً متدني المستوى في كل من طرابلس وجبل لبنان».
وعن االهتمام بالتربية والتعليم اشار التقرير الى أن «حوالى  10آالف طفل
سوري ،من الذين تغيبوا عن المدرسة ألكثر من عامين ،سيتمكنون من االلتحاق
ببرنامج التعليم التعويضي المعتمد مؤخرا ً من قبل وزارة التربية والتعليم
العالي» .وسيؤدي هذا البرنامج ،الذي ت ّم إقراره من قبل الوزارة والمركز التربوي
للبحوث واإلنماء ،إلى تزويد األطفال المتسربين من المدارس بالكفاءات الالزمة
للسماح بتسجيلهم في نظام التعليم النظامي اللبناني .ويشتمل برنامج التعليم
التعويضي على تسعة مستويات مكثفة (ويمتد كل مستوى على مدى أربعة
أشهر) مقابلة للصفوف التسعة في نظام التعليم األساسي اللبناني.
وقد ت ّم إجراء اختبارات تحديد المستوى نهار األحد  26نيسان  2015في
البقاع والجنوب ،على ان تجرى هذه االختابارات نهار األحد  3أيار  2015في
الشمال وجبل لبنان.
وقد عقد وزير التربية والتعليم العالي مؤتمرا ً وطنيا ً للتعليم لمدة يومين،
تمحور حول نظام التعليم في لبنان .تطرق النقاش لقضايا مختلفة ،مثل جودة
التعليم وتقييم التعلم وتدريب المعلمين واالحتياجات الخاصة لألطفال.

وفد فل�سطيني يزور «القومي» وت�شديد
على مواجهة االحتالل واالرهاب والتطرف

الوفد الفلسطيني عند «القومي»
التقى نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
توفيق مهنا في مركز «القومي» وزير شؤون األسرى السابق
في الحكومة الفلسطينية أشرف العجرمي وأمين سر حركة
فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش ،وحضر اللقاء إلى
جانب مهنا ،العمد :نزيه روحانا ،وائل الحسنية ،ومعن
حمية.
وجرى خالل اللقاء عرض عام لألوضاع على الساحتين
الفلسطينية والقومية ،ورأى المجتمعون «أن ما تشهده
المنطقة من أحداث وتغييب فلسطين عن سلم األولويات
العربية ،يخلّف تداعيات سلبية وكارثية على المسألة
الفلسطينية ،ويصب في خدمة العدو الصهيوني ومخططاته
االستيطانيةوالتهويدية».
واعتبروا «أن موجات اإلره��اب والتطرف التي تجتاح
العديد من الساحات العربية ،خصوصا ًفي سورية والعراق،
ترمي إلى إشغال هذه الساحات وتفتيتها وإنهاك قواها
لمصلحة «إسرائيل» ،وهذا ما يؤكده التعاون والتنسيق بين
العدو الصهيوني والمجموعات اإلرهابية المتطرفة».
وش��دد المجتمعون «على ض��رورة أن تتحمل القوى
الفلسطينية مسؤولياتها كافة في التصدي لمشاريع
االستيطان والتهويد ،وعلى أهمية الموقف الموحد والعملي
ضد القوى اإلرهابية التي تنفذ أجندة «إسرائيلية» من

خ�لال احتاللها مخيم اليرموك ق��رب دمشق ،في سياق
خطة «إسرائيلية» تستهدف طمس الشواهد على االحتالل
الصهيونيلفلسطين».
وأكد المجتمعون «ضرورة أن تتوحد دول وقوى الصمود
والمقاومة وتتآزر في مواجهة خطر االحتالل والتهويد
واإلره��اب والتطرف ،وأن يكون الموقف الفلسطيني من
األح���داث على الساحات العربية مرتبطا ً بالمصلحة
الفلسطينية ،فالوقائع أثبتت أن المصلحة الفلسطينية
تقتضي التمسك بخيار المقاومة بكل أشكالها ،من أجل
التحرير والعودة وتقرير المصير».

لقاء في دار الندوة

وشارك الوفد في لقاء عقد في «دار الندوة» وبحث في
مختلف األوضاع الفلسطينية والعربية والنشاط الثقافي
المتنامي داخ��ل فلسطين ،وحضر اللقاء الوزير السابق
بشارة مرهج ،منسق «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة» معن بشور ،وأعضاء الحملة جهاد الخطيب،
مأمون مكحل وأمين سر «اللجنة الوطنية للدفاع عن االسرى
والمعتقلين في سجون االحتالل» يحيى المعلم .وسيلتقي
العجرمي غدا ً األربعاء أعضاء لجنة المتابعة لـ«الحملة
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة».

