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«القومي» �ش ّيع ال�شهيد �أيمن عقل العلي في م�أتم حزبي و�شعبي حا�شد

العظمة :بوادر الن�صر تلوح ودماء ال�شهداء
�ستقهر مجموعات الإرهاب والتطرف

أثناء تشييع الشهيد أيمن عقل العلي
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي في مأتم حزبي
وشعبي حاشد في مخيم الوافدين البطل أيمن عقل العلي
ال��ذي ارتقى شهيدا ً في مواجهة المجموعات اإلرهابية
المسلحة في منطقة القلمون.
ش��ارك في التشييع وف��د من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم نائب رئيس الحزب رئيس المكتب
السياسي في الشام د .نذير العظمة ،العميد عبد الله
الراشد ،عضو المجلس األعلى صفوان سلمان ،وكيل عميد
الداخلية إسبر حالق ،وكيل عميد اإلذاعة واإلعالم سمير
حاماتي ،عضو المجلس القومي نقوال سعادة ،أعضاء
هيئة منفذيتي دمشق وريف دمشق ،مدير مديرية البطيحة
المستقلة صالح الحسين وأعضاء هيئة المديرية ،مدير
مديرية صيدنايا رياض سعادة وأعضاء هيئة المديرية،
مدير مديرية مع ّرة صيدنايا جهاد شاهين وأعضاء هيئة
المديرية ،ووفد كبير من فاعاليات وأبناء صيدنايا وحشد
كبير من القوميين والمواطنين إلى جانب أهالي مخيم
الوافدين.
انطلق موكب الشهيد من مستشفى السيدة في صيدنايا
ملفوفا ً بعلم الزوبعة ،وعند وصول الموكب إلى مخيم
الوافدين استقبله األهالي بالزغاريد وبأهازيج النصر،
صلي على جثمانه في مسجد المخيم ،ثم ووري
وبعد ذلك ُ
في الثرى بعدما أدت له جموع القوميين االجتماعيين
تحية الوداع.
ألقيت خالل التشييع كلمات عن الشهيد وشجاعته،
فأشاد مدير مديرية صيدنايا ري��اض سعادة ببطوالت
الشهيد في أرض المعركة .في حين تحدث مدير مديرية
البطيحة صالح الحسين عن تضحيات الشهيد وإيمانه
بعقيدة الحزب.
عضو المجلس القومي نقوال سعادة نقل إلى عائلة
الشهيد تعازي أهالي صيدنايا بجميع أحزابهم وفعالياتهم
وهيئاتهم المدنية والحكومية ،مؤكدا ً أنّ دماء الشهيد أيمن
التي روت أرض صيدنايا وجبال القلمون ال ب ّد أن تزهر
نصرا ً قريباً.

ا�ست�شهاد فريقها التلفزيوني بر�صا�ص الإرهابيين في معلوال

«المنار» ّ
تزف ال�شهداء الحاج ح�سن وعلوه ومنت�ش
و�سليمان وعون والزعبي و«القومي» و«�أمل» ا�ستنكروا الجريمة

الشهيد حمزة الحاج حسن
خ��ال��د محمد م��ح��م��ود ت��ح��دث ب��اس��م أه��ال��ي مخيم
الوافدين ،فتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في مأتم
الشهيد البطل ،الفتا ً إلى أن للشهيد أخا ً كان سبقه إلى
الشهادة قبل أسبوع وروى بدمه تراب سورية الغالي.

