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لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين
حاولوا رفع صور بشار األسد أثناء تصوير

مسلسل تلفزيوني
منذ 21 ساعة

لندن ـ «القدس العربي»: نشرت صفحات لبنانية ع� «فيسبوك» تسجيالت تظهر شباباً من

منطقة التبانة � مدينة طرابلس، بعد اقتحام مبنى البلدية وطرد ممثل� سوري� حاولوا رفع

صور بشار األسد وعلم النظام السوري أثناء تصو�ر مسلسل تلفز�و�.

وأصدر املكتب اإلعالمي لبلدية طرابلس بياناً، مما جاء فيه: «إن شركة إنتاج تلفز�و� لبنانية

تقدمت بطلب تصو�ر لقطات داخل البلدية و� الحديقة العامة � املدينة ملسلسل بعنوان

(عالم كامل) ووصل فر�ق العمل إ� القصر البلدي حوا� الثامنة ليالً، وبدأ تركيب ديكور

للقطات املنوي تصو�رها بحضور مديرة مكتب رئيس البلدية». 
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واستناداً لتسجيالت مصورة ع� موقع «طرابلس الشمال» فإن املمثل� السوري� أوقفوا

التصو�ر وسارعوا إ� الخروج من املبنى برفقة الجيش اللبنا�، تجنباً لغضب واسع من أها�

املنطقة. 

وعلق أها� طرابلس ع� الواقعة أمس ع� مواقع التواصل االجتماعي بقولهم «ما نسينا

املجازر ي� ارتكبها نظام األسد بحق أهل طرابلس والتبانة ومش رح نن�» حسب تعب�هم. 

وأضاف البيان «لدى عرض الديكور تب� من بينها سارية تحمل العلم السوري، فرفضت ذلك

ألن املوافقة ع� تصو�ر مشاهد ملحتو�ات البلدية وليس إضافة أي �ء آخر، واتصلت ع�

الفور بالرئيس الدكتور رياض يمق وأخ�ته بما ينوي فر�ق العمل القيام به، فرفض ذلك

واتصل بقيادة الشرطة البلدية طالبا إخراج الفر�ق من البلدية وعدم السماح برفع أي شعارات

سياسية أو دينية، وتوجه يمق ع� الفور ا� البلدية، ووصل مع عناصر الشرطة البلدية قبل

بدء التصو�ر وطلب منهم املغادرة فوراً». 

وختم املكتب بيانه بقوله «يهم املكتب اإلعالمي تأكيد عدم رفع صور الرئيس السوري بشار

األسد وال علم سوريا، أو تصو�ر أي مشهد داخل البلدية، ولقد تأكد من ذلك عدد من الشبان

الذين سمح لهم بالدخول ملشاهدة الديكور». 

وكان نظام األسد وحليفه حزب الله دعما أها� منطقة جبل محسن ضد أها� التبانة خالل

العقود املاضية، لتدفع املنطقة ثمن ذلك من دماء أبنائها، والتي ال تزال تحّمل النظام السوري

مسؤولية ذلك.