ترقب في الجنوب بعد غارة العدو على الجوالن
و�أعمال تم�شيط في مزارع �شبعا المحتلة
مرجعيون ـ رانيا العشي
ح��ال من ال��ه��دوء والترقب تسود
الحدود الفاصلة بين لبنان واألراضي
الفلسطينية المحتلة ،وبخاصة
محاور القطاع الشرقي ،في أعقاب
الغارة التي نفذها طيران العدو على
ال��ج��والن ال��س��وري ،وأدت بحسب
إعالمه إل��ى «مقتل أربعة اشخاص
خالل محاولتهم زرع عبوة ناسفة عند
خط وقف إطالق النار قرب سياج بلدة
مجدل شمس في مرتفعات الجوالن
السوري» المحتلة.
وخلت الطرق الحدودية المحاذية
للسياج االلكتروني الشائك من حركة

الدوريات المؤللة التي كانت تجوب
على م��دار الساعة ،حيث عمد جنود
العدو الى االختباء خلف الدشم وداخل
مواقعهم العسكرية المتاخمة للحدود
م��ع لبنان ،وراق��ب��وا عبر المناظير
والكاميرات المنتشرة على طول الخط
األزرق ،وسط تحليق لطائرة استطالع
من دون طيار في أجواء المنطقة.
إلى ذلك ،ركز العدو «اإلسرائيلي»،
جهاز تجسس على تلة تشرف على
بركة النقار عند ال��ط��رف الشمالي
الشرقي لمزارع شبعا المحتلة .حيث
أج���رى ف��ي س��اع��ات الفجر م��ن��اورة
بالذخيرة الحية وأع��م��ال تمشيط
واسعة باألسلحة المتوسطة ،داخل

المزارع وعلى طول الخط الحدودي
بين الغجر ووادي العسل م���رورا ً
بالعباسية ،وس��ط تحليق طائرات
استطالع ومروحيات في اجواء هذه
المناطق.
وفي م��وازاة ذل��ك ،سيّرت القوات
ال��دول��ي��ة بالتنسيق م��ع الجيش
اللبناني ،دوري���ات مصفحة على
طول الخط األزرق من محيط كفركال،
الحمامص ،الوزاني ومحاذاة الغجر
اللبنانية المحتلة ،حتى تالل كفرشوبا
الشرقية وبوابة ال��م��زارع .في وقت
تمركزت آليتين للوحدة االندونيسية
عند الخط االزرق لمراقبة االنتهاكات
على جانبي الحدود.

تنديد بالغارات على �سورية:
ت�ؤكد م�ساندة «�إ�سرائيل» التكفيريين
استنكر «تجمع العلماء المسلمين» في بيان ،الغارات
«االسرائيلية» على سورية ،ورأى أنها ج��اءت «نتيجة
للنجاحات التي حققها الجيش السوري في منطقة درعا،
فتكامل الدور الصهيوني مع الدور التركي المفضوح في
التدخل المباشر عسكريا ً في منطقة إدلب لتحقيق نجاح
عسكري يرفع من معنويات القوى التكفيرية المنهارة».
واعتبر أن «فشل المؤامرة الدولية على المقاومة التي
تدور رحاها اليوم على أرض سورية جعلت القوى التي
تقف خلفها تكشر عن أنيابها وتخرج إلى الواجهة ،مما يؤكد
أن هدف العدوان على سورية ليس إصالح النظام بل تدمير
الدولة» ،الفتا ً الى أن «العمل الصهيوني يجب أن يستدعي
ردا ً مناسباً».
وأش��ار الى أن «لجوء الصهاينة إلى التدخل مباشرة
هو محاولة للخروج من أزمة داخلية يعجز معها نتنياهو
وحزبه عن تأليف حكومة إلى اآلن».
ودعا «قادة العالم العربي واإلسالمي إلى وقفة ضمير
والتوجه لحل الخالفات من خالل الحوار وترك االحتكام