العظمة

رئيس المكتب السياسي الدكتور نذير العظمة حيّا
في قصيدة له بطولة الشهيد وشجاعته وإقدامه ،وقدم
التعازي لعائلته باسم رئيس الحزب النائب أسعد
ح���ردان وب��اس��م ق��ي��ادة ال��ح��زب ،وأش���ار إل��ى أن باعث
النهضة أنطون سعاده ك��رس في حياتنا الصراعية
حقيقة أن «كل ما فينا من األمة وك ّل ما فينا لألمة حتى
الدماء التي تجري في عروقنا ليست ملكا ً لنا بل وديعة
األمة فينا متى طلبتها وجدتها» ،وها هو شهيدنا البطل
يلبّي نداء األمة وي��ر ّد الوديعة ،وها هي ب��وادر النصر
تلوح ما دام بيننا أبطال ال يبخلون بدمائهم في سبيل
دحر وقهر المجموعات اإلرهابية المتطرفة التي ليست
سوى قطعانا ً بشرية همجيّة يدعمها عربان الخليج
وسالجقة تركيا.
وأكد العظمة أن المجموعات االرهابية المتطرفة التي
تحظى بدعم تركيا وعربان النفط ،هي صنيعة العدو
الصهيوني وأميركا ،ولذلك فإننا نواجه على أرض
سورية إرهاب الغرب وتركيا والصهيونية وعرب النفط.
وأن االنتصارات التي نحققها في الميدان ،هي انتصارات
على كل الدول الداعمة لإلرهاب والتطرف.

والد الشهيد

بدوره ،تحدث عقل العلي (والد الشهيد) فشكر جميع
وخص في شكره الحزب
الذين شاركو عائلته العزاء،
ّ
السوري القومي االجتماعي وقيادته ومسؤوليه ،وأكد
االع��ت��زاز بشهادة نجله ،مشددا ً على أن الشهادة في
سبيل قضية تساوي الوجود هي واج��ب على كل حر
وشريف و«وسام» نعت ّز به.

زف��ت الزميلة ق��ن��اة المنار أمس
اس��ت��ش��ه��اد ك��وك��ب��ة م���ن ش��ه��دائ��ه��ا
االعالميين الذين اس ُتشهدوا برصاص
غدر المجموعات اإلرهابية التكفيرية
المسلحة وه��م يقومون بواجبهم
المهني في تغطية عملية استعادة
الجيش العربي السوري بلدة معلوال
في جبال القلمون من سيطرة هذه
المجموعات ،والشهداء هم :المراسل
حمزة الحاج حسن ،والتقني حليم
علوه ،والمصور محمد منتش .
ونعى المدير العام لقناة «المنار»
ابراهيم فرحات ،في مؤتمر صحافي،
الشهداء الثالثة ،وأعلن باسم القناة
ّ
«زف الشهداء حمزة الحاج حسن
وح��ل��ي��م ع��ل��وه وم��ح��م��د م��ن��ت��ش»،
متقدما من أهاليهم بأحر التبريكات
متوجها إلى «زمالئهم
باستشهادهم،
ّ
ومحبيهم بالمواساة والصبر».
وأكد أن «قناة المنار ،كما ع ّودت
جمهورها في تقديم التضحيات ،لن
تبخل في تقديم الشهداء على مذبح
الحرية ف��ي سبيل مهنة المتاعب،
مهنة الصحافة ،خصوصا ً أن هؤالء
اإلخ���وة كانوا يقومون بواجبهم»،
معاهدا ً «الجسم اإلعالمي االستمرار
في نقل الحقيقة وص��ورة ما يجري
بكل موضوعية وشفافية .وهي كما
ع� ّودت جمهورها ،سيبقى شعارها:
شعلة لن تنطفىء».
وأكد فرحات «أن المنار ستستمر
في تغطية األحداث في سورية ،ولن
تتوانى عن ذلك مهما حصل من اعتداء
عليها».

مواقف مستنكرة للجريمة

وفور اعالن النبأ توالت المواقف
ال��م��س��ت��ن��ك��رة وال��ش��اج��ب��ة م��ن قبل
ال��وس��ائ��ل اإلع�لام��ي��ة والشخصيات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ح��زب��ي��ة الوطنية

الشهيد حليم علوه
والعربية لجريمة استهداف فريق
عمل ال��م��ن��ار خ�لال ت��أت��دي��ة واجبه
المهني واإلعالمي وحرصه على نقل
الحقيقة اثناء تغطية دخول الجيش
ال��س��وري ال��ى معلوال لتطهيرها من
الجماعات اإلرهابية.

سليمان :اغتيال
االعالميين عمل جبان

ودان رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان جريمة االغتيال وقال
في تغريدة له على «تويتر» « :إن
اغتيال االعالميين هو عمل جبان».

عون

فقد ع ّزى العماد ميشال عون قناة
المنار وق��ال« :ان الذين استشهدوا
س���اروا ف��ي ط��ري��ق المجد المعبدة
بالمخاطر» .وأض��اف« :إن الشهادة
تبقى وان حدثت على مدخل مدينة
مسيحية تعتبر مقدسة ولها رمزية
كبيرة».

الزعبي

وبارك وزير االعالم السوري عمران
الزعبي لقناة المنار بشهادة حمزة
الحاج حسن ومحمد منتش وحليم
علوه ،واعتبر ان الشهداء ذهبوا فداء
لهذه المعركة.

خليل

وت��ق��دم وزي���ر ال��م��ال علي حسن
خليل بالتعازي الحارة لقناة المنار
واسرتها ولكل الفريق االعالمي الذي
يقوم بعمل جهادي بطولي.

آبادي

وت��ق��دم السفير االي��ران��ي غضنفر
ركن اب��ادي من قناة المنار ومن كل

الشهيد محمد منتش

االعالميين بالتعزية باستشهاد
حمزة الحاج حسن ومحمد منتش
وحليم عالوه ،مستنكرا هذا االعتداء
السافر .

اتحاد اذاعات
والقنوات االسالمية

وابرقت االمانة العامة والمجلس
االع��ل��ى الت��ح��اد اذاع����ات وال��ق��ن��وات
االس�لام��ي��ة ل��ق��ن��اة ال��م��ن��ار معزيا
بالشهداء االبرار.

أمين عام مؤتمر
األحزاب العربية

ودان االمين العام لمؤتمر األحزاب
العربية ق��اس��م ص��ال��ح استشهاد
مراسلي المنار في معلوال ،حيث اعتبر
ان «استشهاد م��راس��ل قناة المنار
حمزة الحاج حسن والتقني حليم
علوه والمصور محمد منتش وجرح
اعالميين آخرين ،في ساحة المعركة
ف��ي مدينة معلوال ال��س��وري��ة يثبت
مجددا التزام االعالم المقاوم بمواكبة
األحداث في سورية ،بما يعزز شراكة
الدم مع أبطال المقاومة وإعالمييها،
ضد قوى الظالم واالج��رام والتكفير
التي تعبث بأمن واستقرار كل من
لبنان وس��وري��ة ،خدمة للمشروع
األميركي الصهيوني ف��ي المنطقة
وأدواته االقليمية ،العربية منها وغير
العربية».
وتقدم من االمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله وم��ن ادارة
تلفزيون المنار ومن عوائل الشهداء
«بأحر التعازي والتبريك باستشهاد
االعالميين الثالثة» متمنيا الشفاء
العاجل للجرحى ،مؤكدا «السير على
خطى الشهداء حتى تحقيق النصر
واس��ت��ع��ادة الحقوق السليبة كافة

من أعداء هذه األ ّمة ،مهما طال الزمن
واشتدت التضحيات».

القومي

ال��ى ذل���ك ،دان ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي «اس��ت��ه��داف
المجموعات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة
ل��م��وك��ب إع�ل�ام���ي ي��ح��م��ل ش����ارات
صحافية» م��ؤك��دا ً أن «اس��ت��ه��داف
اإلعالميين ،دليل على بشاعة اإلرهاب
ال���ذي ي��م��ارس غ��رائ��زه اإلج��رام��ي��ة،
ويزداد وحشية بدعم غربي وإقليمي
وع��رب��ي ،وه��و اره���اب ال يقيم وزن �ا ً
للقانون ال��دول��ي  -االنساني الذي
ي��ن��ص ع��ل��ى ح��م��اي��ة الصحافيين
وع��دم التعرض لهم اثناء تغطيتهم
الحروب»معبرا ً عن «أصدق مشاعر
التضامن مع أسرة قناة المنار وعوائل
الشهداء ويتقدم بأسمى آيات التبريك
وال��ع��زاء بالشهداء األب���رار ،شهداء
الكلمة والموقف والحرية».