للسالح وإعداد خطة موحدة لمواجهة النهج التكفيري».
ودان��ت حركة األم��ة في بيان الغارات مؤكدة أن «هذا
العدوان السافر يساند المجموعات اإلجرامية ،التي تبعث
في بالدنا العربية واإلسالمية الخراب والدمار».
وق��ال��ت« :ه���ذا ال��ت��دخ��ل ،يؤكد م��رة ج��دي��دة االرت��ب��اط
والتنسيق الوثيقين بين المجموعات اإلجرامية والعدو
الصهيوني ،وكذلك وحدة المسار والمصير بين هذا العدو
والمجموعات اإلجرامية».
واعتبر األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن
األسعد «أن العدوان الصهيوني على سورية يؤكد دعمها
وتنسيقها مع المجموعات االرهابية التكفيرية التي هي
منتجات صهيونية بامتياز» ،مشيرا ً الى «أن تطور األوضاع
في المنطقة العربية ال يبشر بالخير بل ينذر بزالزل أمنية
وعسكرية رهيبة ويستدعي من أهل الحل والربط والشأن
السياسي في لبنان ،وقف صراعاتهم ونزاعاتهم العبثية
المصلحية بامتياز ،ألن لبنان بفضل هذه السياسة أصبح
على فوهة بركان وباتجاه الهاوية القاتلة».

�إطالق مخطوف من وادي خالد

حل بلدية حارة �صيدا
أبلغ محافظ الجنوب منصور ضو بلدية حارة صيدا رسميا ً بأنها اصبحت بحكم
المنحلة.
وجاء في كتاب المحافظ ضو الى البلدية« :حيث أن األعضاء :محمد مصطفى
عيد وعيسى ناجي الزين وحسن فضل صالح وهشام علي قلقاس وسمير مصطفى
عبدو ومحمد ابراهيم الزين وحسين علي هاشم وحسن حسين ياسين ،قد تقدموا
باستقاالتهم وسجلت في قلم محافظة الجنوب ،وحيث ان األعضاء انفسهم تقدموا
باستقاالت ثانية منظمة لدى كاتب العدل وسجلت في قلم المحافظة بتاريخ  10و11
و 12آذار  ،2015وحيث ان المادة  30من قانون البلديات تنص على ما يلي «تقدم
استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام
وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ ،واذا لم يبت بها تعتبر االستقالة
نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون» وحيث
ان المادة  23من قانون البلديات تنص على ما يلي «يعتبر المجلس البلدي منحالً
حكما ً اذا فقد نصف اعضائه على األقل او حكم بإبطال انتخابه» .لذلك واستنادا ً الى
ما تقدم يرجى أخذ العلم باعتبار مجلس بلدية حارة صيدا منحالً حكماً.
وبحل مجلس بلدية حارة صيدا اصبحت البلدية تحت اشراف محافظ الجنوب.

مذكرة بتوقيف �أبو حمزة
استجوب قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق أمس بهيج أبو حمزة ،في
جرم إساءة األمانة في دعوى النائب وليد جنبالط ضده ،وأصدر مذكرة وجاهية
بتوقيفه.

لقاء المصالحة في وادي خالد
مساع واتصاالت بذلت على غير
إثر
ٍ
صعيد وبجهود قام بها كل من رئيس
بلدية جوار الحشيش في منطقة بيت
جعفر ياسين حمد جعفر والشيخ طالل
حمود وأحمد الشيخ من وجهاء منطقة
وادي خالد ،تم اإلفراج عن عامر المحمد
أحد أبناء وادي خالد الذي كان محتجزا ً
ل��دى أح��د ابناء آل جعفر في منطقة

بعلبك لخالفات مادية منذ يومين.
وقد قام ياسين جعفر باصطحاب
المحمد من بعلبك الى منزله في وادي
خالد ،وكان لقاء حاشد في منزل الشيخ
طالل حمود ،بحضور عدد من وجهاء
وفعاليات وادي خالد ،سعدون عبيد،
الشيخ فضل الله المكحل عضو مجلس
منسقية الدريب في تيار المستقبل،

الشيخ احمد الشيخ ،والشيخ محمود
السعيد وفعاليات عشائرية وتربوية.
وأل��ق��ي��ت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء كلمات تم
التشديد فيها على اجواء المحبة بين
وادي خالد والجوار ومنع مظاهر الفتنة
والحد من الشحن الطائفي والمذهبي.
وقد أعقب االجتماع عشاء مصالحة في
منزل الشيخ طالل حمود.