 ...ويع ّزي «المنار»

وف���ي وق���ت الح���ق ق���ام وف���د من
«القومي» ض ّم عميد اإلذاعة واإلعالم
وائل الحسنية ،عضو الكتلة القومية
النائب د .مروان فارس ،مدير الدائرة
اإلعالمية العميد معن حمية ،عضو
المجلس األعلى عاطف بزي وعضو
هيئة منفذية المتن الجنوبي هشام
المصري ،مبنى تلفزيون «المنار»
حيث قدم التعازي والتبريكات إلى
مديره العام ابراهيم فرحات وإلى
أسرة التلفزيون.

أمل

وتقدم المكتب االعالمي المركزي
لحركة أمل بالتعازي من «أسرة قناة
المنار وعوائل الشهداء « الفتا ً إلى أنهم

«نقلوا الخبر وأصبحوا هم المبتدأ
والخبر ،واصروا على صورة الحقيقة
كما هي بال مواربة وال تضليل ،فساروا
على درب جلجلة االعالم الحر ،ونالوا
عظيم الشهادة».

قناة « » NBN

واستنكرت قناة الــ  nbnالجريمة
اإلرهابية الوحشية التي تعرض لها
فريق عمل قناة المنار خالل تغطيته
االع�لام��ي��ة لمجريات االح����داث في
بلدة معلوال السورية ،وأش��ارت إلى
أن «ت��ك��رار مثل ه��ذه الجرائم التي
تستهدف الجسم الصحافي واالعالمي
على أيدي مجموعات إرهابية احترفت
القتل واالجرام ،يشكل انتهاكا صارخا
للعهود وال��م��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة التي
تلتزم حماية وسالمة الصحافيين
والعاملين في المؤسسات اإلعالمية
إلى أي جهة انتموا».

الشعبية

كماتقدمت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين بأحر التعازي من قناة المنار
ب��اس��ت��ش��ه��اد إع�لام��ي��ي��ه��ا ب��رص��اص
المسلحين في معلوال أثناء قيامهم
بتأدية واجبهم اإلعالمي ،حيث كانوا
يقومون بتغطية ميدانية لعملية
اس��ت��ع��ادة الجيش ال��س��وري لبلدة
معلوال في جبال القلمون بسورية.

أسرة البناء

وتتقدم أسرة جريدة البناء من قناة
المنار بأحر التعازي وتدين بشدة
هذه الجريمة اإلرهابية النكراء التي
تؤكد من جديد الطبيعة اإلجرامية
للجماعات المسلحة التي ال تتقن
سوى القتل للصورة الحرة والصادقة
التي كان ينقلها فريق المنار.

�صواريخ للم�سلحين على اللبوة ّ
تعكر �صفو الخطة الأمنية

يوم حافل باالعتقاالت في ال�شمال والبقاع
توقيف قادة محاور في طرابل�س و 12م�سلح ًا في جرود عر�سال
 ...وعائلة الشهيد ومسؤولو الحزب القومي يتقبّلون التعازي

«القومي» و«ال�شيوعي ال�سوري» في حم�ص

ت�أكيد على تح�صين الوحدة االجتماعية
والت�صدي للإرهاب والتطرف
زار وفد من الحزب الشيوعي السوري في بلدة فيروزة،
مكتب مديرية زيدل التابعة لمنفذية حمص في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وكان في استقبال الوفد مدير
مديرية زيدل وأعضاء الهيئة.
جرى خالل اللقاء تأكيد على ض��رورة تضافر جهود

القوى المدنية والعلمانية لتحصين الوحدة االجتماعية
والتصدي آلفة اإلرهاب والتطرف.
كما شدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك
وتنشيط الحراك السياسي والثقافي ،بما يساهم في
تحصين البناء االجتماعي لسورية المتجدة.

رغ���م ال��ه��دوء ال���ذي ب���دأ يسود
المناطق اللبنانية التي كانت تشهد
أح��داث��ا أمنية بفعل تنفيذ الخطة
األمنية في طرابلس والبقاع،إالّ أن
ص��واري��خ المجموعات اإلرهابية
المسلحة ال زال��ت تعكر صفو هذا
الهدوء حيث أقدمت باألمس على
إط�لاق ثالثة ص��واري��خ على بلدة
ال��ل��ب��وة البقاعية ،ف��ي وق��ت كان
فيه الجيش السوري يسيطر على
سلسلة ال��ت�لال الغربية المقابلة
لجبال لبنان الشرقية ،والجيش
اللبناني يالحق المسلحين الفارين
المختبئين ف��ي ج����رود ع��رس��ال
ويقبض على  12مسلحاّ يحملون
أس��ل��ح��ة رش��اش��ة وق��ن��اب��ل ي��دوي��ة
وبطاقات م��زورة كانوا يحاولون
ال����دخ����ول خ��ل��س��ة ال����ى ل��ب��ن��ان،
وبالتوازي كانت مدينة طرابلس
تشهد يوما ً حافالً باعتقال العديد
من قادة المحاور في التبانة وجبل
محسن بعدما باتوا ع��راة من أي
غطاء سياسي وأمني.

اعتقاالت ومواجهات
مع مطلوبين في البقاع

من اللقاء في مديرية زيدل

وس��ط اس��ت��م��رار الخطة األمنية
في البقاع .ذك��رت مصادر مطلعة
لوكالة األنباء المركزية« :أن الخطة
في بعلبك تعتمد في شكل كبير على
عنصر المفاجأة بعكس ما يعتقد
البعض ،وبعد االنتقال يوم السبت
الماضي من بريتال وحورتعال الى
حي الشراونة تبين مدى ارتكاز هذه
الخطة الى حجم القوة العسكرية
التي تستخدم في تنفيذ مهام مفاجئة
في مناطق معينة» ،وأض��اف��ت«:ال
يعتقدنّ أحد أن أي�ا ً من المطلوبين
للعدالة قد يكون ف ّر إلى مناطق ال
يمكن للقوى األمنية أن تصل إليها».
وفي هذا السياق ،أوقف الجيش
اللبناني على ح��واج��زه في جرود
عرسال  12سور ّيا ً بينهم مسلحون
بأسلحة ف��ردي��ة وق��ن��اب��ل ي��دوي��ة
وبطاقات م��زورة كانوا يحاولون

عناصر من الجيش أثناء مداهمة أحد المنازل في البقاع
الدخول خلسة الى لبنان ،وأ ُودعوا
لدى الشرطة العسكرية للتحقيق
معهم.
كما قامت القوى األمنية بحملة
م��داه��م��ات ض��م��ن ال��خ��ط��ة األمنية
وأوق��ف��ت أح��د المطلوبين في بلدة
الطيبة -بعلبك ويدعى حسين د .ا.
وتخلل المداهمة تبادل إلطالق النار،
وأفادت معلومات أولية عن سقوط
جرحى بين المطلوبين وعناصر من
الجيش اللبناني.
كما ذكرت الوكالة الوطنية «أن
الجيش اللبناني طارد في جرود دار
الواسعة الي ّمونة المطلوب حسين
ع .ع .ج .وتخلل عملية المطاردة
ًطالق نار ،وفي معلومات اوليّة افيد
ع��ن م��ص��ادرة س��ي��ارة ك��ان يقودها
المطلوب خ�لال ف��راره من الجيش
اللبناني».
ال���ى ذل���ك ،داه��م��ت ق���وى األم��ن
الداخلي محلة الجوبانية في جرود
عرسال ،ولدى محاولة مصادرتها
س��ي��ارة م��ن ن��وع «أن��ف��وي» س��وداء
أقدم أحد المسلحين على إطالق النار
باتجاه الدورية دون أن يُصاب أحد
بأذى.

سقوط  3صواريخ
على اللبوة

فيما كانت المجموعات ُتمنى بمزيد
م��ن الهزائم أم��ام الجيش السوري
الذي أحكم سيطرته أمس على التالل
الغربية السورية المقابلة لجبال
لبنان الشرقية ،وه��رب المزيد من
المسلحين باتجاه ج��رود عرسال،
أق���دم المسلحون المتمركزون في
ه��ذه المنطقة على إط�لاق ع��دد من
الصواريخ على بلدة اللبوة في البقاع
الشمالي.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان
لها أن��ه «بتاريخه الساعة 8:40
تعرضت بلدة اللبوة  -البقاع ،إلى
سقوط  3صواريخ ،مصدرها الجانب
السوري ،من دون اإلبالغ عن إصابات
في األرواح» ،وأش��ار البيان الى أن
«وحدات الجيش تقوم بالكشف على
أم��اك��ن سقوطها ،لتحديد أنواعها
ومصادر إطالقها بد ّقة».
وأف��اد مراسل موقع النشرة إلى
أن «اح��د الصواريخ أص��اب سنترال
اتصاالت».
هذا وقد تب ّنى ما يس ّمى «لواء أحرار

(مديرية التوجيه)
الس ّنة ـ بعلبك» في تغريدة على موقع
ُ
«تويتر» إطالق الصواريخ على بلدة
اللبوة في البقاع ،وذلك ث��أرا ً ألهالي
القلمون في سورية ،على حد زعمه.

اعتقال قادة محاور
في طرابلس

ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ،ك��ان��ت وح���دات
الجيش تواصل تنفيذ تدابيرها األمنية
في طرابلس لترسيخ األمن وتع ّقب
المطلوبين للعدالة ،وتمكنت أمس من
توقيف عدد من قادة المحاور في باب
التبانة وجبل محسن وهم :ـ المطلوب
سليمان محمود العلي في منطقة جبل
محسن.هو قائد محور األميركان.
ـ المدعو (خ.ر ).أحد قادة المحاور
في باب التبانة.
ـ ماهر الضناوي من التبانة وهو
متهم برمي قنابل على الجيش.
سليمان العلي مسؤول محور في
جبل محسن ،وملقب ب��ـ»اب��و رام��ي
الجبار».
وجال آمر سرية طرابلس العميد
بسام االيوبي في منطقة جبل محسن
واطلع على سير الخطة.

ال��ى ذل���ك ،أك��د م��ص��در أم��ن��ي ان
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ت��واص��ل البحث
ع��ن المطلوبين بموجب م��ذك��رات
قضائية .وكشف ان المطلوب الشيخ
عمر بكري فستق لم يغادر األراضي
اللبنانية «وهو يتنقل من منزل الى
آخر في عدد من البلدات الشمالية،
ويتقن فن التنكر والتمويه وتربطه
صداقات متينة مع عدد من اتباعه
وهو على عالقة معهم منذ سنوات
اقامته ف��ي لندن وقبل أن تطرده
السلطات البريطانية».
وق���د ح���اول «ال��م��ع��ت��ص��م��ون من
آل ح��س��ون أم���ام ق��ص��ر ال��ع��دل في
طرابلس اقتحام القصر ،فمنعتهم
عناصر قوى األمن الداخلي وحصل
تضارب وتالسن بين المعتصمين
وعناصر ق��وى األم��ن ،ما استدعى
تدخل الجيش وتطويق اإلشكال».

االدعاء على  40شخصا ً
من التبانة وجبل محسن

وفي هذا السياق ،ادع��ى مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على  40شخصا ً
من باب التبانة وبعل محسن ،في
ثالثة ادعاءات.
االدعاء األول يضم  18شخصا ً من
بعل محسن بينهم موقوف لبناني،
والثاني يضم  21شخصا ً بينهم بالل
البقار ورائف دندشي و 19شخصا ً ال
تزال هوياتهم غير مكتملة (جميعهم
من باب التبانة) .اما االدعاء الثالث
فهو على وائ���ل اب��راه��ي��م م��ن باب
التبانة ،في جرم تأليف مجموعات
مسلحة بهدف ارت��ك��اب الجنايات
على ال��ن��اس واألم����وال والنيل من
سلطة الدولة وهيبتها والتعرض
لمؤسساتها المدنية والعسكرية
واالش��ت��راك ف��ي ال��ق��ت��ال ف��ي مدينة
طرابلس ،وتبادل اطالق النار والقتل
ومحاولة القتل وال��ح��اق االض��رار
بالممتلكات واالبنية.
وأح���ي���ل ال��ج��م��ي��ع ال����ى ق��اض��ي
التحقيق العسكري األول رياض ابو
غيدا.

